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§ 11 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Per Hellman avasi kokouksen klo 9.02 ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 

Osallistujaluettelo käydään läpi. 

 

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja toteaa, että kokous on laillisesti kokoonkutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Mikaela Granfors ja Tina Halpin valittiin pöytäkirjantarkastajiksi. 

 

§ 14 Tilastot 

 Tilastotiedot löytyvät liitteestä. 

 

 Juha Kemppinen esittelee lyhyesti lean-ajattelua, joka tulee olemaan psykiatrian  

kehittämisen perustana. Psykiatrian on tarkoitus olla lähetteetön vuodesta 2019   

potilasprosessin sujuvuuden edistämiseksi. Jos potilas saa avohoidossa nopeasti ja 

sujuvasti tarvitsemansa hoidon, osastohoidon paine pienenee.  

 

 Juha Kemppinen esittelee tilastotietoja eri poliklinikoiden lääkäri- ja hoitajaresurs-

seista ja potilasvastaanottojen päiväkohtaisista määristä. Tilastot osoittavat, että   

resursseja on, mutta niitä ei hyödynnetä tehokkaasti. Lääkäriresurssit ovat hajallaan 

monilla eri konsulteilla, joilla on erilaisia työaikaprosentteja.  Tavoitteena on lisätä 

kokoaikaisten virkalääkäreiden määrää. Poliklinikat on jaettu useisiin pieniin eri-

koistuneisiin yksiköihin, mutta siihen ei ole riittävää väestöpohjaa. Tähän tehdään 

rakennemuutos. Vaasan kaupungin kanssa keskustellaan päihdehuollon ja psykiat-

rian integroinnista ja myös osastohoidosta. 

 

 Toivottiin, että Juha Kemppinen esittelee tilastoihin perustuvat kehittämisideansa 

seuraavassa kokouksessa. 

 

§ 15 H-talo –info 

Susann Granlundin esitys ja materiaali Uumajan opintokäynnistä liitteenä. 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Susann Granlund työskentelee tavallisesti koordinoivana osastonhoitajana akuutti-

psykiatriassa, mutta hänet on nyt vapautettu tehtävästä kevään ajaksi H-taloon tule-

vien psykiatrian tilojen suunnittelua varten. 

 

Keskusteltiin erillisten tilojen tarpeesta psykogeriatrisille potilaille ja että osastot on 

voitava jakaa moduuleihin. Ehdotettiin, että taide saa merkittävän roolin H-talossa. 

Esiin nostettiin tarve rinnakkaiseen suunnitelmaan H-talon ulkopuolelle jääville 

toiminnoille.  Suunnitelman mukaan lastenpsykiatria integroidaan kaupungin las-

tensuojelu- ja perhepalveluiden kanssa, nuorisopsykiatrian poliklinikka Klaaran 

kanssa, psykoosipoliklinikan kuntouttavat palvelut yhä enemmän Vaasan kaupungin 

kuntouttavan toiminnan kanssa, mutta psykoterapiapalveluita ja dkt-hoitoa koskeva 

suunnitelma ja sijoituspaikka on vielä täysin avoin.   

 

Uumajan opintokäynnin materiaali esiteltiin ja käynnin antamista kokemuksista 

keskusteltiin. Vierailu oli onnistunut ja synnytti paljon uusia ajatuksia muun muassa 

valaistuksen merkityksestä osastopotilaille, taiteen yhdistämisestä sisustukseen ja 

yhteistyömahdollisuuksista Uumajan kanssa jatkossa. 

 

§ 16 Muut asiat 

Puheenjohtaja kiitti esitysten synnyttämästä vilkkaasta keskustelusta. 

 

§ 17 Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 11.4.2018 klo 9.00-11.00. 

 

§ 18 Kokouksen päättäminen 

Kokous päättyi klo 11.00. 
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1. Johdanto 

 

Riskienhallinta on keskeinen osa johtajuutta ja päätöksentekoa ja osa sisäistä valvontaa. 

Riskienhallintapolitiikka muodostaa kokonaisvaltaisen ohjausvälineen sairaanhoitopiirin 

strategiselle, toiminnalliselle ja taloudelliselle päätöksenteolle.  Päätöksenteon on perustuttava 

riittäviin ja luotettaviin taustatietoihin sekä lain ja muiden säännöstöjen noudattamiseen ja sen on 

pyrittävä turvaamaan kuntayhtymän toiminta, omaisuus ja resurssit. Myös organisaatiokulttuurilla, 

eli mm. ajattelu- ja toimintatavoillamme on merkittävä rooli riskienhallinnan onnistumisessa. Tästä 

syystä henkilön valppaus, kuten havaittujen riskitekijöiden ja mahdollisten poikkeamien raportointi, 

on ehdottoman tärkeää. Perimmäinen tavoite on, että potilaiden kokema hoidon laatu on Suomen 

parasta. 

