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1. Palvelutason määrittely ja seuranta 

Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa käytetty malli muuttuu uuden asetuksen myötä. Asetus sekä uusi 

palvelutasopäätös astuivat voimaan 1.1.2018. Näin ollen vuoden 2018 osalta raportointi tulee tapahtumaan 

uuden asetuksen edellyttämällä tavalla. Raportoinnin sisällön lisäksi myös analyysien tuottamistapa tulee 

muuttumaan. Tähän asti analyysit on ostettu InPlace Solutions:ilta. Jatkossa analyysit tuotetaan keskitetysti, 

aluksi HUS:n toimesta, ja uuden hätäkeskustietojärjestelmä ERICA:n käyttöönoton jälkeen STM:n toimesta. 

Tulevaisuudessa analyysien tuottaminen siirtynee THL:n vastuulle. 

Keskeisimmät tapahtuvat muutokset palvelutason määrittelyssä ja seurannassa: 

Nykyisessä mallissa riskialueluokitus perustuu ennakoituihin tehtävämääriin, eli ensihoidon palvelutarpeeseen. 

Riskialueet luokitellaan viiteen ryhmään. Uudessa mallissa luokitus perustuu pääosin Suomen 

Ympäristökeskuksen (SYKE) taajamaluokitukseen. Alueluokkia tulee olemaan neljä: ydintaajama, muu taajama, 

asuttu maaseutu sekä muut alueet. Tehtävä- ja asukasmäärä huomioidaan ainoastaan ydintaajaman 

määrittelyssä. 

Aikaviiveet esitetään aiemman aikakohtaisten tavoittamisprosenttien sijasta jatkossa minuutteina. A- ja B- 

tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen mediaaniaika, sekä aika jossa 90 % potilaista on tavoitettu. 

Tavoittamisviive on aika ensimmäisestä hälytyksestä siihen, kun ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö 

(ensivasteyksikkö tai ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 

90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa. 

 

2. Palvelutaso 2017 

Ensihoitopalvelun valmius muuttui vuoden 2017 alussa siten, että keskisen ensihoitoalueen perustason yksikkö 

ERP132 jäi pois valmiudesta. ERP132 oli valmiudessa päivittäin klo 8-16. Muita muutoksia ei ole tapahtunut. 

Tehtävämäärissä on tapahtunut muutoksia. Yleinen kansallinen trendi on, että ensihoitotehtävien määrä on 

kasvanut vuosittain, joillakin alueilla jopa 5-10 %. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella nousu on ollut kahtena 

viime vuotena maltillista (n. 2 % / vuosi). Vuonna 2017 nähtiin kuitenkin hieman voimakkaampi tehtävämäärän 

nousu (+4,8 %).  

A-B tehtävien määrä on ollut viime vuodet laskeva, mutta nyt määrä on kääntynyt nousuun (A-tehtävät +5,6 %, 

B-tehtävät +6,4 %). Viime vuoden A-B tehtävien määrä oli 4,0 % korkeampi kuin vuonna 2013, jolloin määrä oli 

suurimmillaan. Vuoteen 2015 verrattuna A-tehtävien määrä viime vuonna oli vain 0,7 % korkeampi, mutta B-

tehtävien määrä oli 5,7 % korkeampi. 

 

 

 



A-D tehtävien määrä vuosittain: 

  

A-B tehtävien määrä vuosittain: 
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Tehtävämäärät 2017 ja muutos 2016-2017 (%) alueittain ja kunnittain: 

  
A 

Muutos 
(%) B 

Muutos 
(%) C 

Muutos 
(%) D 

Muutos 
(%) A-D 

Muutos 
(%) 

