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Hallitus 66-68 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 66 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

§ 67 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Monica Sirén-Aura ja Mona Vikström. 

 

  HALL:  . 

 

 

 

§ 68 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 69 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 69 H-uudisrakennuksen tilannekatsaus 

Shp:n joht. 20 

H-uudisrakennuksen allianssin toiminta on käynnistänyt 8.1.2018 yhteisellä koulutuspäiväl-

lä. Kehitysvaihe on parhaillaan menossa, ja tähän mennessä on pidetty yhteensä 26 ns. Big 

Room -päivää, joissa käsitellään ajankohtaisia asioita, esim. infrastruktuurin siirtoa, raken-

nuksen sijoittamista tontille, talotekniikkaa sekä alueen logistiikkaa. Myös alueen pysäköin-

tiratkaisujen suunnitteluun on käytetty paljon aikaa. 

Arkkitehdin suunnitelmat ovat koskeneet lähinnä talon muotoa ja sijoittamista.  Noin 15:stä 

eri ehdotuksesta on keskusteltu ja jäljellä on nyt kaksi vaihtoehtoa sille, miltä talo näyttäisi. 

Rami Kolehmainen (Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen) esittelee eri vaihtoehdot ko-

kouksessa. Toimintojen simulointi tulee antamaan vastauksen siihen, kumpaa kahdesta mal-

lista aletaan työstää edelleen. Allianssi on myös suunnitellut vaihtoehtoisen paikan pää-

sisäänkäynnille (etelään päin). Näyttää kuitenkin siltä, että alkuperäinen ajatus siitä, että 

pääsisäänkäynti on idässä, sisältää eniten hyviä puolia. Uuden H-talon sijoittaminen tontille 

vaikuttaa myös keskusvaraston ja puusepänverstaan toimintaan. Selvitämme parhaillaan 

vaihtoehtoja näille toiminnoille. 

 

 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus merkitsee tilannekatsauksen ja arkkitehdin esitelmän 

H-talon muotoilusta tiedoksi. 

 

HALL: 
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Henkilöstöjaosto 15 5.4.2018 

Hallitus 70 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 15 Henkilöstöraportti 2017 

 
Toimintavuotta 2017 leimasivat suunnitteilla oleva valtakunnallinen maakunta- ja sote-

uudistus sekä sairaanhoitopiirin oma strateginen tulevaisuudenohjelma 2025, joka sisältää 

asiakaslähtöisten tavoitteiden lisäksi myös laajan säästöohjelman. Henkilöstömäärä pieneni 

41 hengellä, kun taas henkilötyövuosien määrä laski 103:lla. Henkilöstön kaikkien poissaolo-

päivien määrä laski ja myös sairauspoissaolot laskivat 0,6 päivällä työntekijää kohti lasket-

tuna. Työterveyslaitoksen tekemästä työhyvinvointikyselystä ilmeni, että työmäärä on lisään-

tynyt, työn epävarmuus on kasvanut ja muutoksia tapahtuu. Organisaatiossa luotiin edelly-

tykset yötyökorvauksen antamiselle vapaa-aikana laajemmassa mittakaavassa. 

 

Henkilöstöraportti liitteessä   1/§15 5.4.2018. 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy raportin ja antaa sen 

hallituksen käsiteltäväksi. 

 

 

HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

  __________ 

 

 

 

§ 70 Henkilöstöraportti 2017 

HJ 22 

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstöraportin 5.4.2018 ja toivoo, että se annetaan 

hallitukselle tiedoksi. 

 

Henkilöstöraportti 2017     LIITE § 70 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. 

 

HALL:  
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Henkilöstöjaosto 25 5.4.2018 

Hallitus 71 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 25 Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen 

 
Kelpoisuus- ja kielitaitosääntöä on päivitetty niin, että siihen on lisätty ja siitä on poistettu 

ammattinimikkeitä toimintasuunnitelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön anta-

massa uudessa 1.1.2018 voimaan tulleessa asetuksessa ensihoitopalvelun kenttäpäälliköltä 

on poistettu vaatimus 30 op:n johtamiskoulutuksesta ja korvattu se hallinnollisella osaami-

sella. 

Ehdotus kelpoisuus- ja kielitaitosäännöksi on liitteessä 

1/§25 5.4.2018. 

Muutokset on merkitty punaisella. 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen ja antaa sen 

hallituksen käsiteltäväksi. 

 

 

HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. 

  __________ 

 

 

 

§ 71 Kelpoisuus- ja kielitaitosäännön päivittäminen 

HJ 23 

Henkilöstöjaosto on päivittänyt kelpoisuussäännön. Valtuusto vahvistaa kelpoisuussäännön. 

