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§ 32 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

__________ 

 

 

 

§ 33 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Raija Kujanpää. 

 

  HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

    __________  

 

 

 

§ 34 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 Ennen asioiden käsittelyä vastuualueen johtaja Juha Kemppinen 

esitteli näkemyksensä psykiatrian kehittämisestä. 

 __________ 
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§ 35 Johtajaylilääkärin valinta 

Shp:n joht.8 

Hallitus päätti kokouksessaan 12.12.2017 § 208 julistaa johtajaylilääkärin viran uudelleen 

haettavaksi. 

 

Virka oli haettavana ajalla 12.1.2018 – 4.2.2018. 

 

Hakuajan kuluessa kaksi henkilöä haki virkaa.  

 

Virkaa hakivat seuraavat: 

 

Kantola, Christian lääket.lisensiaatti kelpoinen 

Autio, Reijo lääket.tri kelpoinen 

 

Hakemukset liitteenä (jaetaan hallitukselle)  LIITE § 35/1 

 

Molemmat hakijat täyttivät kelpoisuusvaatimukset ja  kutsuttiin haastatteluun.  

 

Haastatteluryhmään kuuluivat Hans Frantz, Gösta Willman, Mona Vikström, Auvo Rauhala, 

Olle Gull ja Marina Kinnunen 

 

Haastatteluryhmä totesi, että Reijo Autio olisi sopivin Vaasan sairaanhoitopiirin johtajayli-

lääkäriksi. Haastatteluryhmä ehdottaa siksi yksimielisesti Aution valintaa. Autio on lyhyessä 

ajassa osoittanut olevansa luottamusta herättävä diagnostiikkakeskuksen johtaja, joka kyke-

nee itsenäiseen ja riippumattomaan päätöksentekoon.  

 

 

 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että lääket.tri Reijo Autio valitaan Vaasan sai-

raanhoitopiirin johtajaylilääkäriksi. 

   Palkkaus liitteenä (jaetaan kokouksessa). 

     LIITE § 35/2 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

Reijo Autio ilmoitti olevansa esteellinen eikä ollut läsnä 

asian käsittelyn aikana. 
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§ 36 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2017 

Shp:n joht.9 

Vuoden 2017 tilinpäätös on 677 409,48 euroa alijäämäinen sen jälkeen, kun jäsenkunnille 

myönnettiin 5 miljoonan euron alennus vuoden lopussa. 

 

Toimintatuotot ovat yhteensä 224,7 milj. euroa ja alittavat talousarvion 6,2 milj. eurolla eli 

2,7 %, mikä selittyy lähinnä sillä, että jäsenkunnilta saadut tulot olivat 5,1 milj. euroa budjetoi-

tua pienemmät. Kaikki tuloryhmät alittavat kuitenkin talousarvion lukuun ottamatta muita tu-

loja, jotka koostuvat käyttöomaisuuden myyntivoitosta. Siihen sisältyvät voitot kahdesta myy-

dystä osakehuoneistosta ja kaikista pörssiosakkeista, joiden myyntivoitto oli kokonaisuudes-

saan 1,2 milj. euroa. Oman toiminnan tuotot ovat toteutuneet 98,3-prosenttisesti ja jäsenkun-

tien laskutus 97,9-prosenttisesti. Tässä on huomioitu jo myönnetty vuosialennus. Vuosialen-

nus voitiin myöntää, sillä toimintakulut olivat 1,7 % budjetoitua pienemmät. 

   

Jäsenkunnilta on laskutettu yhteensä 193 586 950,63  euroa. Summa alittaa talousarvion 5,1 

miljoonalla eurolla eli 2,5 %, kun myönnetty alennus on huomioitu.  

 

Yhteisten maksuosuuksien laskutus tasattiin vastaamaan todellisia kuluja ennen tilinpäätöstä. 

Tasauksen syynä oli se, että yhteisten maksuosuuksien laskutusperuste on väestöpohja, kun 

taas toiminta laskutetaan käytön perusteella. Yhteiset maksuosuudet sisältävät jäsenmaksuun 

kuuluvat kulut, joita muodostuu potilasvakuutuksesta, lääkinnällisistä apuvälineistä ja niiden 

huollosta, ensihoitopalvelusta, kalliin hoidon tasauksesta sekä erikoissairaanhoidon päivystys-

valmiuden ylläpidosta. Kalliin hoidon tasaus oli 3,1 milj. euroa budjetoitua pienempi, miksi 

myös etukäteen laskutettu kalliin hoidon maksu tasattiin viimeisessä laskutuksessa.  