 

Kuntalain 14. §:n mukaan valtuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. 

Kuntalain 115. § velvoittaa kuntayhtymän toimintakertomuksessaan antamaan tietoja sisäisen 

valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Toimintakertomuksessa on arvioitava merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät toiminnan 

suhteen. Riskienhallintapolitiikassa on huomioitu Terveydenhuoltolain 8 § mukainen vaatimus 

laadun ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosuunnitelmasta, jossa asetuksen mukaisesti on 

kuvattava potilasturvallisuusriskien ennakointi ja hallinta. Lisäksi toiminnasta vastaavan tulee 

huomioida myös muu velvoittava lainsäädäntö ja viranomaisohjeistus. 

 

Hallintosäännön mukaan hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta 

sekä päättää kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta.  

 

Riskienhallintapolitiikassa vahvistetaan, miten Vaasan sairaanhoitopiirin riskienhallinnan 

tavoitteet ja periaatteet käytännössä toteutetaan ja miten ne siltä osin täyttävät hallintosäännön 

vaatimukset. Riskienhallintapolitiikka muodostaa yhdessä Vshp:n muiden sääntöjen kanssa 

kokonaisuuden, jonka avulla riskit voidaan pitää hyväksyttävällä tasolla. 

 

 

2. Riskin määritelmä, riskien luokitus ja menetelmiä riskien hallitsemiseksi 

 

Riski on asia tai tapahtuma, joka uhkaa toiminnan jatkuvuutta tai tavoitteiden saavuttamista. Riski 

voi olla myös hyödyntämättä jätetty mahdollisuus. Riskin voidaan määritellä olevan mahdollisesti 

aiheutuvan vamman tai haitan todennäköisyyden, vakavuuden ja käytössä olevien suojausten 
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yhdistelmä (vakavuus x todennäköisyys x suojaus). Vaasan keskussairaalassa riskejä arvioitaessa 

määritellään vakavuuden taso, arvioidaan tapahtuman todennäköisyys/esiintyvyys tiheys ja 

olemassa olevien suojausten tehokkuus. Vakavuutta, todennäköisyyttä ja suojauksia arvioidaan 

viisiportaisella asteikolla, jonka tulo kertoo riskin suuruuden. Riskit voivat siis saada arvoja 1-125 

välillä.   

 

Riskejä voidaan luokitella neljään ryhmään, jotka ovat operatiiviset, strategiset, taloudelliset ja 

vahinkoriskit. Riskit voivat olla sisäisiä tai ulkoisia riskejä. 

 

 Strategiset riskit ovat sellaisia riskejä, jotka estävät organisaatiota saavuttamasta 

tavoitteitaan. Yleensä kyseessä ovat ulkoiset tapahtumat ja erilaiset muutokset (esimerkiksi 

palveluiden kysyntä, lainsäädäntö ja muutokset organisaation maineessa). 

 

 Operatiiviset riskit liittyvät organisaation päivittäistoimintoihin, ja liittyvät läheisesti 

prosesseihin, henkilöstöön, järjestelmiin tai ulkoisiin tekijöihin.  

 

 Taloudelliset riskit liittyvät sisäiseen tai ulkoiseen toiminnan rahoitukseen 

 

 Vahinkoriskit aiheutuvat sellaista odottamattomista ja äkillisistä tapahtumista, joista voi 

seurata onnettomuus, rikkoutuminen tai vahingonkorvausvelvollisuus. Vahinkoriskejä 

pystytään usein pienentämään vakuutusten avulla. 

 

Riskien hallinta on osa toiminnan kehittämistä. Uhkatekijöiden kartoitus ja analysointi 

(vaikutusarvio ja riskin todennäköisyys) auttavat määrittämään toimintaan liittyvät riskit, ja niiden 

hallitsemiseksi tarvittavat toimenpiteet. Näin myös mahdollisia vaaratapahtumia pystytään 

ennaltaehkäisemään. Riskejä tulee arvioida ja hallita sekä ennakoiden (toiminnan muutoksen 

suunnittelu, riskikartoitus osana toiminnan kehittämisprosessia) että jälkikäteen 

(vaaratapahtumien käsittelyt). Riskienhallintatyön tulee olla jatkuvaa, ja riskianalyysi tulee 

sisällyttää osaksi toimintasuunnitelman laadinta- ja seurantaprosessia. Erittäin tärkeää on laatia 

riskianalyysi aina toiminnan merkittävästi muuttuessa. Riskien suuruuden arvioimisessa auttaa 

riskinsietokyvyn määrittäminen (esimerkiksi euroina). Riskinsietokyvyllä tarkoitetaan sitä, kuinka 

suuret poikkeamat tehdyistä suunnitelmista ovat hyväksyttäviä, ja missä määrin riskiä pidetään 

omalla vastuulla. Olennaista on, ettei riskinotto vaaranna toiminnan jatkuvuutta. Organisaation 

riskinsietokyky vaihtelee ajan kuluessa yleisen yhteiskunnallisen tilanteen myötä. 
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Riskiluokka 5: Toimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi ja resursseja priorisoitava  
riskin pienentämiseksi hyväksyttävälle tasolle. 

