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BDO Audiator Oy 
 
 
VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilikauden 1.1.-31.12.2017 tilintarkastukseen liittyen 
vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa: 

 

 Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 7.10.2013 tarkoitetut 
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen 
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät 
tiedot. 

 Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen. 

 Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat 
kohtuullisia. 

 Vaatet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on 
käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä. 

 Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä 
tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta 
jättämisiä, jotka vaikuttavat 

o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen; 
o siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien 

säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot 
tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta, 

o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen 
asianmukaisuuteen, 

ja johon on osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita. 

 Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai 
liiketapahtumia. 

 Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja 
konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen 
valvonnan ja konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja 
konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa 
koskevien ohjeiden mukaiset tiedot. 

 
Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kuntayhtymän hallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden, 
työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän 
kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta. 
 
Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista 
tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa. 
 
Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle. 
 
Päiväys  ____.____.________ 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puolesta 
 
 
 
 
……………………………….   ………………………………. 
Hans Frantz     Marina Kinnunen 
hallituksen puheenjohtaja   vt.johtaja 
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Henkilöstön siirtosopimus 
 

 

1. Sopijapuolet 
 
 

1. Mico Botnia Oy, jäljempänä "yhtiö" 
  
2. Vaasan sairaanhoitopiiri, jäljempänä ”Vshp”  

  
 

2. Yleistä 
 

Vaasan sairaanhoitopiiri ja perustettava Mico Botnia Oy -yhtiö tekevät 
sopimuksen kirjanpidon, maksuliikenteen, ostolaskujen ja 
palkanlaskennan hoitamisesta. Tämä sopimus on henkilöstön 
siirtosopimus. 
 
Henkilöstön siirto tapahtuu työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 momentissa 
säädettyjen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti. 
Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä 
yhtiön palvelukseen. 
 
Edellä mainittujen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaan 
luovutushetkellä voimassa olleesta työsuhteesta johtuvat työnantajan 
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Työntekijän 
työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena työsuhteena työsuhteeseen liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Luovuttaja on 
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 
työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. 
 
Osapuolten välillä laaditaan erikseen sopimukset omaisuuden ja atk-
järjestelmiin ja palveluihin liittyvien sopimusten siirrosta.  

 
3.Tarkoitus 
 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia siirtyvää henkilöstöä 
koskien niiden velvoitteiden ja palkanosien korvaamisesta, jotka 
kohdistuvat siirtopäivää edeltävään aikaan tai ovat ansaittu ennen 
siirtoa, mutta erääntyvät maksettavaksi vasta siirtopäivän jälkeisenä 
aikana sekä muista palvelussuhteisiin liittyvistä ehdoista. 

 
4. Henkilöstön asema 
 

Siirron piiriin kuuluvat henkilöstöryhmät ovat palkka- ja taloushallinnon  
henkilöstöä. 
 
 

 Siirtyvä henkilöstö: 
 

Sopimuksen liitteessä 1 mainittu Vshp:n henkilöstö siirtyy yhtiön 
palvelukseen 1.4.2018 lukien. Määräaikainen henkilöstö siirtyy yhtiön 

BILAGA LIITE § 39/1
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palvelukseen siksi määräajaksi, mikä on ollut voimassa siirtohetkellä 
Vaasan sairaanhoitopiiriin. 
 
Liite 1  Siirtyvä henkilöstö (tilanne 1.4.2018) 

 
 

 

5. Palvelussuhteiden käsittely ja menettelytavat 
 

Henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden 
mukaisesti.  

 

 

6. Kertyneet ja pitämättömät ylityövapaat  
 

Vshp maksaa työntekijöille ennen luovutushetkeä mahdollisesti 
kertyneet sellaiset ylityöt ja saldotunnit, joita ei ole voitu 
luovutushetkeen mennessä pitää vapaana. 

 
7. Loma-ajan palkka ja lomaraha 
 

Vshp suorittaa yhtiölle korvauksen siirtyvän henkilöstön 1.4.2017 – 
31.3.2018 ansaitseman, mutta pitämättömän vuosiloman loma-ajan 
palkasta ja lomarahasta sekä aiempina vuosina kertyneistä 
pitämättömistä vuosilomista, säästövapaista aiheutuvista loma-ajan 
palkoista sosiaalimaksuineen sekä muista vastaavista vapaista tai 
palkanosista, jotka on ansaittu vshp:n palveluksessa, mutta tulevat 
pidettäväksi tai maksettaviksi yhtiön palveluksessa. Korvaus 
suoritetaan sitovan aikataulun mukaisesti.  

 
 
8. Työterveyshuolto 

Työterveyspalvelut ostetaan Vaasan aluetyöterveydeltä. 
 
 
9. Siirtyvän henkilöstön eläketurva 
 

Yhtiö hakeutuu Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi.  Yhtiön 
palvelukseen siirtyvien henkilöiden eläke turvataan siirtymähetken 
tasolle. Henkilöstön eläke-etuudet määräytyvät kunnallisen eläkelain 
(KuEL) mukaan ja henkilöstö kaikki aikaisemmin kartutetut eläke-edut, 
lisäeläkkeet ja henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät ennallaan. 
 
Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut hoidetaan Kevan 
valtuuskunnan linjausten mukaisesti. 
 

 
 
10. Sovellettava työehtosopimus 

Yhtiö on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevia 
kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia siirtyneisiin työntekijöihin 
sopimusten voimassaoloajan loppuun, jonka jälkeen sovelletaan 
Avaintyönantaja ry:n AVAINTES –työehtosopimusta. KVTES 
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sopimuskauden ajalta lomarahoja ei leikata liikkeenluovutuksen kautta 
siirtyvän henkilöstön osalta. 
 

 
11. Palkkarakenne ja AVAINTES 
  

 
Työehtosopimuksen vaihtuessa luovutuksensaaja soveltaa 
henkilöstöön AVAINTES:n palkkausmääräyksiä ja palkkarakennetta. 
Työehtosopimuksen vaihtuessa palkat muunnetaan vastaamaan 
AVAINTES:n palkkarakennetta siten, että varsinainen palkka säilyy 
ennallaan. Neuvottelut käydään sopimuskauden päättyessä yhdessä 
järjestöjen kanssa. 
 

 
12. Muut henkilöstöedut 
  

Yhtiö päättää henkilöstöeduista yhtiön sisällä noudattamalla hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa. 

13. Yhteistoiminta 

Yhteistoiminta, luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluorganisaatio 
lainsäädännön ja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.  

 
14. Sopimuksen voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan hallituksen päätöksen mukaisesti 
1.4.2018. 

 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 
 

 
Vaasassa             
 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri  Mico Botnia Oy 

 
______________________ __________________________ 
    
 
 
 
 
_______________________ 
 
 



 
Henkilöstön siirtosopimus 
 

 

1. Sopijapuolet 
 
 

1. TeeSe Botnia Oy, jäljempänä "yhtiö" 
  
2. Vaasan sairaanhoitopiiri, jäljempänä ”Vshp”  

  
2. Yleistä 
 

Vshp ja perustettava TeeSe Botnia Oy -yhtiö tekevät sopimuksen 
Hankintapalveluiden, kuljetuspalveluiden, ravitsemuspalveluiden, 
puhdistuspalveluiden ja varastopalveluiden hoitamisesta. Tämä 
sopimus on henkilöstön siirtosopimus. 

 
Tukipalvelujen hoitamista koskevien järjestelyjen seurauksena Vshp:ltä 
siirtyy yhtiön palvelukseen henkilöstöä, joiden palvelussuhde ja 
tehtävät ovat liittyneet siirtyvään toimintaan. Henkilöstön siirto tapahtuu 
työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 momentissa ja kunnallisen 
viranhaltijalain 25 §:ssä säädettyjen liikkeenluovutusta koskevien 
määräysten mukaisesti. 
Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä 
yhtiön palvelukseen. 
 
Edellä mainittujen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaan 
luovutushetkellä voimassa olleesta työsuhteesta johtuvat työnantajan 
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Työntekijän 
työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena työsuhteena työsuhteeseen liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Virkasuhteeseen liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet eivät siirry luovutuksensaajalle. Luovuttaja on 
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 
työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. 
 
Osapuolten välillä laaditaan erikseen sopimukset omaisuuden ja atk-
järjestelmiin ja palveluihin liittyvien sopimusten siirrosta.  

 
3.Tarkoitus 
 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia siirtyvää henkilöstöä 
koskien niiden velvoitteiden ja palkanosien korvaamisesta, jotka 
kohdistuvat siirtopäivää edeltävään aikaan tai ovat ansaittu ennen 
siirtoa, mutta erääntyvät maksettavaksi vasta siirtopäivän jälkeisenä 
aikana sekä muista palvelussuhteisiin liittyvistä ehdoista. 

 
4. Henkilöstön asema 
 

Siirron piiriin kuuluvat henkilöstöryhmät ovat hankintapalveluiden, 
kuljetuspalveluiden, ravitsemuspalveluiden, puhdistuspalveluiden ja 
varastopalveluiden henkilöstöä. 
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 Siirtyvä henkilöstö: 
 

Sopimuksen liitteessä 1 mainittu Vshp:n henkilöstö siirtyy yhtiön 
palvelukseen 1.4.2018 lukien. 
 