Vaasan sairaanhoitopiiri 1023 +5,6 4620 +6,4 7319 +5,5 4162 +1,8 17124 +4,8 

Keskinen ensihoitoalue 563 +3,9 2624 +6,3 4248 +2,9 2623 +4,5 10058 +4,2 

  Vaasa 434 +9,4 1940 +7,7 3255 +1,5 2044 +1,7 7673 +3,6 

  Mustasaari 82 -8,5 407 +4,4 552 +0,9 306 +11,1 1347 +3,7 

  Laihia 47 -25,5 277 -1,4 441 +15,4 273 +17,9 1038 +9,7 

Pohjoinen ensihoitoalue 275 +4,7 1213 +5,1 1804 +5,4 943 -2,2 4235 +3,6 

  Pietarsaari 115 -1,7 530 +6,8 835 -0,8 488 0,0 1968 +1,4 

  Uusikaarlepyy 49 +18,4 236 +11,4 349 +23,5 154 -5,2 788 +14,0 

  Vöyri 38 -13,2 170 -5,9 244 -7,4 109 -24,8 561 -10,7 

  Pedersöre 47 +23,4 197 +6,6 290 +19,0 148 +10,8 682 +13,9 

  Luoto 26 0,0 80 -5,0 86 -17,4 44 -4,5 236 -8,9 

Eteläinen ensihoitoalue 185 +11,9 783 +8,9 1267 +14,5 596 -4,0 2831 +8,9 

  Närpiö 82 +20,7 295 +13,6 499 +21,4 219 +3,7 1095 +15,7 

  Kristiinankaupunki 46 -21,7 226 +2,7 375 +16,5 176 -8,5 823 +5,2 

  Maalahti 24 -12,5 146 +7,5 230 +8,3 127 +0,0 527 +5,1 

  Kaskinen 17 +52,9 51 +0,0 88 -1,1 52 -3,8 208 +2,9 

  Korsnäs 16 +56,3 65 +20,0 75 -4,0 22 -68,2 178 +2,2 

 

Kaikilla ensihoitoalueilla A-tehtävien määrä nousi, vähiten keskisellä ensihoitoalueella (3,9 %) ja eniten 

eteläisellä ensihoitoalueella (11,9 %). Eteläisellä ensihoitoalueella A-tehtäviä oli 22 kpl enemmän kuin viime 

vuonna. Koko sairaanhoitopiirin alueella nousu oli 5,6 % (57 tehtävää). 

Myös B-tehtävien osalta tehtävämäärä nousi kaikilla ensihoitoalueilla. Koko sairaanhoitopiirin alueella nousu oli 

6,4 % (296 tehtävää). Nousu oli voimakkainta eteläisellä ensihoitoalueella (+8,9 % eli +70 tehtävää). 

C-tehtävien osalta tehtävämäärän nousu sairaanhoitopiirin tasolla tarkasteluna oli 5,5 %. Ensihoitoalueittain 

merkittävin nousu nähdään eteläisellä ensihoitoalueella (+14,5 %). 

D-tehtävien osalta tehtävämäärä nousi 1,8 %, muutoksen tapahtuessa keskisellä (+ 4,5 %) ensihoitoalueella. 

Muilla ensihoitoalueilla D-tehtävien määrä laski hieman. 

Huomioitaessa kaikki ensihoitotehtävät, tehtävämäärä nousi koko sairaanhoitopiirin alueella 4,8 %. 

Tehtävämäärän nousu oli 829 kpl, eli noin 2,3 tehtävää/vuorokausi. Tehtävämäärä lisääntyi eniten eteläisellä 

ensihoitoalueella (+8,9 %), ja ensihoitoalueen kunnista selkeästi eniten Närpiössä (+15,7 %). 

Pohjoisen ensihoitoalueen tehtävämäärän nousu johtuu tehtävämäärän noususta Uusikaarlepyyssä (+14,0 %) ja 

Pedersöressä (+13,9 %), sillä Vöyrin ja Luodon kunnissa tehtävämäärä laski (-10,7 ja -8,9 %). Pietarsaaren 

tehtävämäärä pysyi lähes ennallaan (+1,4 %). 