 

Myynti ulkokunnille väheni vuoteen 2016 verrattuna 0,6 milj. eurolla ja oli nyt yhteensä 7,9 

milj. euroa. Maksutuottoja saatiin 0,2 milj. euroa budjetoitua vähemmän, ja tukia ja avustuk-

sia tuli 0,6 milj. euroa budjetoitua vähemmän.  

  

Kuntayhtymän toimintamenot olivat yhteensä 216,4 milj. euroa, mikä on 4,6 milj. euroa eli 2,1 

% budjetoitua vähemmän. Menot ovat vähentyneet edellisvuodesta 6,8 milj. euroa eli 3 %. 

Keskussairaalan oman toiminnan menot olivat 180,4 milj. euroa eli ne ovat toteutuneet 98,3-

prosenttisesti. Menot ovat suunnitelmien mukaisesti vähentyneet 4,6 milj. euroa eli 2,5 % 

vuodesta 2016.  Ostopalvelut, jotka koskevat hoitoa muissa laitoksissa, alittavat talousarvion 

1,6 milj. eurolla eli 4,2 %, kun taas muiden ostopalveluiden menot ylittävät talousarvion 2 milj. 

eurolla. Se johtuu lähinnä lääkäripalveluiden ja laboratoriopalveluiden ostoista. Ostopalvelut 

          jatkuu 
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Hallitus 36 5.3.2018 

 

 

 

 

kokonaisuudessaan alittavat kuitenkin talousarvion 1,8 milj. eurolla. Ostopalvelut ovat li-

sääntyneet vuodesta 2016, mikä johtuu siitä, että it-toiminnan ulkoistaminen näkyy vuonna 

2017 pelkästään ostopalveluissa, kun toiminnan kulut aiemmin jakaantuivat myös materiaa-

li- ja henkilöstökuluihin.  

Ostopalvelut ovat tätä taustaa vasten tarkasteltuna todellisuudessa vähentyneet runsaalla 2 

milj. eurolla vuoteen 2016 verrattuna. Aineet ja tarvikkeet ylittävät talousarvion 0,9 milj. eu-

rolla eli 2,5 %, ja niistä pelkästään 14,6 milj. euron apteekkitarvikkeet ylittävät talousarvion 

1,4 milj. eurolla, kun taas henkilöstömenot alittavat talousarvion 3,4 milj. eurolla eli 3 %. 

Palkkamenot toteutuivat 98,3-prosenttisesti.  Hoitohenkilöstön palkkamenot alittivat ta-

lousarvion 1,4 milj. eurolla, kun taas lääkäripalkkojen alittuminen 2 milj. eurolla tasaantuu 

sillä, että ulkopuolisten lääkäreiden palkkiot ja ostetut lääkäripalvelut ylittävät talousarvion. 

Kaikki lääkäripalkat, ulkopuolisten lääkäreiden palkkiot ja ostetut lääkäripalvelut tekevät yh-

teensä 24,4 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa budjetoitua enemmän, mutta 0,8 milj. euroa 

vähemmän kuin 2016. 

 

Investointimenot olivat 14,8 milj. euroa, mikä oli 11,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. In-

vestoinnit it-järjestelmiin oli sisällytetty investointibudjettiin, mutta ulkoistamisen jälkeen 

ne sisältyvät vuosittaisiin ostopalveluihin, joten toteutumaton talousarviokohta johtuu siitä. 

Apteekkirakennusta varten oli varattu 5,7 milj. euroa, mutta siihen käytettiin 4,6 milj. euroa. 

Hanke kestää vuosia ja sen kokonaistalousarvio on 26,7 milj. euroa. Vuodenvaihteeseen 

mennessä on käytetty 23,6 milj. euroa. Rakennusinvestointeihin oli varattu 16,8 milj. euroa, 

mutta niistä käytettiin ainoastaan 8,8 milj. euroa, sillä usea pienehkö hanke toteutui vain 

osittain tai jäi toteutumatta. Suurimmat yksittäiset laite- ja kalustohankinnat olivat uusi sy-

dänangiolaite sydänasemalle 1 milj. eurolla, gammakamera kliiniseen fysiologiaan ja iso-

tooppilääketieteeseen 0,9 milj. eurolla sekä robottilaitteisto apteekkiin 0,8 milj. eurolla. 