Riskiluokka 4: Toimenpiteet aloitettava viivytyksettä. 
Riskiluokka 3: Riskiä pienennetään. 
Riskiluokka 2: Riskiä pidetään silmällä, toimenpiteet harkinnan mukaan. 
Riskiluokka 1: Riski tiedostetaan, ei välttämättä toimenpiteitä. 
 

Kuvio 1. Vaasan shp:n riskiluokitus. 

 
 
Yksiköt kirjaavat riskejä oman toimintansa osalta Laatuporttiin, johon on sisällytetty organisaation 

riskirekisteri.  

 

Alla olevaan kuvioon on koottu riskienhallintamenettely laadun ja potilasturvallisuuden osalta. 
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Kuvio 2. Riskienhallintamenettely laadun ja potilasturvallisuuden osalta. 

 

 

3. Ulkoistettu toiminta / edellytykset riskienhallinnalle ja jatkuvuuden 
varmistaminen  

 

Toiminnan ulkoistaminen vaatii erityistä valppautta riskienhallinnan suhteen. Ulkoistaminen 

tapahtuu useimmiten sellaisiin julkisessa omistuksessa oleviin osakeyhtiöihin, joissa kuntayhtymä 

on osakkaana. Yhtiöt toimivat silloin in-house-periaatteella, mikä osaltaan pienentää riskejä 

verrattuna siihen, että toiminto ulkoistettaisiin täysin ulkopuoliselle yhtiölle. Toiminnan 

ulkoistamisessa voi syntyä lähinnä kahdenlaisia riskejä. Ensimmäinen koskee puutteita 

sopimushallinnassa ja toinen puutteita yhtiön ohjauksessa. Jos näissä epäonnistutaan, on suuri 

vaara, että ostettavat palvelut eivät vastaa tarpeita.  

 

Omistajaohjauksen hallintaa varten hallitus on asettanut jaoston, jonka tehtävänä on ohjata tätä 

toiminnan osaa. Sopimushallintaa varten hallitus on laatinut erilliset ohjeet. Hallitus sovittaa 

omistajaohjauksen ja sopimushallinnan toimivaksi kokonaisuudeksi. 
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4. Riskienhallinnan toimeenpano ja vastuut 
 

Valtuusto päättää riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan perusteista hyväksyessään 

hallintosäännön ja sairaanhoitopiirin strategian sekä päättäessään talouden ja toiminnan 

suunnittelusta ja seurannasta. Valtuusto hyväksyy hallituksen selonteon sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan toteuttamisesta toimintakertomuksen yhteydessä. 

 

Hallitus vastaa koko sairaanhoitopiiriä koskevan riskienhallinnan järjestämisestä, hyväksyy 

riskienhallintapolitiikan ja raportoi vuosittain riskienhallinnasta toimintakertomuksen yhteydessä. 

Hallitus myös laatii sisäistä valvontaa ja hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskevan toimintaohjeen.  

 

Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa ylimpänä viranhaltijana siitä, että vastuualuejohtajat 

palvelualueiden johtajat ja tilivelvolliset viranhaltijat ovat omilla vastuualueillaan järjestäneet 

riskienhallinnan asianmukaisesti ja valtuuston sekä hallituksen päätösten ja 

riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Sairaanhoitopiirin johtaja raportoi hallitukselle 

riskienhallintaan liittyvistä asioista. 

 

Johtajaylilääkäri vastaa valmiussuunnittelusta ja varautumisesta. 

 

IT-johtaja koordinoi ja johtaa tietoturvallisuutta.  

 

Tietosuojapäällikkö vastaa tietosuoja-asioista. 

 

Johtavat virkamiehet (hallintojohtaja, johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja) vastaavat 

riskienhallinnan järjestämisestä omilla toimialoillaan ja raportoivat sairaanhoitopiirin johtajalle 

riskienhallintaan liittyvistä asioista. 

 

Vastuualueiden johtajat ja ylihoitajat sekä yksiköiden päälliköt vastaavat riskienhallinnan 

järjestämisestä omalla vastuualueellaan. He tiedottavat, valvovat ja tarpeen mukaan ohjeistavat 

riskienhallintaan liittyvistä asioista omalla vastuualueellaan. He myös raportoivat linjassa omalle 

johtavalle virkamiehelleen riskienhallintaan liittyvistä asioista. 