 



A-C tehtävien keskimääräinen esiintyvyys / päivä: 

      Tehtäviä/päivä     

  

 

A B A/B C 

Vaasan sairaanhoitopiiri 2,80 12,66 15,46 20,05 

Keskinen ensihoitoalue 1,54 7,19 8,73 11,64 

  Vaasa 1,19 5,32 6,50 8,92 

  Mustasaari 0,22 1,12 1,34 1,51 

  Laihia 0,13 0,76 0,89 1,21 

Pohjoinen ensihoitoalue 0,75 3,32 4,08 4,94 

  Pietarsaari 0,32 1,45 1,77 2,29 

  Uusikaarlepyy 0,13 0,65 0,78 0,96 

  Vöyri 0,10 0,47 0,57 0,67 

  Pedersöre 0,13 0,54 0,67 0,79 

  Luoto 0,07 0,22 0,29 0,24 

Eteläinen ensihoitoalue 0,51 2,15 2,65 3,47 

  Närpiö 0,22 0,81 1,03 1,37 

  Kristiinankaupunki 0,13 0,62 0,75 1,03 

  Maalahti 0,07 0,40 0,47 0,63 

  Kaskinen 0,05 0,14 0,19 0,24 

  Korsnäs 0,04 0,18 0,22 0,21 

 

Korkeimman riskin A-tehtäviä esiintyy keskimäärin vähintään päivittäin ainoastaan keskisellä ensihoitoalueella, 

ja kunnista ainoastaan Vaasassa. A/B-tehtäviä esiintyy useammin kuin päivittäin ainoastaan Vaasassa, 

Pietarsaaressa ja Mustasaaressa. A/B-tehtävien esiintyvyys on kuntatasolla selkeästi alhaisin kolmessa kunnassa 

(Luoto, Kaskinen ja Korsnäs), joiden alueella tapahtuu A/B-tehtävä n. 1-2 kertaa viikossa. Näissä kunnissa ei ole 

ambulanssin asemapaikkaa. 

Suhteutettaessa A-D kokonaistehtävämäärä kunkin ensihoitoalueen yksiköiden lukumäärään, on vuorokautisen 

tehtävämäärän keskiarvo yksikköä kohden ensihoitoalueittain: 

Keskinen ensihoitoalue  5,5 tehtävää/yksikkö/vuorokausi 

Pohjoinen ensihoitoalue 2,7 tehtävää/yksikkö/vuorokausi 

Eteläinen ensihoitoalue   1,9 tehtävää/yksikkö/vuorokausi 

Määrissä ei ole huomioitu siirtokuljetuksia. Lisäksi yksiköiden todellinen tehtävämäärä on hieman esitettyä 

korkeampi, koska usean yksikön tehtävät kirjautuvat vain yhdelle yksikölle. 

 



 

Palvelutason toteuma esitetään seuraavissa taulukoissa. Muutos vuoteen 2016 verrattuna esitetään sulkeissa, 

prosenttien osalta absoluuttisina prosentteina ja lukumäärien osalta tehtävien määrän muutoksena. D-tehtäviä 

ei esitetä, sillä niiden tilastointi ei ole mielekästä asetuksen määrittämällä tavalla (hälytyksestä kohteeseen 

saapumiseen), koska hälyttäminen tapahtuu usein pitkällä viiveellä puhelun jälkeen. 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

    A/B-tehtävät C-tehtävät 

  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 

Luokka 1 91,8 (-0,1) % 99,5 (+0,5) % 100 (+0,3) % 1024 (+77) 99,2 (-0,5) % 1568 (+81) 

Luokka 2 71,8 (-0,3) % 95,1 (+0,3) % 99,7 (+0,2) % 2184 (+130) 98,4 (±0) % 3021 (+93) 

Luokka 3 45,8 (+2,5) % 81,9 (+0,7) % 98,8 (+0,6)% 1069 (-8) 92,9 (+0,1) % 1315 (+56) 

Luokka 4 23,9 (+2,0) % 71,9 (+0,7) % 95,2 (+1,0) % 1290 (+142) 85,2 (+1,1) % 1351 (+166) 

 

Palvelutasossa ei nähdä merkittäviä muutoksia. Palvelutaso täyttää palvelutasopäätöksessä esitetyn tavoitteen. 