 

Tilinpäätöksen toimintakertomusosiosta käy ilmi, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat toteu-

tuneet. Avohoitokäyntien jatkuva kasvu aiempien vuosien tapaan vaikuttaa pysähtyneen, ja 

sekä somatiikassa että psykiatriassa oli huomattavissa vähennystä. Psykiatrian hoitopäivien 

määrä väheni suunnitelmien mukaisesti ja jopa sen yli, kokonaista 13,1 % vuoteen 2016 ver-

rattuna, ja avohoitokäyntien määrä väheni 4,3 %, vaikka tavoite ylitettiin 3,9 %. Myös so-

maattisen avohoidon toimintavolyymi pieneni, käyntien määrä oli 1,4 % tavoitetta pienempi 

ja 1,5 % korkeampi kuin vuonna 2016.  

Eri erikoisalojen välinen vaihtelu oli suurta. Drg-pakettien määrä oli samalla tasolla kuin 

2016, mutta oli 4,5 % pienempi kuin tavoiteltu taso.  Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä 

eroteltiin niin, että yhteispäivystyksessä jo saapumisvaiheessa yleislääketieteeseen kirjattua  

potilasryhmää seurattiin erikseen ja tällä ryhmällä hoitopäiviä oli 1 512, kun taas potilasryh-

mällä, jonka hoito erikoissairaanhoidossa oli päättynyt ja joka odotti jatkohoitopaikkaa, oli 

hoitopäiviä 2 044. Hoitopäivien kokonaismäärä oli siten 3 556, ja vuoteen 2016 verrattuna li-

säystä oli 937 hoitopäivää eli 35,8 %. 

          jatkuu 
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Sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä kirjataan oman pääoman vähennykseksi, ja se vähen-

tää siten aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. 

 

BDO Audiator Oy toivoo, että sairaanhoitopiiri tilintarkastuksen yhteydessä antaa vahvis-

tusilmoituskirjeen osana tilintarkastusprosessia. 

 

Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje      LIITE § 36/1-2 

 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen nyt esite-

tyssä muodossa ja luovuttaa tilinpäätöksen kuntayhtymän tilin-

tarkastajalle sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja johtajan allekir-

joittamaan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.  

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

__________ 
Gösta Willman poistui klo.10.50 asian käsittelyn aikana. 
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Hallitus 40 27.3.2017 

Hallitus 37 5.3.2018 

 

 

 

§ 40 Jäsen Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan 

 

HJ 11 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Vaasan sairaanhoitopiiriä nimittämään edustajansa ja 

hänen varajäsenensä Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan ajalle 1.6.2017–31.5.2021. Mi-

nisteriön toivomus sukupuolikiintiön huomioimisesta huomioitaneen niin, että varsinainen 

jäsen ja varajäsen ovat eri sukupuolta. 

 

 

Kirjelmä 27.1.2017     LIITE § 40 

 

 

 

 
HJ: ehdottaa, että hallitus nimittää varsinaisen jäsenen 

sekä varajäsenen. 

 

 

HALL: Hallituksen jäsen Bernhard Utter ehdotti, että vastuualuejohtaja 

Jesper Ekelund valitaan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja 

hallituksen jäsen Raija Kujanpää ehdotti, että ylihoitaja Tanja 

Jaakola valitaan varajäseneksi. 

 

Hallitus valitsi yksimielisesti vastuualuejohtaja Jesper Ekelundin 

johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja ylihoitaja Tanja Jaakolan 

varajäseneksi. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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§ 37 Jäsen Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan 

HJ 12 

Hallitus valitsi 27.3.2017 vastuualuejohtaja Jesper Ekelundin varsinaiseksi jäseneksi ja yli-

hoitaja Tanja Jaakolan varajäseneksi Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan ajalle 1.6.2017-

31.5.2021. Juha Kemppinen toimii nyt Ekelundin sijaan psykiatrialla vakituisena vastuu-

aluejohtajana ja on halukas jatkamaan johtokunnan varsinaisena jäsenenä. 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus valitsee Juha Kemppisen Vanhan Vaasan 

sairaalan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja että ylihoitaja 

Tanja Jaakola jatkaa varajäsenenä. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

 __________ 
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§ 38 Talousarvion uudelleenjärjestely, CT-laitteen hankinta 