 

Esimiehet, jotka vastaavat yksikkönsä toiminnan tuloksesta, vastaavat myös yksikkönsä 

riskienhallinnasta. He tiedottavat, valvovat ja tarpeen mukaan ohjeistavat riskienhallintaan 
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liittyvissä asioissa vastuualueellaan sekä raportoivat omille esimiehilleen riskienhallintaan liittyvistä 

asioista. 

 

Työntekijät edistävät turvallisuutta omalla toiminnallaan ja valinnoillaan, osallistuvat 

koulutuksiin ja noudattavat annettuja ohjeita sekä raportoivat havaitsemistaan riskeistä ja 

poikkeamista (raportointivelvollisuus) esimiehelleen.   

 

Sairaanhoitopiirin johtoryhmien tehtävä on riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikan eri osa-

alueiden yhteensovittaminen ja toimintojen mukauttaminen yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. 

 

Riskienhallinnan ja turvallisuuden asiantuntijat ja työryhmät toimivat johdon tukena, 

toteuttavat koulutusta ja konsultointia, arvioivat ja mittaavat riskien ja turvallisuusasioiden tilaa 

sekä laativat raportteja ylimmälle johdolle ja tekevät kehittämissuosituksia. Asiantuntijoita ovat 

esimerkiksi turvallisuus-, työsuojelu- ja valmius., laatu- ja potilasturvallisuusasioiden sekä sisäisen 

tarkastuksen parissa työskentelevä henkilöstö. Alla on lueteltu erilaisia työryhmiä ja niiden tehtäviä. 

 

Turvallisuusohjausryhmä on sairaanhoitopiirin johtajan asettama johtavista viranhaltijoista 

koostuva työryhmä, jonka tehtävä on tukea johtajaa tehtävässään vastata organisaation 

riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä valtuuston sekä hallituksen päätökset, ja 

organisaation riskienhallintapolitiikka huomioon ottaen. 

 

Turvallisuustyöryhmä koostuu sairaanhoidon, työsuojelun ja tukipalveluiden asiantuntijoista. 

Työryhmän tehtävä on tukea operatiivista riskienhallintaa esimerkiksi turvallisuussuunnittelulla, 

kokoamalla vuosittaisen vaarojen arvioinnin, esittämällä ehdotuksia turvallisuuden parantamiseksi 

ja ohjeistamalla poikkeustilojen toimintatavoista. Työryhmää johtaa turvallisuuspäällikkö 

 

Valmiustyöryhmä koostuu akuuttilääketieteen ja valmius- ja turvallisuusasioiden asiantuntijoista. 

Työryhmä koordinoi valmiussuunnitelmien päivityksiä ja harjoituttaa organisaatiota niin sisäisillä 

kun yhteisillä viranomaisharjoituksilla toimimaan erilaisissa häiriö- ja hätätilanteissa. 

 

Ympäristötyöryhmä koostuu hygienian, puhtaanapidon, kiinteistöhuollon ammattilaisista. 

Yhteiskunnassa vastuullisesti toimiva organisaatio huomioi kestävän kehityksen periaatteen 

mukaisesti ympäristöasiat mm. ottamalla vastuun toiminnan vaikutuspiirissä olevasta ympäristöstä 

ja edistämällä laadukasta ja turvallista toimintaa. Työryhmän tehtävä on koordinoida 
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ympäristöasioiden käsittelyä. Ympäristötyöryhmä vastaa sairaalan ympäristöohjelmasta ja tuottaa 

hallitukselle vuosittaisen selonteon ympäristöasioista. 

 

 

5. Turvallisuus- ja valmiussuunnittelu 
 

Turvallisuussuunnittelun lähtökohtana on taata häiriötön ja turvallinen toimintaympäristö niin 

sairaanhoitopiirin henkilöstölle kuin potilaille ja muille sidosryhmille. Turvallisuuden hallinta 

kattaa myös uhkiin varautumisen, erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden johtamisen ja niistä 

toipumisen. Sairaanhoitopiirin perustehtävä on tarjota laadukasta ja turvallista potilashoitoa. 

Potilasturvallisuus on täten turvallisuussuunnittelun keskiössä. Potilas-turvallisuudella tarkoitetaan 

niitä periaatteita ja toimintoja joiden tarkoituksena on varmistaa hoidon turvallisuus sekä suojata 

potilaita vahingoittumasta.  