Määräaikainen henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen siksi määräajaksi, 
mikä on ollut voimassa siirtohetkellä Vshp:iin. 

 
Liite 1  Siirtyvä henkilöstö 

 
5. Palvelussuhteiden käsittely ja menettelytavat 
 

Henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden 
mukaisesti. Viranhaltijoille tehdään työsopimus yhtiöön. 

 

 

6. Kertyneet ja pitämättömät ylityövapaat sekä pekkaspäivät 
 

 
Vshp maksaa työntekijöille ennen luovutushetkeä mahdollisesti 
kertyneet sellaiset ylityö- ja saldotunnit, joita ei ole voitu 
luovutushetkeen mennessä pitää vapaana. 
 

 
7. Loma-ajan palkka ja lomaraha 
 

Vshp suorittaa yhtiölle korvauksen siirtyvän henkilöstön 1.4.2017 – 
31.3.2018 ansaitseman, mutta pitämättömän vuosiloman loma-ajan 
palkasta ja lomarahasta sekä aiempina vuosina kertyneistä 
pitämättömistä vuosilomista, säästövapaista aiheutuvista loma-ajan 
palkoista sosiaalimaksuineen sekä muista vastaavista vapaista tai 
palkanosista, jotka on ansaittu Vshp:n palveluksessa, mutta tulevat 
pidettäväksi tai maksettaviksi yhtiön palveluksessa. Korvaus 
suoritetaan sitovan aikataulun mukaisesti.  

 
 
8. Työterveyshuolto 

Työterveyspalvelut järjestetään Vaasan aluetyöterveydeltä  
 
 
9. Siirtyvän henkilöstön eläketurva 
 

Yhtiö hakeutuu Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi.  Yhtiön 
palvelukseen siirtyvien henkilöiden eläke turvataan siirtymähetken 
tasolle. Henkilöstön eläke-etuudet määräytyvät kunnallisen eläkelain 
(KuEL) mukaan ja kaikki aikaisemmin kartutetut eläke-edut, 

lisäeläkkeet ja henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät ennallaan. 
 
Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut hoidetaan Kevan 
valtuuskunnan linjausten mukaisesti. 
 
 

  



 
 
10. Sovellettava työehtosopimus 
 

Yhtiö on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevia 
kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia (KVTES, TS ja TTES) 
siirtyneisiin työntekijöihin sopimusten voimassaoloajan loppuun, jonka 
jälkeen sovelletaan Avaintyönantaja ry:n AVAINTES –
työehtosopimusta. KVTES –sopimuskauden ajalta lomarahoja ei leikata 
liikkeenluovutuksen kautta siirtyvän henkilöstön osalta. 

 
11. Palkkarakenne ja AVAINTES 
  

Työehtosopimuksen vaihtuessa luovutuksensaaja soveltaa 
henkilöstöön AVAINTES:n palkkausmääräyksiä ja palkkarakennetta. 
Työehtosopimuksen vaihtuessa palkat muunnetaan vastaamaan 
AVAINTES:n palkkarakennetta siten, että varsinainen palkka säilyy 
ennallaan. 

 
12. Muut henkilöstöedut 
  

Yhtiö päättää henkilöstöeduista yhtiön sisällä, noudattamalla hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa. 
  

13. Yhteistoiminta 

  

Yhteistoiminta, luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluorganisaatio 
lainsäädännön ja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.  

 
 
14. Sopimuksen voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan hallituksen päätöksen mukaisesti 
01.04.2018. 

 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 

 
Vaasassa            

 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri  TeeSe Botnia Oy 
 

 
______________________ ______________________ 
    
    
 
 

  _______________________ 



Erikoissairaanhoidon palvelutaso Pietarsaaren 

seudulla, strategia 2018–2019  

16.2.2018
Sosiaali- ja terveyslautakunnan 

iltakoulu 20.2.2018

LIITE § 40



STRATEGISET TAVOITTEET

 Pietarsaaressa hyvä erikoissairaanhoidon palvelutaso

 Erittäin tärkeää Pietarsaaren seudulle, mutta myös VSHP:lle ja koko 
Pohjanmaan maakunnalle

 Häviämme etäisyydessä Kokkolalle, mutta voimme kilpailla asiakkaista 
hyvillä lähipalveluilla Pietarsaaressa

 Tavoitteeksi myös Keski-Pohjanmaan alueen asiakkaiden 
houkutteleminen Pietarsaareen ja lähetevirran ohjaaminen VKS:aan
siltä osin kun Pietarsaaressa ei voida hoitaa

16.2.2018 2

Tarvitaan selkeä yhteinen päämäärä ja strategia, joka 
viestitään vahvasti asukkaille ja erityisesti työntekijöille



Strategiset tavoitteet

28.2.2018 3

ASIAKAS HENKILÖSTÖ

TALOUSPROSESSIT



ASIAKAS

28.2.2018 4

 Tietää ja luottaa, että Pietarsaaressa saa riittävät ja laadukkaat 
erikoissairaanhoidon palvelut

 Mittarit:

Toiminta palvelutasosuunnitelman mukaista

XX erikoisalalla palveluja tarjolla

Markkinointi ja tiedottaminen on suunnitelman mukaista ja näkyvää

 Valitsee aina kun mahdollista Pietarsaaren palvelut ja on valmis suosittelemaan 
ystävilleen palveluita

 Mittarit:

NPS (Net Promoter Score, suotittelutaso) > 80

 Asiakkaan hoitoketjut pysyvät ehyenä kokonaisuutena, vaikka osa hoidosta 
toteutetaan muualla

 Mittarit:

Asiakaspalautteiden määrä



HENKILÖSTÖ
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 Henkilöstö luottaa tulevaisuuteen ja palvelutasoon Pietarsaaressa

 Mittarit:

Työpaikkojen määrä vähintäänkin säilyy

 Irtisanoutuvien määrä/v ei kasva

Henkilöstökyselyssä NPS sekä suositeltuna työpaikkana että hoitopaikkana 
>60

Täytettyjen lääkärivirkojen määrä erikoissairaanhoidossa XX kpl (osa-
aikaiset lasketaan kyseisen osuuden mukaisesti)

 Yhteistyö ja henkilöstövaihto Vaasan keskussairaalan kanssa tuo lisähaastetta 
työhön ja ylläpitää osaamista

 Mittarit:

Yhteisten koulutusten määrä/v

Pietarsaaren henkilöstön tyytyväisyys yhteistyöhön VKS:n kanssa NPS

Toimiva yhteisten virkojen järjestelmä olemassa



PROSESSIT
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 Prosessien kliininen laatu vastaa VKS:n laatutasoa

 Mittarit:

VKS:ssa käytettävät tautikohtaiset laatumittarit käytössä myös 
Pietarsaaressa ja tulokset samaa tasoa

 Tietojärjestelmät toimii saumattomasti koko hoitoketjun

 Mittarit:

Asiakaspalautteiden määrä

 Etävastaanottopalvelujen avulla voidaan palvelutarjontaa vielä laajentaa

 Mittarit:

x erikoisalalla tarjotaan etäpalvelujen mahdollisuutta

 Kartoitetaan erilaisia ”allianssimalleja” yksityis- ja kolmannen sektorin kanssa, 
jotta saadaan kokonaisvaltaisia prosesseja ja hyvä palvelutarjonta 

 Mittarit:

Uusien toimintamallien määrä



TALOUS
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 Alueen väestön ESH:n kokonaiskustannukset eivät nouse ainakaan enempää kuin 
valtakunnallisesti

 Mittari:

Väestön Esh kokonaiskustannukset

 Ostopalvelukustannukset muista yksiköistä pienenevät

 Mittari:

Ostot muualta



Yleistä
• Toimiva erikoissairaanhoito Malmin sairaalassa vaatii riittävästi erikoislääkäreitä ja 

muuta henkilöstöä, jolla on erityisosaamista

• Tarvitaan lääkäreitä, joiden pääasiallinen työpaikka on Malmilla, mutta myös 

konsultoivia erikoislääkäreitä keskussairaalasta 

– Vastaanottotoimintaa on kehitettävä niin, että lääkärit ovat fyysisesti paikalla 

ja pitävät myös etävastaanottoja video-/tietokoneyhteyden avulla

– Myös tilapäinen resurssilisäys heikon lääkäritilanteen aikana on mahdollista

• Malmin lääkäreillä on oltava mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti 

keskussairaalassa

– osaamisen ylläpitäminen ja laventaminen, kollegoiden tuki ja yhteistyö

– Jos erikoislääkäreillä on yhteinen työnantaja, se helpottaa työskentelyä

molemmissa sairaaloissa ja voi helpottaa uusien erikoislääkäreiden rekrytointia

• Potilaiden sujuvat palveluketjut vaativat it-järjestelmien parempaa 

yhteensovittamista (potilaskertomukset, röntgenkuvat, laboratoriovastaukset)

• Muutokset vaativat uusia ajattelutapoja molemmissa sairaaloissa. Mitä

lääkäreidemme mielestä voidaan hoitaa etänä verrattuna yksityisen puolen 

käsitykseen?