 

Kelpoisuus- ja kielitaitosääntö LIITE § 71 

 

 

HJ:  esittää, että hallitus antaa kelpoisuussäännön valtuuston  

  vahvistettavaksi. 

 

HALL: 
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Hallitus 72 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 72 Hallituksen kokoukset syksyllä 2018 

HJ 24 

Hallitukselle ehdotetaan syksylle 2018 seuraavia kokousaikoja: 

 

Maanantai 27.8.2018 klo 9 

Maanantai 17.9.2018 klo 9 

Maanantain 1.10.2018 klo 9 

Maanantaina 29.10.2018 klo 9 

Maanantai 19.12.2018 klo 9 

 

Valtuuston kokousajaksi ehdotetaan seuraavaa: 

 

Torstai 29.11.2018 klo 13 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus vahvistaa kokousajat. 

 

 

HALL: 
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Hallitus 73 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 73 Kansainvälinen sairaalakongressi Brisbanessa 8.-10.10.2018 

HJ 25 

42. Kansainvälinen sairaalakongressi pidetään 8.–10.10.2018 Brisbanessa, Australiassa. Jär-

jestäjä on tälläkin kertaa IHF (kansainvälinen sairaalaliitto). Tämänvuotinen teema on ”In-

novate | Integrate | Inspire - How can healthcare evolve to meet 21st century demands?”, eli  

Uudistu, integroi, inspiroi – Miten terveydenhuoltoa voidaan kehittää vastaamaan 2000-

luvun haasteisiin?   
Kongressi on tarkoitettu päättäjille ja sairaalahallinnossa toimiville johtajille. Ohjelma on 

liitteenä. 

Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu ohjelmaan, sillä piirin johtaja pitää kongressissa esitel-

män otsikolla Vaasa Central Hospital – the leading hospital in patient safety in Finland. 
Piirimme osallistuu myös kilpailuun, jonka Kansainvälinen sairaalaliitto IHF on järjestänyt 

(Austco Excellence Award for Quality & Safety and Patient-centered Care).  

 

Brisbane IHF 8.-10.10.2018    LIITE § 73 

 

 
HJ:  hallitus päättänee osallistumisestaan. 

 

HALL: 
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Hallitus 74 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 74 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan kuulemistilaisuus kansalaisaloitteesta tervey-

 denhuoltolain muuttamiseksi 

Shp:n joht. 21 

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta pyysi Vaasan sairaanhoitopiirin asiantuntijaa sekä 

aloitteen tekijöiden edustaja Kim Bergin ja aloitteen tekijöiden edustaja Hans Frantzin kuul-

tavaksi ja kirjallista asiantuntijalausuntoa kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuus koski 

kansalaisaloitetta, jossa vaadittiin terveydenhuoltolain 50§ 3 momentin muuttamista ja se 

pidettiin keskiviikkona 2.5.2018 klo 11.30. Asiana oli: KAA 3/2017 vp Terveydenhuoltolain 

50 § 3 momentti on muutettava  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_3+2017.pdf 

 

Kuulemistilaisuudessa edusti Vaasan sairaanhoitopiiriä v.t sairaanhoitopiirin johtaja Marina 

Kinnunen ja aloitteen tekijöitä Kim Berg ja Hans Frantz. Liitteenä on kuultavien yhteinen 

asiantuntijalausunto. 

 

Asiantuntijalausunto    LIITE § 74 

 

SHP:n JOHT.:  Asiantuntijalausunto tiedoksi hallitukselle. 

 

HALL: 

 

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/EduskuntaAloite/Documents/KAA_3+2017.pdf
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Hallitus 75 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 75 Pohjanmaan pelastushelikopterin sijoittaminen 

Shp:n joht. 22 

Hallitus on päättänyt kehysriihessa kahden uuden lääkäritukikohdan perustamisesta Poh-

janmaalle ja Kaakkois-Suomeen. Uudet tukikojdat on määrä ottaa käyttöön vuoden 2022 

alusta. Helikopterin sijoituspaikkaa Pohjanmaalla ei ole vielä päätetty. 

 

Liittessä ehdotus Vaasan sairaanhoitopiiriin lausunnoksi koskien helikopterin sijoituspaik-

kaa ja tyyppiä.     LIITE § 75 

 

SHP:n JOHT.  ehdottaa, että hallitus hyväksyy lausunnon. 

 

HALL: 
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Hallitus 76 7.5.2018 

 

 

 

 

§ 76 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    7.5.2018 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 

 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät: 

 

 

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. 

 