 

Turvallisuussuunnittelu kattaa keskeiset riskit toimintaympäristöön, toimintaan, henkilöihin sekä 

toimitiloihin liittyen. Turvallisuusriskejä arvioidaan vuotuisesti kaikissa Vaasan sairaanhoitopiirin 

yksiköissä seuraavilla osa-alueilla: 

 

- Potilasturvallisuus ja laatupoikkeamat  

- Palo- ja kemikaaliturvallisuus  

- Henkilöturvallisuus  

- Rikos- ja toimitilaturvallisuus  

- Tietoturvallisuus 

- Tietosuoja 

- Työsuojelu (työturvallisuus ja -terveys)  

- Tuotanto- ja toimitilaturvallisuus  

- Ympäristöturvallisuus  

- Valmius- ja varautuminen  

 

Turvallisuusriskejä tunnistetaan organisaatiotasolla vuosittaisella riskikartoituksella. Lisäksi riskejä 

tunnistetaan päivittäisessä toiminnassa ja prosessien kehitystyön yhteydessä. Havaintoja arvioidaan 

esimerkiksi vaaratilanneraportoinnin pohjalta.  
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Riskiarviointien pohjalta sairaanhoitopiirin johtoryhmä käsittelee Turvallisuuden 

toimenpideohjelman. Turvallisuussuunnittelun vastuunjako ja keskeiset asiakirjat ovat lueteltuina 

liitteessä 1.  

 

Valmius ja varautuminen käsittävät suuronnettomuuden yhteydessä tehtävän sairaalan sisäisen 

toimintavalmiuden nostamisen eli niin sanotun perusvalmiuden ja poikkeustilan aikaisen, 

tehostetun tai täysvalmiuden mukaisen toiminnan suunnittelun koko sairaanhoitopiirin tasolla. 

Keskeisiä asiakirjoja valmiuden ja varautumisen osalta ovat Yleinen valmiussuunnitelma ja siihen 

liittyvät tarkemmat yksikkökohtaiset ohjeet sekä Pandemiasuunnitelma. Edellä mainituissa 

suunnitelmissa on määritelty valmiustilanteen mukainen toiminta ja johtosuhteet. 

Valmiustoimintaa tukee valmiustyöryhmä ja pandemiavalmiusryhmä. Valmiustilanteen riskitön 

viestiliikenne hoidetaan Virve-viranomaispuhelimilla. Sairaalan valmiuskykyä ylläpidetään 

valmiusharjoituksilla.  

 

 

6. Seurantaa ja raportointia koskevat periaatteet 
 

Riskienhallintamenettelyistä raportoidaan organisaatiotasolla laaturaportissa, joka on hallitukselle 

ja organisaation sisäiseen käyttöön tarkoitettu vuositason kooste. Tämän lisäksi sisäinen tarkastus 

jättää hallitukselle vuosittaisen raportin tarkastustyöstään. 

Ulkoisena riskienhallinnan raporttina toimii hallituksen antama toimintakertomus, joka on osa 

organisaation tilinpäätösraportointia. 

Organisaation eri yksiköissä riskejä seurataan laatuohjelman mukaisesti. 
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Liite 1. Turvallisuussuunnittelun vastuuhenkilöt ja keskeiset asiakirjat 
 
 

TURVALLISUUDEN 
OSA-ALUE 
 

VASTUUHENKILÖ KESKEISET ASIAKIRJAT 

Potilasturvallisuus Johtajaylilääkäri 
Esimiehet 

Potilasturvallisuussuunnitelma 
(potilasturvallisuuspolitiikka, 
potilasturvallisuusjärjestelmä ja 
potilasturvallisuutta edistävät 
käytännöt ja menetelmät)  
Turvallisen lääkehoidon toteuttaminen 
Vaasan sairaanhoitopiirissä 
(yksikkökohtaiset 
lääkehoitosuunnitelmat) 

Palo- ja 
kemikaaliturvallisuus  
 

Paloturvallisuus: Palo- 
ja pelastuspäällikkö  
 
Kemikaaliturvallisuus: 
Tekninen päällikkö  

Pelastussuunnitelma 
Turvallisuussuunnitelma 
 

Henkilöturvallisuus  
 
 

Turvallisuuspäällikkö 
Lähin esimies 

Turvallisuusarviot osana laatuohjelman 
mukaista vuosittaista itsearviointia. 
Hälytyslaitteiden dokumentointi  
Osastojen turvallisuusohjeet 

Rikos- ja 
toimitilaturvallisuus 

Toimitilaturvallisuus: 
Vastaava vahtimestari  

Rikosturvallisuus: 
Turvallisuuspäällikkö 

  

Rekisteriseloste valvontakameroista 
Ovivalvonnan seuranta 
 

Tietoturvallisuus 
Tietosuoja 

IT-johtaja, 
Tietosuojapäällikkö 
 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka  
Tietoturvasuunnitelma 
Potilasrekisterin tietosuojaohje 

Työsuojelu 
(työturvallisuus ja  
-terveys) 

Työsuojelupäällikkö 
Esimiehet 

Luettelo henkilöistä, jotka käsittelevät 
vaarallisia aineita 
Työsuojelun toimintaohjelma 
Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 
ASA-rekisteri 