• Sosiaali- ja terveysvirasto on päässyt pitkälle sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon 

ja erikoissairaanhoidon integroinnissa. Erikoissairaanhoidon strategiatyö ei saa 

heikentää integrointityön jatkumista.28.2.2018 8



Jo toimiva lääkäriyhteistyö/-vaihto VKS–Malmi
• Erikoislääkäri tulee Vaasasta Pietarsaareen/Malmin sairaalaan ja pitää

”normaalin” poliklinikkavastaanoton ja tekee tarvittavat tutkimukset 

– Sisätaudit (sydänultraääni, tähystykset, munuaispotilastutkimukset) 

– Ortopedia (tekonivelleikkausta edeltävät arviot ja leikkauksenjälkeiset 

tarkistukset), urologia

– Lastenneurologia

• Kardiologi Pietarsaaresta tekee elektrofysiologisia 

tutkimuksia/toimenpiteitä Vaasan keskussairaalassa

• Hoitovastuu siellä, missä lääkärin vastaanotto pidetään, oman sairaalan 

palveluksessa, vastaanottava yksikkö maksaa työnantajalle korvauksen 

palkkakuluista

• Videovastaanoton pilotointi munuaissairauksien hoidossa meneillään

16.2.2018 4



Kardiologia, sydänsairaudet

• Polikliininen toiminta vaatii 1,5–2 kardiologin työpanoksen

– Tällä hetkellä noin 0,7 lääkäriä + tukea VKS:sta

• On toimivat järjestelmät keskussairaalassa tehtyjä toimenpiteitä edeltäville 

arvioille ja toimenpiteen jälkeisille tarkistuksille 

• Akuutit potilaat tarvitsevat vastaavan lääkärin mukaan suurimmaksi osaksi 

keskussairaalatason hoitoa. Hoitoketjujen selkeys tärkeää

• Mahdollisuus käyttää konsultoivaa verisuonikirurgia ja infektiolääkäriä

vähentäisi lähetteiden määrää keskussairaalaan 

• Noin 10–15 % käynneistä voitaisiin hoitaa digitaalisesti

16.2.2018 5



Muut sisätaudit

16.2.2018 6

• Vatsa-suolistosairaudet, reumasairaudet, munuaissairaudet, 

aineenvaihduntasairaudet, verisairaudet

• Polikliininen toiminta vaatii 3–3,5 erikoislääkärin työpanoksen

– Tällä hetkellä 1,5 lääkäriä + tukea VKS:sta

• Videokonsultaatiot munuaissairauksien erikoislääkärille aloitettu

– 20–30 % tarkistuksista voitaisiin tehdä digitaalisesti

• Erityissairaanhoitajan ja vatsa-suolistolääkärin välistä videokonsultaatiota 

suunnitellaan

• Reumalääkäri tukee koko Vshp:iä

• Paikallista tarvetta konsultoivasta onkologista, verisuonikirurgista, ortopedista

*lisäksi n. 6000 käyntiä/v diabetesvastaanotolla



Muut konservatiiviset erikoisalat

16.2.2018 7

• Keuhkosairaudet

– Polikliininen toiminta + osasto vaatii noin 1,5 erikoislääkäriä

– Pietarsaaressa tehdään vielä bronkoskopioita, keskitetään mahdollisesti tulevaisuudessa

– Joitakin VKS:n erikoistutkimuksia voitaisiin tarjota myös Soitelle.

• Neurologia

– Polikliininen toiminta vaatii 1–2 erikoislääkäriä (1 voi olla geriatri/neurologi/fysiatri) 

Nykyisin monia käyntejä Soiten neurologisella poliklinikalla

– Dementiaselvitykset/-seuranta tehdään muistipoliklinikalla (noin 450 käyntiä/v)

– Päiväosastohoitoa potilaille, joilla on esim. MS-tauti, ALS

• Nykyinen lääkärikapasiteetti riittävä, mutta tilanne on haavoittuva, kun erikoislääkäreitä on 

vain yksi/erikoisala

(pkl)



Yhteiset vastaanotot/poliklinikat 

erikoissairaanhoito–perusterveydenhuolto

– Diabetesvastaanotto

• yhteinen lapsille ja aikuisille

– Reumavastaanotto 

• aikuisille

• lapset hoidetaan lähinnä VKS:ssa, lääkehoidot 

lastenosaston kautta

– Astma- ja keuhkoyksikkö

• aikuiset hoidetaan keuhkopoliklinikan tiloissa, lapset 

lastenpoliklinikalla

28.2.2018
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Fysiatria ja kuntoutus

16.2.2018 8

• Osasto (11 paikkaa), päiväosasto, poliklinikka

• Tuki- ja liikuntaelinten kipu, työkykyarvioinnit, aivovauriokuntoutus

• Osasto ja päiväosasto palvelevat koko maakuntaa, noin 50–60 % asiakkaista 

muualta 

• Muulla Vshp:llä on kaiken kaikkiaan liian alhainen kuntoutuksen käyttö, 

mutta tilanne muuttuu, kun uusi vaativan kuntoutuksen osasto avataan 

Vaasassa. Terveydenhuoltolain mukaan keskussairaalassa on oltava 

tällainen osasto.

• Sujuva toiminta vaatii 2 erikoislääkäriä, suuri pula koko maassa 

• Toimivat videokonsultaatiot kipukuntoutuksesta piirin 

perusterveydenhuoltoon

– Noin 10 % kuntoutuksesta voitaisiin hoitaa 

digitaalisesti

- Kotikuntoutuksen osuuden pitää kasvaa

- Yhteistyö Vaasan ja P:saaren kunt.os. 

- välillä, luentoja ja opintokäyntejä



Kirurgia, ortopedia, urologia, verisuonikirurgia

• Pkl, pre- ja postoperatiiviset käynnit, tähystykset, leikkaukset paikallispuudutuksessa

• Pkl-toimintaan tarvitaan noin 1,5 kirurgia, joilla on mahdollisuus leikata VKS:ssa

• Konsultoivat lääkärit ortopediassa, urologiassa

• Kun pkl-toiminta hoidetaan paikallisesti, on suurempi mahdollisuus ohjata leikkauksia 

maakunnan hoidettavaksi

• Kirurgiassa (gastro, ortop.) vain vähän mahdollisuuksia hyödyntää telelääketiedettä

• Arviolta 15–30 % ortopedisista puhelinkonsultaatioista tulee VKS:aan Malmin 

sairaalasta 

• VKS saa ilmeisesti toisen verisuonikirurgin syksyllä -19. Silloin voisi aloittaa 

laskimopuolen vastaanotot PRS:ssa. Valtimopotilaat edellyttäisivät koulutettua 

verisuonihoitajaa

9



Silmät, korvat, gynekologia

• Silmät: tarvitaan 1 kokoaikainen silmälääkäri. Nykyisin lähinnä kaihileikkauksia 

(ostopalvelu) + hoitajan tekemiä tutkimuksia silmäpkl:lla

– julkisen puolen silmälääkäreistä pulaa

• Korvat: Väestömäärän perusteella tarvitaan 1 korvalääkäri

– nykyisin 25 %, monet turvautuvat yksityissektoriin

– etävastaanotto vaatii kiinnostuneen paikallisen lääkärin + erikoislaitteistoa

– Malmilta konsultoidaan VKS:aa miltei päivittäin ja tarve luultavasti kasvaa

• Gyn.: tarvitaan 2 gynekologia

– nykyisin 3, jotka jakavat 2 virkaa

– tarvetta naispuoliselle gynekologille, mutta lääkäreiden määrän lisääminen ei 

ole järkevää

– synnytykset ja pkl-käynnit Soitessa

16.2.2018 10



Antaako uusi lausuntokierroksella oleva lakiehdotus 

mahdollisuuden päiväkirurgisiin toimenpiteisiin?

• STM on lähettänyt lausuntokierrokselle esityksen kiireettömän 

leikkaustoiminnan järjestämisestä ja kriteereistä. Esitys koskee sekä

julkisia että yksityisiä sairaaloita ja astuisi voimaan 1.7.2018

• Shp voi järjestää anestesiaa edellyttävää kiireetöntä leikkaustoimintaa tai 

muita toimenpiteitä shp:n toimintayksikössä tai hankkia muulta 

palveluntuottajalta

• Edellytyksenä: (1) paikan päällä lääkäri ja (2) välitön yhteys kyseisen alan 

erikoislääkäriin, joka paikalle 30 minuutissa.