HJ 13 

Tämän vuoden talousarvioon on varattu 1 000 000 euroa uuden CT-laitteen hankintaa var-

ten. Uusi laite korvaa vanhan, vuodelta 2004 olevan CT-laitteen. Reijo Autio on toiminut pu-

heenjohtajana hankintaryhmässä, joka on käynyt läpi saadut tarjoukset. Ryhmä ehdottaa 

1 104 500 euroa maksavan mallin hankkimista, sillä se antaisi paljon paremmat mahdolli-

suudet tutkia sydänpotilaita kuin perusmalli, joka maksaa 997 500 euroa. Erityisesti kardio-

logit ovat toivoneet monipuolisemman mallin hankkimista. Laitetta voi päivittää myöhem-

minkin, mutta kustannukset muodostuvat silloin paljon suuremmiksi.   

 

Olisikin tärkeää, että hallitus jo tässä vaiheessa keskustelee, olisiko talousarvion uudelleen-

järjestely perusteltua niin, että CT-perusmallin päivitys voitaisiin tehdä heti hankinnan yh-

teydessä. Lisäyksen rahoittaminen on mahdollista valtuuston vahvistamien kokonaiskehys-

ten puitteissa, sillä C-rakennuksen muutostyöt (1,5 milj. euroa) eivät tule toteutumaan tänä 

vuonna. 

 

 

HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että C-rakennuksen korjaus-

määrärahoista voidaan siirtää 115 000 euroa CT-laitteen hankin-

taan. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 39 Sopimus henkilöstön siirtämisestä Mico Botnia Oy:hyn ja TeeSe Oy:hyn 

HJ 14 

Mico Botnia Oy on kunnallinen in house -yhtiö, jonka kaikki Vaasan sairaanhoitopiiriin kuu-

luvat kunnat ja Pohjanmaan liitto ovat perustaneet huolehtiakseen maakuntauudistuksen 

jälkeen keskitetysti alueen talous-, HR- ja ICT-toiminnoista. TeeSe Oy on kunnallinen 

in house -yhtiö, jonka Vaasan kaupunki ja Vaasan sairaanhoitopiiri ovat perustaneet erilaisia 

ei-lääketieteellisiä tukitoimintoja varten. Maakunta tulee ajan oloon yhtiön osaomistajaksi, 

ja muille kunnille on annettu mahdollisuus liittyä mukaan.  

 

Molempien yhtiöiden on tarkoitus alkaa toimia 1.4.2018. Useat käytännön kysymykset ovat 

kuitenkin vielä avoinna. Sekä yhtiöissä että omistajaorganisaatioissa tehdään aktiivisesti työ-

tä sen eteen, että toiminta saataisiin moitteettomasti alkuun 1.4. Ennen kuin yhtiöt voivat 

aloittaa toimintansa, myyjän ja asiakkaan välillä on solmittava palvelusopimus. Vaasan sai-

raanhoitopiirin osalta sopimukset käsittelee omistajaohjausjaosto 23.3.2018, kun taas halli-

tuksen kuuluu sopia henkilöstön siirtämisen periaatteista. Henkilöstön siirtosopimukset ovat 

nyt valmiit. Sopimukset on kuitenkin allekirjoitettava sellaisessa järjestyksessä, että henki-

löstö siirtyy vasta sen jälkeen, kun palvelusopimukset on tehty. Ehdotukset henkilöstön siir-

tosopimuksiksi ovat ohessa. 

 

Henkilöstön siirtosopimus Mico Botnia Oy  LIITE § 39/1 

Henkilöstön siirtosopimus TeeSe Oy  LIITE § 39/2 

 

HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän henkilöstön siirtosopimukset, 

mutta ne voidaan allekirjoittaa vasta sitten, kun omistajaohjaus-

jaosto on hyväksynyt palvelusopimukset.  

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 40 Erikoissairaanhoidon palvelutaso Pietarsaaressa 

Shp:n joht. 10 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ja Vaasan sairaanhoitopiirin poliittisia johtajia sekä 

virkamiesjohto tapasivat 8.1.2018, tavoitteena oli tehdä työsuunnitelma Pietarsaaren erikois-

sairaanhoidon palvelutason nostamiseksi. Kokouksen tuloksena sovittiin, että virkamiehet 

valmistelevat palvelutasostrategiaa Pietarsaaren seudulla 2018–2019. Strategia esiteltiin Pie-

tarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnalle 20.2.2018 ja sen perusteella keskusteltiin yhteis-

työstä. Keskustelussa nousi vielä asioita, joilla strategiaa toivottiin täydennettäväksi, mutta 

pääasiallisesti yhteistyön tiivistämiseen suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Strategian täyden-

nyksen jälkeen tulee vielä tehdä tarkempi työsuunnitelma, miten yhteistyössä edetään.  