Tuotanto- ja 
toimintaturvallisuus 

Kukin johtohenkilö ja 
esimies 
vastuutasollaan 

Turvallisuussuunnitelma 
 

Ympäristöturvallisuus 
 

Tekninen johtaja Jätehuoltosuunnitelma 

Valmius ja 
varautuminen 

Johtajaylilääkäri 
Valmiuspäällikkö 

Valmiussuunnitelma 
Pandemiasuunnitelma 
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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
§ 13 Hankintapäätös: Tietokonetomografialaitteisto; GE Healthcare Finland Oy, 

1 104 500 € 
 
§ 14 Hankintapäätös: Keuhkofunktiolaitteiden päivitys; TIMIK MEDICAL Oy,  

106 195 € 
 
§ 15 Johtajaylilääkärin tehtävien hoitaminen määräaikaisesti 6.5 – 30.6.2018 
 
§ 16 Virtuaalinen lääkelaskentaohjelma/ruotsinnos; Foycom Oy, 2 500€ + alv 24 %.  
 
§ 17 Hankintapäätös: 3D-laparoskopialaitteisto, OLYMPUS FINLAND Oy, 123 500 €.  
 
§ 18 Hankintapäätös: F vaihe 1 Dialyysipilarit; Primamedical Oy, 79 220 € (alv 0 %) 
 
§ 19 Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille 2018-2019 
 
§ 20 Kirjaamis- ja laskutustyöryhmän päivittäminen 22.3.2018 lukien 
 
§ 21 Hankintapäätös: VSHP XCD-rakennusten 00.-1 kerrosten irtokalusteet; Isku Oy, 

62 796 € (alv 0 %) 
 
§ 22 Hankintapäätös: Sädehoitolaite; VARIAN MEDICAL SYSTEMS FINLAND Oy; 

2 112 128 € 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   

Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

§ 23 Val av tjänsteinnehavare 

§ 24 Val av arbetstagare 

§ 25 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 26 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 27 Viestintäpalveluiden hankinta 

§ 28 Kahvi- ja välipala-automaatin hankinta 

§ 30 Korvausanomus kadonneesta hammasproteesista 

§ 31 Ersättning för förlorad klocka 

§ 32 H-uudisrakennusallianssin visuaalisen ilmeen hankinta 

§ 33 Försäljning av lösöre 

§ 34 Försäljning av Skolhusgatan 27 B 31 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 13 Lääketieteellinen tutkimus ”Väkivallan uhan hallinnon taso Suomessa tervey-

denhuoltoalan työpaikoilla”; Johanna Pulkkinen (Turun Yliopisto) 
 
§ 14 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä); Sydänoja Terhi 
  
§ 15 Virkasuhteen päättäminen koeajan puitteissa; Matti Vuorinen 
 
§ 16 Hankintapäätös: Lean BootCamp VSHP:n Lean verkostolle; 40 henkilölle 8308 € 

(sis. alv) 
 

 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 11  Muutokset virkarekisteriin: Sairaanhoitaja 50 % + 25 % = 75 %  1.4.2018 lähtien. 
 
§ 12 Ändringar till tjänsteregistret: Fysioterapeut 50 % + 50 % = 100 % 1.9.2018 

lähtien. 
  
§ 13 Muutokset virkarekisteriin: Osastonsihteeri 50 % + 25 % = 75 % 1.9.2018 lähtien. 
 
§ 14 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Carola Wisur-Hokkanen, 

22-23.3.18 
 
§15 Opinnäytetyön lupa; ”Geriatrisen päivystyspotilaan turvallinen siirtyminen hoi-

toyksiköiden välillä”, Emilia Hovila, VAMK. 
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VASTAUS LAUSUNTOPYYYNTÖÖN KOSKIEN ENSIHOIDON 

ILMAILUPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ SOTE-UUDISTUKSESSA 

(STM/1443/2018) 

  

 

Hallinnolliset vaikutukset 

 

Perustelumuistion perusteella on epäselvää, mitkä ovat maakuntalain 7§:n tai järjestämislain 11 §:n mukaiset perusteet 

sille, että ilmailutoiminta ei voi jatkua yliopistollista sairaalaa ylläpitävien maakuntien yhteisvastuulla. Lause 

”Nykyisestä toimintamallista saatujen kokemusten perusteella vastuu ilmailutoiminnasta olisi kuitenkin perusteltua 

keskittää...” ei selvennä asiaa riittävästi. 

 

Perustelumuistiossa tulee esittää maakuntalain 7§:n tai järjestämislain 11 §:n mukaiset selkeät perusteet 

vastuun keskittämiselle. 