• Sopimus keskus-/yliop.sairaalan kanssa, johon alle 30 min matka

• Käytännössä PRS:ssa voisi ilmeisesti aloittaa päiki-tyyppisen toiminnan ja 

hammasanestesiat, mutta Kokkolan KS tukisairaalana 

• Tässä vaiheessa vielä huomattavan paljon avoimia asioita

• Jos laki sallii päiväkirurgian jossakin muodossa, yhteistoiminta-alueen 

selkeä kanta on, että se on otettava uudelleen käsiteltäväksi

•16.2.2018 11



Lapset ja nuoret
• Poliklinikkaa, päivystystä ja tiettyä osastotoimintaa varten tarvitaan 3 

erikoislääkäriä. Mieluiten niin, että 4 lääkäriä jakaa virat toimien Malmin lisäksi 

VKS:ssa

– Pitkien poissaolojen aikaan tarvitaan ulkopuolista tukea

• On konsultoiva lastenneurologi, endokrinologi, foniatri

• Tarvetta videokonsultaatioihin VKS:aan yöaikaan päivystyksestä. Telelääketiedettä

voitaisiin hyödyntää helpommissa tapauksissa 

• Konsultoiva lastenkardiologi vähentäisi lähetteiden määrää

16.2.2018 12



Päivystys

• Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteinen

• Erityislupa 24/7-päivystykselle perusterveydenhuollossa 1.1.18–31.12.19

• Päiväaikaan 2–3 lääkäriä, klo 20 jälkeen yksi laillistettu lääkäri talossa 

(ostetaan Attendolta). Kutsutaan tarvittaessa myös osastoille

• Noin 29 000 käyntiä 2017. Runsaat 400 käyntiä oli sellaisia, että erikoislääkäri 

kutsuttiin paikalle (noin 370 koski lapsia)

• 1.1.18 lähtien ei ympärivuorokautista takapäivystystä. Lastenlääkäri päivystää

klo 20 (18) saakka, kokenut lääkäri kiertää osastoilla ja kotisairaalassa 

viikonloppuisin. Virkalääkäri voidaan kutsua tarvittaessa yöaikaan (virka-

apupyyntö). Attendolla on oma takapäivystäjä, jota voi tarvittaessa 

konsultoida

• Videokonsultaatiomahdollisuus Pietarsaaren päivystyksen ja Vaasan 

erikoissairaanhoidon päivystyksen välillä voisi vähentää kiireellisten 

lähetteiden määrää keskussairaalaan
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Ensihoitopalvelu

• Vshp tuottaa alueensa pohjoisosan kuntien ensihoitopalvelun 

yhteistoiminnassa Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren 

alueen pelastuslaitosten kanssa

• On sovittu kohta E8 valtatiellä, joka rajana, viedäänkö välitöntä 

keskussairaalatasoista hoitoa tarvitseva esim. trauma- tai 

aivovauriopotilas Vaasaan vai Kokkolaan

• Käytännössä Kokkolaan viedään potilaita osittain  myös siksi, että 

ambulanssi ei olisi niin kauan kiinni kuljetuksessa

• Kun PRS:ssa enää vain yleislääkäripäivystys, ensihoito kuljettaa 

aikaisempaa enemmän potilaita suoraan keskussairaalaan

• Tänä vuonna on päivystäjän vaatimuksesta lisääntyvässä määrin 

kuljetettu paaritaksipotilaita ambulanssilla paaritaksin sijaan.

28.2.2018 20



Aikuispsykiatria
• Aikuispsykiatrian vastaanotto

– Osa-aikainen psykiatri (konsultti), ostopalvelupsykiatrin videovastaanotto 

2 päivänä viikossa + sairaalalääkäri

– Muut vakinaiset toimet täytetty 

• Psykiatrinen päiväosasto

– Helmikuun 18. päivästä lähtien pilotoidaan Doctagonin vastuulääkärimalli

– Uusi jäsennelty hoitokonsepti

– Hoitohenkilöstö oma, mutta lääkäri Doctagonin

• Paikalla kerran kuussa, mutta viikoittainen videon avulla tehtävä kierto, 

jossa käydään läpi osaston kaikki potilaat

• Mielenterveys- ja riippuvuushoito integroitu Pietarsaaren seudulla

• Ympärivuorokautinen hoito on keskussairaalassa

• Psykiatreista ollut jo kauan pulaa sekä VKS:ssa että Pietarsaaressa 

• Sairaanhoitopiirissä on meneillään intensiivinen kehittämistyö, jossa tarvitaan koko 

maakuntaa  

– Vuonna 2018 painopiste psykiatrien rekrytoinnissa

– Toimintamalleja tehostetaan ja suunnitellaan psykiatrian toimintaa, joka 

sijoitetaan uuteen H-taloon VKS:n sairaala-alueella 21
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Psykologien käynnit aikuisten
vastaanotolla sekä lasten ja  
nuorten vastaanotolla eivät sisälly lukuihin.

Sairaanhoitopiiri osti 2017 muilta organisaatioilta 
(lähinnä KPSHP:ltä) psykiatrian erikoissairaanhoitoa 
yhteistoiminta-alueen asukkaille noin 1,2 milj.  eurolla.

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolelta tulevat asiakkaat
vastaavat noin 30 prosentista Fredrika-pkl:n käynneistä
ja noin 45 prosentista Fredrika-päiväosaston hoitopäivistä.



Lasten- ja nuorisopsykiatria

Syömishäiriöhoito–Fredrika-klinikka
• Lasten ja nuorten vastaanotto

– 1 lastenpsykiatri, neuropsykiatrian lääketieteellisen puolen hoitaa lähinnä

lastenlääkäri

– Vakinaiset toimet täytetty, mutta sijaisten saaminen haastavaa, käyttö lisääntyy

– Saa yhteiset tilat lastenpoliklinikan ja lastensuojelun kanssa keväällä 2018

– Potilaita voidaan tarkkailla lastenosastolla vapaaehtoispohjalta (esim. 

ahdistuneisuus, masennus)

• Fredrika-klinikka

– Erikoistunut syömishäiriöhoitoon

– Poliklinikka ja päiväosasto. Tarvittaessa aluksi osastojakso lastenosastolla 

– Asiakkaita myös omien kuntien ulkopuolelta, toiminta vastaavanlaisella 

konseptilla on alkanut VKS:ssa

• Toiminnot kuuluvat lasten- ja nuorisoyksikköön, integroidaan sosiaali- ja 

terveysviraston muihin lasten-, nuoriso- ja perheyksiköihin

• Yhteistyötä VKS:n kanssa lähinnä kun tarvitaan psykiatrista osastohoitoa ja 

tutkimuksia
28.2.2018 23



Muuta

• Geriatrian osaajista pula sairaanhoitopiirissä

– Miten turvata erikoislääkäreiden saatavuus geriatriassa?

– Malmin sairaalassa on yksi geriatri, joka siirtyy eläkkeelle noin 

vuoden kuluessa

• vastaa dementiaselvityksistä

• Suun terveydenhuollossa tarvetta nukutuksessa annetulle hoidolle

– Sairaanhoitopiirissä ne on aiemmin hoidettu osittain Malmin 

sairaalassa, osittain paikallisesti esim. Vaasan tk:ssa

– Missä määrin keskussairaala pystyy tarjoamaan palvelua?

– Soiten kanssa sujuvaa yhteistyötä

16.2.2018 14



Etävastaanottoja koskevat tavoitteet

• tarjota alueen potilaille erikoissairaanhoidon palveluja 

lähellä ja helposti toteutettuna etävastaanotto-

palveluiden avulla

• lisätä, ylläpitää ja kehittää Pietarsaaren sosiaali- ja  

terveysviraston henkilökunnan osaamista 

etävastaanoton ja etäkonsultaation avulla

• välttää potilaskuljetuksia jos hoidon tarpeen 

arviointi/kontakti voi tapahtua virtuaalisesti -> 

ambulansseja käytetään välttämättömiin kuljetuksiin

• lisätä verkostoitumista tulevan maakunnan alueelle
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Toiminnan muutos ja resurssit

• Erilaiset etävastaanottoja ja etäkonsultaatioita koskevat 

pilottihankkeet on aloitettava asteittain. Työskentelytapa on 

meille kaikille uusi

• Kyse on toiminnan muuttumisesta kahdessa eri sairaalassa. Se 

vaatii sekä aikaa että riittävästi lääkäri- ja hoitajaresursseja 

– Aika näyttää miten suuri uusien resurssien tarve on

– Uudet työskentelytavat on sisällytettävä päivittäiseen 

toimintaan
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Uudenlaiset etävastaanotot
• Aluksi suunnitellaan ja pilotoidaan vastaanottomalleja tietokone-

/videoyhteydellä turvallisen videotekniikan avulla 

• Erilaisia teknisiä ratkaisuja pilotoidaan

• Lääkäri keskussairaalassa ja potilas Pietarsaaressa

– Valmistelut, kirjaaminen, rekisteröinti, hoitovastuu keskussairaalalla, 

lasku kuntaan

– Sairaanhoitaja Pietarsaaressa avustaa potilasta videoyhteydessä ja 

osallistuu käyntiin/hoitotoimenpiteisiin tarvittaessa, sisäinen laskutus 

• Lääkäri Pietarsaaressa ja potilas Vaasassa

– sama malli mutta päinvastoin

• Potilas Malmin päivystyksessä tai vuodeosastolla (A7) Pietarsaaressa, 

päivystäjä konsultoi VKS:n etupäivystäjää/takapäivystäjää

– Hoitovastuu edelleen Pietarsaaressa, konsultaation laatu paranee 

videotekniikan avulla, voidaan välttää tarpeettomia potilaskuljetuksia

16.2.2018 17



Hoitohenkilöstön muu yhteistyö

• Konsultointiyhteistyön lisääminen 

erityissairaanhoitajien/poliklinikkahoitajien kesken Vaasassa ja 

Pietarsaaressa, myös videokonsultaatiot tarvittaessa. Turvaa 

erityisosaamisen saatavuuden paikallisesti (siellä missä potilas on) 

kesälomien ja tilapäisten poissaolojen aikana

• Hoitohenkilöstön erityisosaamisen kartoitus on alkanut, esim. 

avannehoitaja, diabeteshoitaja, sydänhoitaja, uroterapeutti, 

haavanhoidon asiantuntijat, kivunhoito  

• Hoitajien ja sihteerien opintokäyntejä suunnitteilla sekä VKS:n että

Malmin poliklinikoille  Tavoite: lisätään ymmärrystä toisen toimintaa ja 

tarpeita kohtaan, yhtenäistetään työprosesseja 
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Miten edetään?