 

 

Erikoissairaanhoidon palvelutaso Pietarsaaressa LIITE § 40 

 

 

SHP:n JOHT: Hallitus merkitsee strategian tiedoksi ja antaa virkamie-

hille tehtäväksi tehdä tarkempi työsuunnitelma yhteis-

työn tiivistämiseksi. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 
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Hallitus 41 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 41 Asiakasraadin julkilausuma 

Shp.n joht. 11 

Vaasan keskussairaalan asiakasraati koostuu 12 jäsenestä, jotka on valittu Vaasan sairaan-

hoitopiirin asukkaista. Asiakasraati kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja se tuottaa ehdotuk-

sistaan julkilausuman. Julkilausuma toimii neuvoa antavana asiakirjana. Asiakasraati antoi 

kokouksestaan 14.11.2017  julkilausuman, jossa se antoi ehdotuksia Call centerin perustami-

sessa huomioitaviin asioihin. Call center on puhelinneuvontapiste, jonne ohjautuvat puhelut 

niiltä asiakkailta, jotka eivät saa yhteyttä poliklinikkaan poliklinikoiden puhelinajoilla. Call 

centerin pilotointi alkaa keväällä 2018. Julkilausuma on annettu Call centerin suunnittelu-

työryhmälle tiedoksi ja heidän vastuullaan on hyödyntää esiin nostettuja asioita. Julkilausu-

ma liitteenä. 

 

Julkilausuma 14.11.201    LIITE § 41 

 

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee julkilausuman tiedoksi 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________  
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§ 42 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 12 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 42/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 42/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 42/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 42/4 

 

 

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

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________  
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§ 43 Hankehallinnoijana toimiminen valinnanvapauspilotissa 

Shp:n joht. 13 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapauden laajentamista kokeillaan pilottihankkeissa. 

Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta kä-

sittelee maakunta- ja sote-uudistuksen lakeja keväällä 2018 ja sen on tarkoitus hyväksyä lait 

touko-kesäkuussa 2018. Valinnanvapauspilotit toteutetaan tämän jälkeen laajamittaisesti 

uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen. Pilottien tarkoitus on tukea valinnan-

vapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudis-

tuksen onnistumista sujuvasti niin kuntien, tulevien maakuntien, asiakkaiden kuin yritys-

tenkin näkökulmasta. Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa. Pi-

lottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. 

 

Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä: 

 

- sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä 

- asiakasseteliä tai 

- henkilökohtaista budjettia. 

 

Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa 

kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Li-

säksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä. 

 

Pilottiin osallistuvalta taholta ei edellytetä omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuutta ei poik-

keuksellisesti edellytetä, sillä pilottien toteutumisen katsotaan olevan sosiaali- ja terveyden-

huollon uudistuksen ja erityisesti siihen liittyvän asiakkaiden valinnanvapauden toimeenpa-

non kannalta erityisen merkittävää ja yhteiskunnallisella tasolla vaikuttavaa. 

 

Pohjanmaan maakunnassa on ajateltu osallistumista pilottiin seuraavasti: 

 

- Toiveena on, että kaikki maakunnan kunnat osallistuvat hankkeeseen 

- Alustavasti hanke käsittäisi nykyisen henkilökohtaisen budjetin kokeilun laajentamisen ja 

skaalaamiseen koko maakunnan alueelle sekä asiakassetelin käytön pilotoimisen. Sekä 

henkilökohtaisen budjetin että asiakassetelin pilotoinnin yhteydessä testataan koko 

maakunnassa asiakassuunnitelman tekemistä ja sen käyttämistä integroidun palvelun 

varmistamiseen asiakkaalle 

- Toisena hankeaihiona on hammashuollon palveluiden valinnanvapauden pilotoiminen 

 

 

jatkuu 
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Hallitus 43 5.3.2018 

 

 

 

 