 

Epäselvää on myös miksi Pirkanmaa on valittu toiminnasta vastaavaksi maakunnaksi. Valintaprosessia ei ole kuvattu, 

eikä muita yliopistosairaalaa ylläpitäviä maakuntia ole verrattu Pirkanmaahan. 

 

Perustelumuistiossa tulee esittää läpinäkyvästi vastuumaakunnan valintaprosessi, sisältäen eri maakuntien 

vertailun. 

 

 

Taloudelliset vaikutukset 

 

Esitetty rahoitus- ja laskutusmalli on nykytilanteessa vaikeasti ymmärrettävissä. Maakunnille tullaan kohdentamaan 

ilmailutoimintaan perustuvat rahoitusosuudet, riippumatta siitä onko maakunnan alueella nykyisin ilmailutoimintaa vai 

ei. Esimerkiksi Pohjanmaan maakunta tulisi saamaan ilmailutoimintaan perustuen 974 890 € rahoitusosuuden, mutta 

koska ilmailutoimintaa ei maakunnan alueella käytännössä ole, olisi Pirkanmaan suorittama kokonaislaskutus vain n. 

6500 €. Näin ollen maakunnan saama nettohyöty olisi lähes 970 000 €. Satakunnan ja Vaasan maakuntien 

yhteenlaskettu nettohyöty vastaa suuruusluokaltaan Varsinais-Suomen maakunnan nettotappiota. 
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Mikäli maakuntien välisten perusteettomien ja suurusluokaltaan merkittävien nettokustannuserojen 

tasaamiseen on suunniteltu jotain mekanismia (esim. SOTE-yhteistyöalueen sisäinen laskutus), tulisi se esittää jo 

tässä vaiheessa.  

 

Mikäli tasausmekanismia ei ole suunniteltu, rahoitusmalli muuttuu mielekkäämmäksi vasta silloin, jos kaikkien 

maakuntien alueella on ilmailutoimintaa. Tällöin rahoitusmalli on selkeästi suunniteltu silmälläpitäen tulevaisuuden 

kehitystä. Käytännössä tämä tarkoittaa kahden uuden tukikohdan perustamista. Oikeusasiamiehen aiempi kannanotto, 

sekä viimeaikainen uutisointi puoltaa tätä näkemystä. Valtio kuitenkin irtisanoutuu lääkärihelikopterien edellyttämien 

investointien ja toiminnan lisärahoituksesta 1.1.2020 alkaen. Valtio ei huomioi nykytilassa vallitsevaa alueellista 

eriarvoisuutta, johon myös oikeusasiamies on ottanut kantaa, vaan siirtää taloudellisen vastuun tilanteen korjaamisesta 

maakunnille. 

 

Mikäli valtio katsoo nykytilanteessa lääkärihelikopteritoiminnan olevan niin keskeinen osa terveydenhuoltoa, 

että sitä varten ohjataan rahoitusosuus maakunnille, tulisi valtion myös sitoutua nostamaan rahoitusosuuden 

kokonaissummaa, alueellisen kattavuuden lisääntyessä oikeusasiamiehen lausunnon edellyttämällä tavalla.  

 

Mikäli valtio irtisanoutuu lisärahoituksesta 1.1.2020 jälkeen, nykytoiminnan kattavien rahoitusosuuksien ylittävä n. 

10 000 000 € lisäkustannus lankeaa maakuntien maksettavaksi. Maakuntatason päätöksenteossa lisäkustannukset tulevat 

johtamaan leikkauksiin muussa toiminnassa, mahdollisesti laskien ensihoidon maayksiköillä tuotettavaa valmiutta. 

Tämä ei ole hyväksyttävää. Jo tässä vaiheessa tulisi olla alustava näkemys todennäköisimmän kehityskaaren 

kustannusvaikutuksista. Julkisuudessa on esitetty, että uudet tukikohdat voisivat aloittaa toimintansa 2022. Tällöin 

mallin kustannusvaikutukset muuttuvat dramaattisesti niiden maakuntien osalta, joiden alueella ei tällä hetkellä ole 

ilmailutoimintaa. 

 

Perustelumuistiossa tulee esittää laskelma siitä kuinka laskutus toteutuisi, mikäli perustetaan kaksi uutta 

tukikohtaa (jolloin ilmailutoiminta kattaisi kaikki maakunnat), ja valtio ei korota ilmailutoimintaan perustuvaa 

rahoitusosuutta. 

 

Suoriteperusteisessa laskutuksessa voitaisiin vuoden 2020 alussa hyödyntää uusien tietojärjestelmien mukanaan tuomaa 

mahdollisuutta kohdentaa laskutus kohdattujen potilaiden määrän mukaan. Hälytysten määrä ei kuvaa toiminnasta 

saatavaa hyötyä, huomioiden peruuntuneiden tehtävien suuri osuus. 