• Virkamiehet laativat strategisten tavoitteiden pohjalta 

työsuunnitelman, joka kytketään osaksi toiminta- ja 

taloussuunnitelmaa – tuodaan säännöllisesti poliittiseen 

päätöksentekoon

• Strategiset tavoitteet  kytketään maakuntavalmisteluun

• Osana VHSP:n brandin kirkastusta on otettu Pietarsaari mukaan

• Brandin kirkastamisen jälkeen tehdään markkinointisuunnitelma

• Molempien organisaatioiden henkilöstöä informoidaan yhteisestä

strategiasta ja yhteistyöstä ja otetaan mukaan työhön

16.2.2018 19





Julkilausuma · sivu 1(5) 

nro 4/2017 

Elin: Asiakasraati 

Aika: 14.11.2017 klo 12.30 – 15.30 

Paikka: Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1  

  

Läsnäolijat: Bengs Petra  

Heikkilä Antti    

Juutilainen Emmi  

Nylund Mariann  

Paakkonen Sari   

Rautavirta Marika   

Sohlberg Roger   

Strömsholm Eva-Maria 

Turtonen Heikki  

Wiklund Göran  

 

Gull Olle 

Jaakola Tanja 

West Sari 

Wik Pia 

 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

hallintojohtaja 

ylihoitaja  

asiakaspalvelupäällikkö 

suunnittelupäällikkö 

 

 

Poissaolijat: Holmberg Maria  

Kapiala Ulla-Helena 

Kinnunen Marina  

 

jäsen 

jäsen 

johtajaylihoitaja 

 

 

Asiantuntijat: Hautamäki Satu 

Mäkinen Sari 

ylihoitaja, sairaanhoidon tuen palvelualue 

potilasasiamies/ sairaanhoitaja 

Muut läsnäolijat:   

Esittelijät:    

Sihteeri: Sari West   

  

Julkilausuma  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

 

Sari West 

Sihteeri: 

 

 

Sari West 

LIITE § 41



Asiasivu 2(5) 

 

Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  14.11.2017 

 

 

Julkilausuma 

o Hallintojohtaja Olle Gull kertoi asiakasraadille ajankohtaista sairaalassa -osiossa 

sairaalan tukipalveluiden yhtiöittämisestä. Asiakasraati kysyi, miten tästä tulee säästöä. Gull 

kertoi, että isommalla toiminnan pohjalla voidaan arvioida, että syntyy myöhemmin säästöä, 

mutta nyt yhtiöille ei ole annettu säästötavoitteita. 

o Sairaanhoidon tuen palvelualueen ylihoitaja Satu Hautamäki kertoi, mitä on alusta-

vasti suunniteltu sairaalaan perustettavasta Call centeristä. Tämän jälkeen raati pohti ryh-

missä asiaa seuraavasti:  

YLEISTÄ 

 Milloin tai millaisissa asioissa soitat sairaalaan?  
 Useimmat raatilaiset olivat sitä mieltä, että soittavat todella harvoin, kun tarve 

on suuri tai on todella huolestunut jostain terveyteen liittyvästä asiasta.  
 Jos terveydentilassa on tapahtunut iso muutos, tai on kysyttävää mahdollisista 

reseptivapaista lääkkeistä.  
 Mahdollisia asioita voivat olla myös tarve perua/siirtää aika, kysymykset liittyen 

resepteihin tai todistuksiin, laboratoriovastauksiin, jälkihoitoon ja lääkitykseen. 
Esimerkkikysymys voisi olla myös, että pitääkö lääke lopettaa ennen toimenpi-
dettä.  

 Mahdollisesti useimmiten ajankohta on klo 8-11.  
 

 Millainen olisi hyvä puhelinneuvontapiste?  
 Ottaa huolen tosissaan, mutta osaa myös rauhoitella, jos huoli turha. Vahva hen-

kisen tuen taito. 
 Jos poliklinikalla ei vastata, puhelu siirtyy automaattisesti Call centeriin. Jos Call 

center ei pysty vastaamaan kysymyksiin, kerrotaan asiakkaalle, että otetaan sel-
vää ja soitetaan takaisin.  

 Asiakas soittaa ja numero rekisteröityy automaattisesti ja asiakkaalle soitetaan 
samana päivänä. Arvioitu soittoaika takaisin on 15 min. kuluttua. 

 Takaisinsoittopalvelu on hyvä, mutta ei aikalupausta, jos sitä ei voi toteuttaa. Yli-
päätään takaisinsoittoa ei voida luvata, jos sitä ei voida toteuttaa. 

 Takaisinsoitto jää puhelimeen kuin tehtävänä, että on vastaamatta. 
 Mahdollisuus ilmoittaa suoraan (esim. jonkin järjestelmän kautta) jos asiakas on 

myöhässä /peruu ajan. 
 Mahdollisuus myös chat-palveluun -> otettava huomioon, että muillekin kuin 

esim. kuuroille voi kirjoittaminen olla helpompaa kuin soittaminen. 
 Call centerin ei tarvitse olla näkyvällä paikalla. Työ häiriintyy, jos samanaikaisesti 

joku tulee kysymään. Henkilö ei tee muuta kuin vastaa puhelimeen. 

 Aikatavoitteet /asiakas -> määriteltävä kuinka nopeasti palvellaan kutakin soitta-

jaa, jotta muutkin pääsevät läpi.  

 Call centerissä palvelevan henkilön pitää tietää, mistä saa tietoa, koska ihmiset 

haluavat nopeasti palvelua. 

 Ei valikkoa, että valitse yksi, jos haluat palvelua suomeksi jne. 
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Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  14.11.2017 

 

 

 

 Millaista neuvontaa/palvelua odotat sieltä?  
 Asiakas soittaa polille, ei vastausta. -> siirtyy Call centeriin. Jos ei osata vastata, 

vielä voidaan puhelu ohjata takaisin polille. Jos ei edelleenkään vastata polilta, 
hoitaja vie viestin polille ja sieltä otetaan yhteyttä asiakkaaseen. 

 Call center on hyvä idea hallinnollisille asioille, kuten ajanvaraukset, todistukset 
ja reseptit tai jos ei pääse läpi poliklinikalle puhelinaikana. 

 Paikka minne voi ottaa yhteyttä, jos vointi akuutisti huonontuu ja hoito tapahtu-
nut toisella paikkakunnalla, esim. yliopistosairaalassa. 

 Paikka minne ottaa yhteyttä, jos tarvitsee tietoa erilaisista tukipalveluista, kuten 
kuntoutusohjaaja, sosiaalityöntekijä, vertaistuki ja potilasyhdistykset. 
 

 Mitä ehdottaisit ”call centerin” nimeksi? 
 Nimikilpailu? 
 Policenter?  
 Jokin ihmisläheinen nimi, esim. Olle. Vertaa Nisse Manpowerilta, Herra Snell-

man, Kela-Kerttu. Call center kuulostaa organisaatiolähtöiseltä. 

 

 

PALVELUN LÄHTÖKOHTA 

 Mikä olisi sopiva Call centerin aukioloaika? 
 Klo 7-16 tai 7-17, jonka jälkeen päivystyspoliklinikka. 

 

 Millaisia palvelukanavia voisit ajatella käyttäväsi: puhelin, sähköposti, muuta? 
 Puhelin, takaisinsoitto, chat, sähköposti. Huomattava kuitenkin tietosuoja-asiat 

ja asiakkaan tunnistaminen. 
 Kun on itse töissä klo 8-16, on vaikeaa hoitaa yksityisasioita virka-aikaan. Hel-

pointa on lähettää illalla sähköpostia. Tarvittaessa oltava suojattu sähköposti. 
 

 Millaista apua toivot, jos ongelma ei ratkea puhelimessa? 
 Neuvoja, mihin voi soittaa, antaa puhelinnumeron. 
 ”Selvitän tämän ja soitan takaisin” 

 

 

VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI 

 Miten Call center -toimintaa kannattaisi markkinoida? 
 Ihmisten pitää tietää, mikä tämä numero on, mitä neuvontaa sieltä saa. 
 Korostetaan palvelua jonkinlaisena ensimmäisen askeleen neuvontana. Ei luvata 

enempää, mitä ei voida toteuttaa. 
 Call centerin kapasiteetin mukaan markkinointi.  
 Kutsukirjeisiin Call centerin puhelinnumero. 
 Web-markkinointi. Tiedote lehteen. Pietarsaareen ja Närpiöön päin myös tietoa. 

 

 Miten markkinointi olisi toteutettava, että Call centerin toiminta erottuu selkeästi pe-
rusterveydenhuollon informaatiosta? 

 Talon viestintä mukaan markkinointiin. 
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Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  14.11.2017 

 

 

PALVELUN LAATU 

 Mikä on mielestäsi laadukasta palvelua puhelinneuvontapisteestä?  
 Tärkeää, että palvelusta saa apua. 
 Integointi potilastietoihin, kanta.fi 
 Hyvä tekninen back up / toiminnanohjausjärjestelmä ERP-systeemi on iso vaa-

timus hyvälle toiminnalle. 
 Yhteistyö palvelupisteen kanssa! Palvelupiste tarjoaa tällaista palvelua jo nyt. 