ERP132:n poistuminen valmiudesta ei ole heikentänyt palvelutasoa. 

Keskinen ensihoitoalue 

  A/B-tehtävät C-tehtävät 

  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 

Luokka 1 91,7 (-1,8) % 99,8 (+0,2) % 100 (+0,1) % 844 (+78) 99,3 (-0,5)% 1304 (+66) 

Luokka 2 71,0 (-0,6) % 97,7 (+0,5) % 99,8 (+0,1) % 1417 (+57) 98,8 (+0,1) % 1969 (+37) 

Luokka 3 47,0 (+2,4) % 88,5 (+0,6) % 100 (+0,7) % 458 (-10) 95,1 (+1,9) % 532 (+17) 

Luokka 4 25,7 (+2,9) % 82,0 (+3,5) % 97 (+0,8) % 444 (+59) 89,4 (+4,1) % 430 (+7) 

 

Palvelutasossa ei nähdä merkittäviä muutoksia. ERP132:n poistuminen valmiudesta ei ole heikentänyt 

palvelutasoa. 

Pohjoinen ensihoitoalue 

  A/B-tehtävät C-tehtävät 

  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 

Luokka 1 92,7 (+7,8) % 98,3 (+1,7) % 100 (+1,1) % 180 (-1) 98,8 (-0,3) % 264 (+15) 

Luokka 2 78,3 (-0,5) % 94,6 (+0,2) % 99,8 (+0,4) % 540 (+32) 98,1 (-0,6) % 709 (+1) 

Luokka 3 48,5 (+6,4) % 84,0 (+5,5) % 99,7 (+1,0) % 310 (-21) 93,7 (+0,1) % 407 (+27) 

Luokka 4 22,4 (+0,3) % 68,0 (-3,0) % 94,5 (+0,7) % 434 (+64) 85,6 (-0,2) % 395 (+50) 



 

Palvelutasossa nähdään A/B-tehtävien 8 minuutin tavoittamisviiveen osalta +7,8 % muutos vuoden 2016 

toteumaan riskiluokan 1 alueella, sekä +6,4 % muutos riskiluokan 3 alueella. Riskiluokan 3 alueella myös 15 

minuutin A/B-tehtävien 15 minuutin tavoittamisviiveen osalta nähdään +5,5 % muutos. 

 Eteläinen ensihoitoalue 

  A/B-tehtävät C-tehtävät 

  Vähintään EVY Hoitotaso   Ambulanssi   

Riskialue 8 min 15 min 30 min Lukumäärä 30 min Lukumäärä 

Luokka 2 61,9 (+4,4) % 79,6 (+0,6) % 98,7 (-0,2) % 227 (+41) 96,8 (+1,8) % 343 (+55) 

Luokka 3 41,0 (-1,8) % 69,5 (-3,7) % 95,9 (+0,3) % 301 (+23) 89,0 (-2,3) % 376 (+12) 

Luokka 4 23,5 (+2,7) % 65,1 (+0,7) % 93,9 (+1,2) % 412 (+19) 81,6 (±0) % 526 (+109) 

 

Riskiluokan 3 alueella nähdään vähäistä heikentymistä palvelutasossa (A/B-tehtävien tavoittaminen vähintään 

ensivasteyksiköllä: -1,8-3,7 %, C-tehtävät: -2,3 %). Tehtävämäärä huomioiden prosentuaalinen lasku vastaa n. 5-

10 tehtävän tippumista tavoitteesta viime vuoteen verrattuna. Riskiluokan 1 alueella nähdään +4,4 % parannus 

A/B-tehtävien 8 minuutin tavoittamisviiveen suhteen. 