 

Suoriteperusteinen laskutus tulisi toteuttaa kohdattujen potilaiden lukumäärän mukaan, eikä hälytysten määrän 

mukaan. 
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Esityksessä puhutaan ainoastaan ilmailutoiminnasta, eikä siinä nosteta esiin tai erotella helikopteritukikohdan 

maayksiköllä suoritettavia tehtäviä. Maayksikön suppeampi toimintasäde rajoittaa toiminnasta saatavan hyödyn 

tukikohdan läheisyyteen. Esityksen perusteella ei ilmene, sisältyykö maayksikkötoiminta esitettyihin kustannuksiin. 

Maayksiköiden hankinta- ja ylläpitokustannusten tulisi langeta niistä hyötyville maakunnille, eli tukikohtia ylläpitäville 

maakunnille. 

 

Maayksiköiden toiminta ja siitä aiheutuvat kustannukset tulee eritellä selkeästi ilmailutoiminnasta. Näitä 

kustannuksia ei tule sisällyttää ilmailutoiminnasta johtuvaan laskutukseen. 

 

 

Muut kommentit 

 

Ilmailutoimintaan perustuva maakuntien rahoitusosuus, ja ilmailutoiminnan vastuumaakunnan laskutusoikeus, 

varmistavat lääkärihelikopteritoiminnan jatkumisen ja laajentumisen. Valtion irtisanoutuessa lisärahoituksesta 1.1.2020 

alkaen, jäävät uusien helikopterien aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti maakuntien maksettavaksi. Tämän vuoksi 

olisi syytä arvioida toimintaa neutraalisti, mahdollisimman pitkälle tosiasioihin ja lääketieteelliseen näyttöön perustuen. 

 

Perustelumuistio esittää, että puolet A-tehtävistä edellyttää lääkäritasoista ensihoitoa, ja ensihoitolääkäri tulisi hälyttää 

kohteeseen. Todellisuudessa suuri osa näistä hälytyksistä peruutettaisiin jo ennen lääkärin saapumista potilaan luokse. 

Lääkärin kohtaamista potilaista edelleen vain osa saisi merkittävää hyötyä lääkäritasoisesta hoidosta. Näin ollen esitetty 

30 000:n lääkäriä edellyttävän ensihoitotehtävän määrä antaa lukijalle virheellisen kuvan toiminnan tarpeesta. 

 

Lääkärihelikopteritoiminta esitetään kiistattomasti kustannustehokkaana. Kustannustehokkuus riippuu mm. toiminta-

alueen laajuudesta, väestömäärästä ja -tiheydestä, sääolosuhteista ja tehtäväprofiilista. Lääkärihelikopteritoiminnan 

kustannustehokkuus ei siten ole kansallinen tai kansainvälinen vakio. Mikäli on olemassa selkeätä näyttöä FinnHEMS:n 

eri tukikohtien toiminnan kustannustehokkuudesta, olisi suotavaa että tieto liitettäisiin muistioon. 

 

Muistiossa esitetään kiistaton tarve kattavalle lääkäripalveluiden saatavuudelle, mutta siinä ei kiinnitetä huomiota 

siihen, että yksi helikoptereista (FH51) ei ole lääkärimiehitteinen. Muistiossa tulisi esittää 

perustelut sille miksi lääkäriä ei tarvita yhdellä toiminta-alueella, huomioiden että muualla Suomessa tarvitaan 

nimenomaan lääkäritasoista ensihoitoa. 

 

Lisäksi perustelumuistiosta voi saada väärän kuvan toiminnan kattavuudesta. Muistiossa esitetään, että helikopterit ovat 

jatkuvasti välittömässä hälytysvalmiudessa, yksiköt lähtevät tehtävälle 5 minuutissa hälytyksestä ja teknisen 
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luotettavuuden taso on yli 99,5 %. Lukijalle tämä antaa virheellisen kuvan siitä, että 99,5 %:ssa tapauksista helikopteri 

lähtee tehtävälle 5 minuutissa hälytyksestä.  

 

Muistiossa tulisikin esittää eri tukikohtien osalta, kuinka suuren osan ajasta helikopteri ei keskimäärin ole käytettävissä 

(esim. lentoeste sääolosuhteiden vuoksi tai päällekkäistehtävä maayksiköllä). Lisäksi ilmailutoiminnan merkityksen 

arvioimiseksi olisi syytä esittää kuinka suuri osa tehtävistä hoidetaan maayksiköllä a) lentoesteen vuoksi ja b) 

suunnitellusti. 

 

 

 

Vaasa 6.4.2018 

 

 

 

 

Taneli Väyrynen     Tero Mäki 

ensihoidon ylilääkäri     pelastusjohtaja 

 

 

 

 

Marina Kinnunen     Hans Frantz 

sairaanhoitopiirin johtaja    hallituksen puheenjohtaja 