 

 Millaista osaamista tai ominaisuuksia odottaisit puhelimeen vastaavalta henkilöltä? 
 Ystävällisyys, ei kiirettä, ääni lempeä, selkeä. Osaava ohjeistus. Nopea palvelu. 

Kielitaito.  
 Palvelualttius ja kielitaitoisuus  
 Jos alussa on vain yksi asiakaspalvelija, tärkeää ettei jää yksin vaan on aidosti osa 

koko organisaatiota ja saa myös kunnon työnohjausta. Työ voi olla vaativaa. 
 

 Millaisiin asioihin haluaisit apua puhelinpalvelupisteestä? 
 Ajanvarauskysymykset 
 Esim. pitääkö ottaa lääke ennen leikkausta. 
 Kun laboratorio yhdistetään, pystyykö Call center vastaamaan kyseisiin asioihin? 
 Hänen pitää pystyä sanomaan, onko ”Anni” osastolla. 

 

 

RISKIT 

 Onko toiminnassa mielestäsi jotain riskejä? 
 Asiakaslähtöiset riskit 

 Tietosuoja-asiat. Tiukat tietosuojavaatimukset, että on oikea henkilö, joka soit-
taa. Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät riskit. 

 Väärät puhelut vääristä asioista. 
 

 Palvelulähtöiset riskit 
 Ei oteta vakavasti, esim. tilanteessa, että asiakas puhuu hädissään sekavia. 
 Väärät neuvot. 
 Call centerin hoitaja ei muista laittaa viestiä polille, jota asiakas tarvitsee. Tieto-

katkos. 
 Hoitaja ei pysty vastaamaan asioihin. Tai ei uskalla ottaa kantaa asioihin. 
 Miten käsitellään ”yhteydenottopiikit”, esim. aamuisin, jos moni soittaa yhtä ai-

kaa? 
 Riski on, että hän on ”vain vaihde”. Asiakasta ei saa pompotella eri paikkoihin. 
 Lounastaukojen ja lomien aikana palvelun takaaminen 

 
 Tekniikkaan liittyvät riskit 

 Hakkerointi 

 

 
 Mitä muuta haluaisit tuoda esiin? 
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Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  14.11.2017 

 

 

 Call center & sairaalan valmiussuunnitelma-> voidaanko toimintaa laajentaa no-
peastikin, jos esim. tulee jokin laaja epidemia tai jotain muuta yllättävää, mikä 
varmasti kuormittaa puhelinlinjoja? 

 

 

Julkilausuman ehdotusten toteutus: 

Julkilausuma on annettu tiedoksi Call centerin suunnittelutyöryhmälle. Julkilausuman ehdo-
tukset huomioidaan Call centerin suunnittelussa ja pilotoinnin edetessä, kun toimintaa kehite-
tään vuonna 2018. 



 
                                                                              5.3.2018 

 

           
          BILAGA LIITE § 42/1-4 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
§ 7 Auvo Rauhalan työskentely potilasturvallisuuden kehittämishankkeessa 20.2 – 

18.3.2018 
 
§ 8 Matkakustannusten korvaus hallituksen puheenjohtajalle  21.2.2018  

(Vaa-Hki-Vaa) 
 
§ 9 Hankintapäätös: Kirurgian poliklinikan skoopit; Olympus Finland Oy, 81 500 €  
 
§ 10 Hankintapäätös: Huutoniemi D-rakennuksen (1-2 krs) kokonaisurakka; 

WIKCON Oy 102 200,00 € (ALV 0 %) 
 
§ 11 Hankintapäätös: H-, I- ja R-rakennusten purku; Purkupiha Oy, 492 000 €  

(ALV 0 %) 
 
§ 12 Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 22.2.2018 lukien. 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   

Hallintojohtajan päätösluettelo  

 

2018 

§ 14 Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelussuhteesta 

§ 15 Leikkauspakkausten hankinta 

§ 16 Angiodynset-hankinta 

§ 17 Leikkauspakkausten hankinta 

§ 18 Raepesukoneen hankinta 

§ 19 Val av jurist 

§ 20 Anskaffning av städdimensionering 

§ 21 Leikkausoptiikan hankinta 

§ 22 Personligt lönetillägg 

 
 
 



           
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 8 Lupa tutustua sairauskertomuksiin; gastrokirurgian erikoistuva lääkäri Susanna 

Majala, Turun Yliopistollinen keskussairaala 
 
§ 9 Ansökning om tillstånd för examensarbete ” To Err is Human”(kartläggning över 

inkomna Haipro-anmälningar gällande kommunikation samt uppföljning); Bar-
bro Kolam 

  
§ 10 Tidsbestämt personligt tillägg för psykolog Nina Ervalahti på barnneurologiska 

enheten 1.1 – 31.7.2018;  
 
§ 11 Lääketieteellinen tutkimus  ”ACCURATE olkanivelen akuutin kiertäjäkalvosimen 

reepeämän leikkaushoito”; Matti Laato (TYKS) 
 
§ 12 Lääketieteellinen tutkimus  ”TAYS:ssa leikattujen aivolisäkekasvain-ten kliinispa-

tologinen luonne, hoito ja ennuste; Joonas Haapasalo (TAYS) 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 6  Muutokset virkarekisteriin: Sairaanhoitajavirka muutetaan toimeksi 5.2.2018 

lähtien. 
 
§ 7 Lupa-anomus, opinnäytetyö: ”Byrokratian ja managerialismin vaikutukset julki-

sen terveydenhuollon johtamiseen ja päätöksentekoon”; Marikki Forell (Vaasan 
Yliopisto)  

  
§ 8 Tutkimushankehakemus; ”Työkyvynarviointimenetelmien luotettavuustutkimus; 

Tuija Repo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Linköpingin yliopisto) 
 
§ 9 Lupa-anomus, opinnäytetyö: ”Esimiesten tunneälytaidot”; Katja Matikainen 

(Vaasan Yliopisto)  
 
§10 Muutokset virkarekisteriin: Sairaanhoitajavirka muutetaan toimeksi 1.1.2018 läh-

tien. 
 



    

    

 

        22.2.2018 
 
 
Vt johtajaylilääkäri Reijo Autio 
 
 
Esitys lisätyöstä medisiinisellä vastuualueella vuonna 2018 
 
 

Onkologian klinikalla lisätyön tarve jatkuu. Tämä johtuu siitä, että meillä on korostetusti erikoistuvia 

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

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

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

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

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

järjestämiseen kuuluvat ohjeet. Lääkärivastaanoton kustannukset: 

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

vuodessa (sisältäen sosiaalikulut) 

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

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

jononpurkuun. Kustannukset katetaan säästyneistä konsulttikorvauksista ja täyttämättä olevista lääkärin 

vakanssien säästyneistä palkoista. 

 

 

Neurologian klinikalla hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa joudutaan 

neurologian klinikassa turvautumaan lisätyöhön. Lisätyön tavoitteena on ensisijaisesti saada polikliinisten 

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

hoidetaan botuliinitoksiinihoitoa saavat uusintakäyntipotilaat, koska heidän hoitovasteensa laskee 

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

60 vuodessa, koska pääosa botuliinitoksiinipotilaista hoitaa ulkopuolinen konsultti. Neurologian 

poliklinikalla lisätyötä suunnitellaan tehtävän kahdeksana iltana vuodessa. Näin hoidettaisiin 

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

kustannukset vuonna 2018 ovat sosiaalikuluineen yhteensä noin 10 200 euroa. 

 

 

Saapuneiden lähetteiden määrä keskussairaalan kardiologiselle poliklinikalle vuonna 2017 on lisääntynyt 

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

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

edelleen uusintakäyntien ajankohtaa on jouduttu siirtämään suunniteltua myöhäisemmäksi, mikä vaarantaa 

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

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

Lääkäripalkkiota tästä tulee yhteensä 74.400€ ja hoitohenkilökunnan kustannuksia 10.900€. Yhteensä 

kustannuksia lisätyöstä noin 85.300€ 

 

 

Gastroenterologian poliklinikalla on vuoden 2018 alussa yhteensä 268 potilasta jotka tarvitsevat 

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

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

aikaisemmin. Vaasan keskussairaalasta ylilääkäri Christian Nielsen ja osastonylilääkäri Mårten Lönnqvist 

käyvät Pietarsaaressa tekemässä endoskooppisia tutkimuksia muutamana päivänä kuukaudessa. Tämän 

takia on tarvetta lisätyölle gastroenterologian poliklinikalla (noin 150 potilaskäyntiä). Lääkäreiden palkkiot  

 

BILAGA § 45/1



    

    

 

 

 

 

tästä olisi yhteensä 45.800€ ja hoitohenkilökunnan kustannukset yhteensä 22.900€. Yhteensä kustannuksia 

lisätyöstä noin. 68.700 €. 

 

 

Hematologian poliklinikalla on kahden erikoislääkärin vajaus koko vuoden 2018. Hematologialla 

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

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

ja hoitohenkilökunnan kustannukset 2.350 €. Yhteensä kustannuksia 5.100 €. 