- Asiakasseteli- ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on erityisesti niiden 

käyttämiseen liittyvän palveluprosessin (mm. asiakassuunnitelman teko, asiakassetelin 

arvon määrittäminen sekä henkilökohtaisen budjetin laskeminen) mallintaminen sekä 

seurantajärjestelmän kehittäminen. Keskeistä on pilotoida asiakkaan roolin kasvattamis-

ta palveluista päättämisessä sekä palvelujen sisällön rakentamisessa asiakkaan tarpeita 

vastaavaksi 

 

Valinnanvapaus pilotissa tulee olla hankehallinnoija, jonka tehtäviin kuuluu huolehtia hank-

keen toteuttamisesta suunnitellun mukaisesti. Hallinnoija vastaa toteutumaraporttien ja 

maksatushakemusten tekemisestä, sekä huolehtii tarvittavien selvitysten ja tietojen antami-

sesta valtionapuviranomaisille (STM ja Lounais-Suomen AVI) sekä muusta yhteydenpidosta 

valtionapuviranomaisiin. Hankehallinnoija vastaa myös valtionavustusselvityksen tekemi-

sestä hankkeen päätyttyä. Pilottiin osallistuvat kunnat ja kuntayhtymät tekevät pilotin to-

teuttamisesta hallinnointisopimuksen pilottia hallinnoivan tahon kanssa. Hallinnointisopi-

muksessa sovitaan muun muassa valtionavustuksen jakaantumisesta pilotin toteuttajien 

kesken. 

 

 

SHP:n JOHT: Hallitus päättää, että VSHP toimii valinnanva-

pauspilotin hankkeen hallinnoijana. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

 

 

    

 

 



Asiasivu 17(23) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 44 5.3.2018 

 

 

 

 

§ 44 Potilassiirtoharjoitus Vaasan keskussairaalan ja Uumajan yliopistosairaalan vä-

lillä 

Shp:n joht.: 14 

 
Vaasan keskussairaala ja Norrlands Universitetssjukhus ovat toteuttaneet harjoituksen, jossa 

testattiin akuutin aivoverenkiertohäiriön (stroke) saaneen potilaan kuljetusprosessin no-

peutta Vaasan ja Uumajan välillä. Harjoitus alkoi perjantaina 2.2.2018 klo 9 Suomen aikaa. 

Harjoitukseen osallistui myös Vaasan aluehälytyskeskus sekä AKMC Uumajasta. Tässä ta-

pauksessa kyse oli hypoteettisesta stroke-potilaasta, jota voitiin hoitaa mekaanisella trom-

bektomialla, ja sellaisessa tapauksessa jokainen säästetty minuutti on ennusteen kannalta 

arvokas. Logististen ratkaisujen lisäksi testattiin myös Vaasan sisäisiä stroke-prosesseja. 

 

Harjoitus sujui kokonaisuudessaan erittäin hyvin, eikä suurempia viivästyksiä syntynyt. Kes-

ti 2 tuntia ja 24 minuuttia siitä kun potilas oli saapunut Vaasan keskussairaalaan siihen 

saakka, että potilas makasi Uumajassa INR-laboratorion toimenpidepöydällä. 

 

Harjoituksessa opittujen asioiden kehittämisestä sekä mahdollisesta yhteistyön käynnistämi-

sestä tulisi tehdä Uumajan kanssa yhdessä suunnitelma.  

 

Tiivistelmä harjoituksesta    LIITE § 44(ei julkinen) 

 

 
SHP:n JOHT: Hallitus merkitsee selonteon tiedoksi ja antaa virkamie-

hille tehtäväksi tehdä tarkempi suunnitelma yhteistyös-

tä. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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§ 45 Lisätyön tarve medisiinisellä vastuualueella vuonna 2018, muutos 

JYL 5 

Vastuualueen johtaja Christian Kantola on 12.1.2018 esittänyt medisiinisen vastuualueen  

lisätyötarpeet.  Väärinkäsityksen johdosta olivat kuitenkin lisätyölaskelmat gastroenterologi-

an osalta virheelliset. Lisätyölaskelmat oli tehty vastaanottokäyntien perusteella. Vuonna 

2018 on kuitenkin tarvetta tehdä tähystystutkimuksia (kolonoskopia) lisätyönä. Tästä johtu-

en lisätyön kustannukset gastroenterologian osalta ovat noin 68.700 € (laskelmassa 

12.1.2018 noin 20.200€). 
 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista koko medisiinisellä vastuualueella ovat vuonna 2018 

noin 255.300€ (laskelmassa 12.1.2018 noin 206.800€). 