Ensivasteyksiköillä on keskeinen rooli A/B-tehtävien tavoittamisen suhteen, etenkin kunnissa joissa ei ole 

ambulanssin asemapaikkaa (Korsnäs, Kaskinen). Etenkin Kaskinen on ongelmallinen tavoittamisviiveiden 

kannalta, sillä kunnassa ei edelleenkään ole ensivasteyksikköä. Palvelutasoa pyritään korjaamaan 

ensivastetoimintaa tehostamalla. Eteläisen ensihoitoalueen tehtävämäärä (keskimäärin < 8 tehtävää 

vuorokaudessa) huomioiden ambulanssiresurssin lisääminen ei ole perusteltua. 
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Yleistä 

• Psykiatriassa, avohoidossa on hoidon pääpaino, jossa tapahtuu hoidon 
keskeinen suunnittelu ja toteutus. 

• Osastohoidon tarkoitus on tukea lyhyehköllä, intensiivisellä jaksolla, kun 
avohoito on riittämätön. 

• Lasten- ja nuorisopsykiatriassa perhe on tiivisti mukana hoidossa koko 
hoitojakson ajan. Hoidon suunnittelu yhteistyössä vanhempien kanssa 

– perhetapaamiset/perhetyö 

• Lasten ja nuorten psyykkinen oireilu kehittyy yleensä pikkuhiljaa 

– vointi ei heikkene ns. ”yhdessä yössä”  

– ympäristön muutokset/ koulu ja erilaiset vaatimukset tai esim. 
keskittymistä vaativat tilanteet vaikuttavat lapsen /nuoren 
tilanteeseen ja vointiin 

 

 



Kokemukset toiminnasta kesäisin 
• Lastenpsykiatrinen osasto ollut suljettu kesäisin vuodesta 1985. Kokemukset toiminnan 

supistamisesta on siten vuosien takaa. 
• Loma-aika vaikuttaa keskeisesti 

– on perheille yhteistä aikaa. Pärjätään paremmin. Arjessa yhdessä olo koetaan positiivisena, 
huolettomampana, rutiinit vapaampia loma-aikoina.  

– Vanhempien mielestä, kun lapsilla on koulusta lomaa,  he eivät halua tuoda lapsiaan osastolle 
kesken koulujen lomajakson.  

• Koulunkäynnillä suuri merkitys 
– Lasten ja nuorten ongelmat kulminoituvat usein kouluun , jossa he kokevat painita.  
– Lapset reagoivat koulunkäyntiin,   syntyy mm. sosiaalisia ongelmia /oppimisvaikeuksia. Nuoret 

taas kokevat, etteivät tarvitse hoitoa loma-aikaan. 
– Kun koulu alkaa, haetaan apua herkemmin. 

• Paljon peruutuksia 
– Käyntejä perutaan pkl:lle, ei haluta varata aikoja loma-ajalle.  
– Lapsilla: tutkimus- ja hoitojaksot ovat peruuntuneet vanhempien toimesta.  
– Osastojaksolle ei nuoret halua tulla kesällä. Alkukesästä suunnitellut osastojaksot toteutuvat 

yleensä perheiden toiveesta vasta elokuussa kesälomien jälkeen 
• Toiminnassa on ns. ”tyhjä käyntiä”. 

– Yksiköitä on aikaisemmin kokeiltu pidettävän auki. Tarvetta ei ole ollut.  
–  Käynnit rupeavat vähenemään – tilasto näyttää, että viikolta 20 alkaa laskea  
– Hiihtoloma -> matkoja, ei halua tulla vastaanotolle. Vanhemmat olleet jopa vihaisia, että oltava 

paikalla. 
• Moniammatillisen tiimin yhteistyö 

– Sulku ja moniammatillisen tiimin yhtäaikainen lomailu mahdollistaa toiminnan täysipainoisen 
aloittamisen heti koulun alkaessa 

 



• Erva 
– Yhteisyö Ervan kanssa osastosulkujen aikaan koettu toimivaksi järjestelyksi 

– ERVA alueella on sama kokemus ja toiminta myös siellä hiljaista. 