 

 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuonna 2018 on noin 255.300€ 

 

 

Christian Kantola 

Vastuualuejohtaja 



Medicinska enheten; tilläggsarbete gastroenterologi 1.2.2018 - 31.1.2019
12.2.2018

Inre med. pkl
200 gastroenterologiska patienter i kö/20 veckor

Kostnader

Soc.kostn.%

antal á € 30 tills. €

Läkare

specialläkare

Kolonoskopi 150 235 35 250 10 575,00 45 825,00

Vårdpersonal t/vecka palkka/timme lön/vecka antal veckor

2 personal/gång 16 55,00 880,00 264,00 1 144,00 20 22 880,00

Totalt 68 705,00

LIITE § 45/2



Vastausaika 27.2.2018 14:01:02 

Lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosluonnoksista 

Rajattu lääkkeenmäärääminen 
1. Vastaajan taustaorganisaatio  

Vastaajien määrä: 1 

� Vaasan sairaanhoitopiiri, 
Hietalahdenkatu 2-4 
65130 Vaasa  

2. Arvioikaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.  

Vastaajien määrä: 1 

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Erikoissairaanhoidonpoliklinikoilla toimii mm.astma- , diabetes-, sydän- erikoissairaanhoitajia, joilla on oma vastaanotto. Lääkkeenmääräämisoikeus sujuvoittaa ja 
tehostaa potilaiden/asiakkaiden hoitoa.Lääkemääräämisoikeuden laajentuminen kotisairaanhoitoon mahdollistaa joustavamman ja sujuvammin toimintatavan 
asiakkaalle erityisesti haja-asutus alueella. 
 

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n 
muuttamisesta?  

Vastaajien määrä: 1 

� Lakimuutos mahdollistaa yksityisellä terveydenhuollon tuottajalla toimivien lääkehoitokoulutuksen saaneiden hoitajien lääkemääräämisoikeuden, mikä parannus 
aikaisempaan lainsäädäntöön.  
 

5. Arvioikaa ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.  

Vastaajien määrä: 1 

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

Kunnan tai kuntayhtymän 
järjestämisvastuulle 
kuuluvissa 
terveydenhuollon 
avohoidon palveluissa 
työskentelevällä 
sairaanhoitajalla, jolla on 
riittävä käytännön 
kokemus ja joka on 
suorittanut 
valtioneuvoston 
asetuksella säädettävän 
lisäkoulutuksen, on 
rajattu oikeus määrätä 
apteekista hoidossa 
käytettäviä lääkkeitä 
hoitamalleen potilaalle.

1 0 0 0 0 1 1

Oikeus koskee myös 
sopimuksen perusteella 
hankittavia 
terveydenhuollon 
avohoidon palveluja.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

5 § Rajattu 
lääkkeenmäärääminenSairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö määräävät 
lääkettä vaikuttavan aineen, 
vahvuuden ja lääkemuodon 1 0 0 0 0 1 1

BILAGA LIITE § 46



6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:  

Vastaajien määrä: 1 

�  
Lääkörit kirjoittavat reseptit yleensä kauppanimillä, joten hyvä muodostaa yhtenäinen käytäntö.  

7. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä 
lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Lääkkeen määräämiskoulutuksen käyneellä hoitajallla riittävä osaaminen kys. lääkkeiden määräämiseen. 
Indikaatiot yksiselitteisiä.  

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

perusteella taikka lääkevalmisteen 
kauppanimellä myyntiluvallisena 
pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin 
tautitiloihin.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja 
kätilö eivät saa määrätä 
erityislupavalmisteita.

1 0 0 0 0 1 1

10 § Lääkkeen määrääminenSen 
estämättä, mitä 4 momentissa 
säädetään, sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä 
lääkettä naisen äkillisen 
komplisoitumattoman 
virtsatietulehduksen hoitoon 
puhelinhaastattelun perusteella.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

J01FA10, atsitromysiini; 
klamydia

1 0 0 0 0 1 1

J01XE01, nitrofurantoiini; 
äkillinen, 
komplisoitumaton 
alempien virtsateiden 
tulehdus muuten 
terveellä 18-65-vuotiaalla 
naisella, ei miehille, ei 
raskaana oleville

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

J01DB01, kefaleksiini; 
nieluvilje-lyllä tai StrA-
pikatestillä varmen-netun 
nielutulehduksen hoito, kun 
potilaalla on 
penisilliiniallergia,rintatulehdus 
imettävällä

1 0 0 0 0 1 1

S01AA01, kloramfenikoli; 
märkäinen silmän sidekalvon 
tulehdus, 
näärännäppy/luomirakkula

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1



10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Indikaatiot yksiselitteisiä, lääkkeenmääräämiskoulututuksen  
saanut sh/kätilö/th on riittävä osaaminen.  

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.  

Vastaajien määrä: 1 

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� sama kuin edellä  

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan 
allergiseen nuhaan. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Valinnanvaraa lisätty allergialääkkeissä, mikä hyvä asia potilaan kannalta.  

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.  

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

J01CA08, 
pivmesillinaami; 
äkillinen, 
komplisoitumaton 
alempien virtsateiden 
tulehdus muuten 
terveellä 18-65-vuotiaalla 
naisella, ei miehille, ei 
raskaana oleville

1 0 0 0 0 1 1

J01EA01, trimetopriimi; 
äkillinen, 
komplisoitumaton 
alempien virtsateiden 
tulehdus muuten 
terveellä 18-65-vuotiaalla 
naisella, ei miehille, ei 
raskaana oleville

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R06AE07, setiritsiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AE09, levosetiritsiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX13, loratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX18, akrivastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX22, ebastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX26, feksofenadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX27, desloratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX29, bilastiini 1 0 0 0 0 1 1

R01AC01, 
dinatriumkromoglikaatti

1 0 0 0 0 1 1

R01AC02, levokabastiini 1 0 0 0 0 1 1

R01AC03, atselastiini 1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 11 0 0 0 0 11 1



Vastaajien määrä: 1 

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Ei vastauksia. 

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.  

Vastaajien määrä: 1 

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Nämä oikeudet perhesuunnitteluun perehtyneelle sairaanhoitajalle/kätilölle/terveydenhoitajalle  

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja 
kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö 
eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

Lisätään: J07BA01, 
inaktivoitu 
puutiaisaivotulehdusrokote

1 0 0 0 0 1 1

Poistetaan: J07BK, 
vesirokkorokote

0 0 0 0 1 1 5

Yhteensä 1 0 0 0 1 2 3

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

G03A, systeemisesti 
käytettävät hormonaaliset 
ehkäisyvalmisteet, 15-34-
vuotiaalle naiselle; ATC-
luokkaan G03AD kuuluvia 
valmisteita 
sairaanhoitaja voi 
määrätä myös 35-
vuotiaille ja sitä 
vanhemmille

1 0 0 0 0 1 1

G02BA03, progesteronia 
sisältävä muovikierukka; 
15-34-vuotiaalle naiselle

1 0 0 0 0 1 1

G02BB01, 
progestogeeniä ja estro-
geeniä sisältävät 
emätinrenkaat; 15-34-
vuotiaalle

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C08CA, 
dihydropyridiinijohdokset; 
primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C09B ACE-estäjät, 
yhdistelmävalmisteet; 
primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C09CA, angiotensiini II-
reseptorin salpaajat; 
primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C09DA, angiotensiini II -
reseptorin salpaajat ja 
diureetit; primaarinen 

1 0 0 0 0 1 1



20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Laajennettu lääkevalikoima mahdollistaa kroonisten sairauksien kontrollikäyntien siirtämisen enemmän sairaanhoitajalle.Tarvittaessa hoitaja konsultoi lääkäriä.  

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1  tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Jos kontrollikäynti sairaanhoitajalla, on perusteltua, että lääkkeen jatkaminen on hoitajalla, mikäli potilaan tilassa ei ole tapahtunut muutosta.Tarvittaessa hoitaja 
konsultoi lääkäriä.  

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä 
tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

verenpainetauti

C09DB, angiotensiini II -
reseptorin salpaajat ja 
kalsiumkanavan 
salpaajat; primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C01DA02, 
glyseryylitrinitraatti; angina 
pectoris -rintakipu

1 0 0 0 0 1 1

C01DA08, 
isosorbididinitraatti; 
angina pectoris -rintakipu

1 0 0 0 0 1 1

C01DA14, 
isosorbidimononitraatti; 
angina pectoris -rintakipu

1 0 0 0 0 1 1

B01AC06, 
asetyylisalisyylihappo; 
antitromboottinen hoito

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 9 0 0 0 0 9 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C07AA, 
epäselektiiviset 
beetasalpaajat

1 0 0 0 0 1 1

C07AB, selektiiviset 
beetasalpaajat

1 0 0 0 0 1 1

C07AG, alfa- ja 
beetareseptoreita 
salpaavat lääkeaineet

1 0 0 0 0 1 1

C07B, beetasalpaajat 
ja tiatsidit

1 0 0 0 0 1 1

C07FB, beetasalpaajat 
ja kalsiumkanavan 
salpaajat

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 5 0 0 0 0 5 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C07AA, epäselektiiviset 
beetasalpaajat; 
primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1



24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� sama vastaus kuin edellisessä.  