 

 

Päivitetty esitys lisätyöstä 2018     LIITE §45/1 

Päivitetty kustannuslaskelma gastroenterologian osalta. LIITE §45/2 

 

 

JYL: esittää , että hallitus hyväksyy, että laskuvirheen johdosta gast-

roenterologian lisätyökustannukset vuodelle 2018 ovat 68 700 €  

ja kaikkien lisätöiden yhteissumma medisiinisellä vastuualueella 

255 300 € 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 46 Lausunto sosiaali-ja terveysministeriön luonnoksesta rajatun lääkkeenmäärää-

misen säännösmuutosehdotukseksi 

JYH 1 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksista säädösmuutosehdotukseksi sai-

raanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä sekä optikon ja itsenäisenä ammatinharjoit-

tajana toimivan suuhygienistin pro auctorore-lääkemääräämisestä. 

 

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (55971994) 23 b §:ssä säädettyä sairaan-

hoitajan rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta ehdotetaan laajennettavaksi. Rajatun lääk-

keenmääräämisen käyttöönotto olisi jatkossa mahdollista kunnallisen terveyskeskuksen avo-

vastaanoton yksikön ja sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksen lisäksi kunnan järjestämisvas-

tuulle kuuluvissa perusterveydenhuollon avohoidon palveluissa erikoissairaanhoidon avo-

hoidon palveluissa sekä kunnan järjestämisvastuulle kuuluvissa sopimuksen perusteella 

hankittavissa avohoidon palveluissa.  

Ehdotettu muutos tukee osaltaan terveydenhuollon työnjakoon liittyviä hallitusohjelman re-

formin tavoitteita sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen ja valinnan vapauteen 

liittyvien uudistusten tavoitteita. 

 

Rajattu lääkkeenmääräämisoikeus edellyttäisi edelleenkin säädetyn lisäkoulutuksen suorit-

tamista ja toimintayksikön vastaavan lääkärin kirjallista määräystä.  

Lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annettuun valtioneuvoston asetukseen 

(1088/2010) ehdotetaan eräitä muutoksia, jotka helpottavat hakeutumista lääkkeenmää-

räämiskoulutukseen ja lääkkeen määräämisestä annettuun sosiaali- ja terveysministeriön 

asetukseen (1088/2010) ehdotetaan laajennusta sairaanhoitajan käytettävissä olevaan lää-

kevalikoimaan. Lisäykset kohdistuvat pääasiassa niihin lääkkeisiin, joita sairaanhoitaja voisi 

jatkaa lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman perusteella. 

 

Lausunto pyydetään jakelussa mainituilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta jakelussa mai-

nituilta tahoilta. Lausunto pyydetään viimeistään 23.3.2018. Lausuntopyyntöön vastataan 

sähköisellä kyselyllä, jossa on kohdennettuja kysymyksiä luonnoksesta rajatun lääkkeenmää-

räämisen säädösmuutosehdotuksiksi. 

 

Esitys Vaasan sairaanhoitopiirin lausunnoksi LIITE § 46 

 

 

 

 

          jatkuu 
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Sairaanhoitopiiri ja alueen terveyskeskukset ovat mukana Vaasan ammattikorkeakoulujen 

järjestämässä 45 opintopisteen Sairaanhoitajan lääkkeenmäärääminen, lisäkoulutus. Koulu-

tukseen osallistuu yhteensä 28 sairaanhoitajaa. Koulutus kestää tammikuu 2018-maaliskuu 

2019. Sairaanhoitopiiri vastaa koulutuskustannuksista keskussairaalan ja alueen terveyskes-

kusten osalta.(Henkilöstöjaosto 4.10.2017 § 6 ja hallitus 12.12.2017 § 190). 

 

 

JYH: Hallitus päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon luonnoksista 

rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosehdotuksiksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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§ 47 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 Hallitusta informoitiin 

- maakunta- ja sote-lainsäädännön etenemisestä 

- sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaanpanolaista 

- kiireettömän leikkaustoiminnan kriteerejä koskevasta lausunnosta. Hallitus hyväksyi 

osaltaan lausunnon. 

__________ 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    5.3.2018 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 

 

32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 47 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät: 

 

35, 37, 38, 43, 44, 45, 46 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite:X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 