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Sairaanhoitajalla riittävä selvät kriteerit, milloin reagoitava ja lähetettävä lääkärin arvioon.  

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä 
liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän 

C07AB, selektiiviset 
beetasalpaajat; 
primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

C07AG, alfa- ja 
beetareseptoreita 
salpaavat lääkeaineet; 
primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

C07B, beetasalpaajat ja 
tiatsidit; primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

C07FB, beetasalpaajat 
ja kalsiumkanavan 
salpaajat; primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

B01AA03, varfariini; 
krooninen eteisvärinä, 
pysyvä antikoagulaatio-
hoito

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 6 0 0 0 0 6 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

A10BH, 
dipeptidyylipeptidaasi 
4:n (DPP-4) -estäjät

1 0 0 0 0 1 1

A10BD02, metformiini 
ja sulfonyyliureat

1 0 0 0 0 1 1

A10BD07, metformiini 
ja sitagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD08, metformiini 
ja vildagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD10, metformiini 
ja saksagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD11, metformiini 
ja linagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD13, metformiini 
ja alogliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD18, metformiini 
ja gemigliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD22, metformiini 
ja evogliptiini

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 9 0 0 0 0 9 1



diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-
vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.  

Vastaajien määrä: 1 

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Sairaanhoitajalla riittävä selvät kriteerit, milloin reagoitava ja lähetettävä lääkärin arvioon.  

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Kroonisiin sairauksiin liittyvä lääkkeitä voi jatkaa.  
Selvät kriteerit milloin lääkärin konsultaatioon.  

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan 
allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat 
lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa 
näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.  

Vastaajien määrä: 1 

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R03BA, 
glukokortikoidit

1 0 0 0 0 1 1

R03AC, selektiiviset 
beeta-2-
reseptoriagonistit

1 0 0 0 0 1 1

R03AK06, salmeteroli 
ja flutikasoni

1 0 0 0 0 1 1

R03AK07, formoteroli 
ja budesonide

1 0 0 0 0 1 1

R03AK08, formoteroli 
ja beklometasoni

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 5 0 0 0 0 5 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R03AC, selektiiviset 
beeta-2-
reseptoriagonistit; 
astma, COPD

1 0 0 0 0 1 1

R03AK06, salmeteroli 
ja flutikasoni; astma, 
COPD

1 0 0 0 0 1 1

R03AK07, formoteroli 
ja budesonide; astma, 
COPD

1 0 0 0 0 1 1

R03AK08, formoteroli 
ja beklometasoni; 
astma, COPD

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 4 0 0 0 0 4 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R06AE07, setiritsiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AE09, 
levosetiritsiini

1 0 0 0 0 1 1



32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Riittävästä elvytyskoulutuksesta ja harjoitteulusta huolehdittava  

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Tarkoituksenmukaista. Kyseessä käsikauppalääkkeet.  

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.  

Vastaajien määrä: 1 

R06AX13, loratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX18, akrivastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX22, ebastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX26, 
feksofenadiini

1 0 0 0 0 1 1

R06AX27, desloratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX29, bilastiini 1 0 0 0 0 1 1

R01AD, kortikosteroidit, 
sis. 
yhdistelmävalmisteet

1 0 0 0 0 1 1

C01CA24, arenaliini; 
anafylaktisen reaktion 
ensihoito

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 10 0 0 0 0 10 1

Tarkoituksenmukainen
Melko 

tarkoituksenmukainen
Melko 

epätarkoituksenmukainen Epätarkoituksenmukainen
En osaa 
sanoa Yhteensä Keskiarvo

M01AE01, 
ibuprofeeni (ei 800 
mg)

1 0 0 0 0 1 1

M01AE02, 
naprokseeni

1 0 0 0 0 1 1

N02BE01, 
parasetamoli

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

G03A, systeemisesti 
käytettävät 
hormonaaliset 
ehkäisyvalmisteet, 15-
34-vuotiaalle naiselle; 
pois lukien ATC-luokan 
G03AD valmisteet 
jälkiehkäisyyn

1 0 0 0 0 1 1

G02BA03, progesteronia 
sisältävä muovikierukka; 
15-34-vuotiaalle naiselle

1 0 0 0 0 1 1

G02BB01, 
progestogeeniä ja estro-
geeniä sisältävät 
emätinrenkaat; 15-34-
vuotiaalle

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1



36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Ei vastauksia. 

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.  

Vastaajien määrä: 1 

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Rutiiniläääke silmän tutkimuksen yhteydessä.  

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja 
desinfektioaine.  

Vastaajien määrä: 1 

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Tulee huolehtia, että adrenaliinen käytön osaaminen (teoria ja käytännön harjoittelu) anafylaktisen reaktion hoidossa on riittävä. Anafylaktinen raktio tulee yllätäen ja vatti 
työntekijältä mm. erotusdiagnostiikan osaamista.  
Puudeutteen käyttö subgingivaalisen hammaskiven poiston yhteydessä vaatii koulututautumista mahdollisista sivuvaikutuksista puudutustekniikan ohella. Puudutteen 
valinta tulee perustua hammaslääkärin antamiin tietoihin ja hammaslääkärin tulee kertoa/kirjata , mikä puudute potilaalle sopii. Käytännössä puudutus hammaskiven 
poistoa varten on infiltraatiopuudutus 
denaturoitu etanoli: jokapäivisessä käytössä hammashoitosloissa. Mikäli suuhygienistai pystyy tilaamaan denaturoitua etanolia, tämä helpottaa arjen työtä 

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
muutosehdotuksiksi?  

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

S01JA51, fluoreseiini, 
yhdistelmävalmiste;silmän 
etupinnan puudutus, 
sarveiskalvon värjäys

1 0 0 0 0 1 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C01CA24, 
adrenaliini; anafylaktisen 
reaktion ensihoito

1 0 0 0 0 1 1

N01BB02, lidokaiini, 
yhdistelmävalmiste; 
infiltraatiopuudutus 
subgingivaalisen 
hammaskiven 
poistamisen yhteydessä 
ientaskuista 
hammaslääkärin laatiman 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti

1 0 0 0 0 1 1

N01BB58, artikaiini, 
yhdistelmävalmiste; 
infiltraatiopuudutus 
subgingivaalisen 
hammaskiven 
poistamisen yhteydessä 
ientaskuista 
hammaslääkärin laatiman 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti

1 0 0 0 0 1 1

Lievästi denaturoitu 
etanoli; pintojen 
desinfektio

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 4 0 0 0 0 4 1



Vastaajien määrä: 1 

� Suuhygienisti lääkkeiden käyttö/hankinta tulee olla koulutukseen perustuvaa ja ohjeistus annettaviin lääkkeisiin tulee tulla hammaslääkäriltä. Solovastaanotolla 
suuhygienistin vastuu korostuu, sillä hammaslääkäri ei ole konsultoitavissa. Tavanomaista suun terveydenhuollon toimintaa (hammaslääkäri-suuhygienisti-
hammashoitaja) voidaan helpottaa , mikäli suuhygienisti voi hankkia ko. tuotteita  

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.  

Vastaajien määrä: 1 

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� §5Muu lääkehoitokoulutus, mikä luetaan hyväksi tulisi olla farmagologian perusopintoja tai vastaavia, koska lääkehoito muuttuu nopeasti. 
§6 Kolmen vuoden kokemus siltä tehtäväalueelta, jolla hän määrää lääkettä, ei saisi olla yli 10 vuotta vanha. Lääkehoito muuttuu nopeasti.  

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muutosehdotuksiksi?  

Vastaajien määrä: 1 

� Eri kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen/ muiden oppilaitosten lääkehoito-opintojen vertailu voi olla vaikea.Hyväksyttävät opinnot tulee rajoittua EU maissa saatuihin 
koulutuksiin.  

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

4 § Koulutuksen 
sisältö:Opiskelija saa 
lääkkeen-
määräämiskoulutusta 
suorittaessaan 
korkeakoulun päätöksen 
mukaisesti lukea 
hyväkseen muussa 
kotimaisessa tai 
ulkomaisessa 
korkeakoulussa taikka 
muussa oppilaitoksessa 
suorittamiaan opintoja sekä 
korvata 
lääkkeenmääräämis-
koulutukseen kuuluvia 
opintoja muilla 
samantasoisilla opinnoilla.

1 0 0 0 0 1 1

6 § Kelpoisuus 
koulutukseen:Koulutukseen 
otettavalla tulee olla 
vähintään kolmen vuoden 
käytännön kokemus sillä 
tehtäväalueella, jolla hän 
tulee lääkettä 
määräämään.

1 0 0 0 0 1 1

7 § Todistus:Korkeakoulu 
antaa opiskelijalle 
todistuksen koulutuksen 
suorittamisesta. 
Todistukseen merkitään 
koulutuksen laajuus, 
osaamiskokonaisuudet ja 
niiden näyttö, tieto 
koulutukseen sisältyvää 
käytännön opiskelua 
ohjanneesta lääkäristä, 
tieto 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetuista 
hyväksiluetuista ja 
korvatuista opinnoista sekä 
tieto siitä, että kyseessä on 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun 
lain 14 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu rajatun 
lääkkeenmääräämisen 
erikoispätevyyden 
edellyttämä koulutus.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1


	Nimetön