– Lapsilla: potilaspaikkoja vähennetty, puolet lomalla yhtä aikaa, tarve ollut 1-5 lasta 
lomakauden aikana 

• Sosiaalipäivystystarve (lastensuojelu)  on esiintynyt kesällä useammin. 



Toimintaluvut nuorisopsykiatrian kesäsuluista 

2016 

• Osasto ja poliklinikka olivat kaksi viikkoa 
kiinni samaan aikaan. 

• Tuona aikana yksi osaston 
sairaanhoitajista oli töissä 
akuuttipsykiatrian poliklinikalla ja hänelle 
oli sovittu etukäteen aikoja sekä 
poliklinikan että osaston nuorille, joiden 
katsottiin tarvitsevan aikoja. Sama 
työntekijä otti vastaan myös uusia 
potilaita, joilla ei ollut vielä hoitokontaktia 
avo- tai osastohoitoon.  

• Kahden viikon aikana käyntejä oli 
yhteensä 16 kpl. Yksikään käynneistä ei 
ollut akuutti. 

• Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan 
sairaalan kanssa oli sovittu, että ottavat 
vastaan osastohoitoa tarvitsevat potilaat. 
Heitä oli 2-3 ja kyseessä oli lyhyet 
tarkkailujaksot. 

• Osaston kuormitus oli koululaisten 
kesäloman aikaan 1.6. - 14.8. 53.99%. 
Sulkuaika on huomioitu, eikä se ole 
laskussa mukana.  

 

2017 
• Osasto ja poliklinikka olivat kaksi viikkoa 

kiinni samaan aikaan.  

• Yksi osaston sairaanhoitajista oli töissä 
akuuttipsykiatrian poliklinikalla. 

•  Kahden viikon aikana käyntejä oli 
yhteensä 15 kpl. Käynneistä yksi oli 
akuuttikäynti.  

• Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan 
sairaalaan kanssa oli sovittu, että he 
ottavat vastaan osastohoitoa tarvitsevat 
potilaan. Osaston mennessä kiinni yksi 
nuori siirrettiin Harjavaltaan ja hän palasi 
sieltä Vaasaan, kun osasto avattiin. Tämän 
lisäksi yksi nuori oli Harjavallassa lyhyen 
jakson. 

• Osaston kuormitus oli koululaisten 
kesäloman aikaan 1.6. – 13.8. 50,54%.  



Lastenpsykiatrian kesäsulut 

• Kokeiltu muutamana kesänä, että 2 työntekijää on ollut sulun aikana töissä 
aikuispuolella ja ollut tieto vastaanottomahdollisuudesta, mutta käyntejä  
ei ole ollut ollenkaan tai  2-4 korkeintaan toisena vuonna.  

• Myös joku lääkäreistä on ollut tavoitettavissa ja sovitusti hoitaja tai 
erityistyöntekijä.  

• Akuutti hoidon tarvetta ei ole ollut kesäsulkujen aikana.  

• Se palveluntarve, mitkä olleet, painottuneet enemmän lastensuojelun 
toimintakenttään. 



Tiedotteet kesän 2017 toiminnasta lasten- ja nuorten psykiatrialla 
Lähetteitä tekeville tahoille, ohjeet, mihin ottaa yhteyttä sulkuaikaan 

Tiedote lastenpsykiatrian kesätoiminnasta 
 
 
Lastenpsykiatrian poliklinikka on suljettuna 10.-30.07.2017 
 
Lastenpsykiatrian osasto on suljettuna 03.-30.07.2017 
10.-14.07.2017  mahdollisuus lastenpsykiatriseen 
konsultaatioon virka-aikana puh. 044 323 2234  
 
17.-30.07.  Psykologi Susanna Åman-Back (06) 213 2250 , 
joka on tarvittaessa yhteydessä Tyksin lastenpsykiatrian 
klinikan lääkäriin. 
 
15.-19.07. (viikko 29) 
Tarvittaessa yhteys suoraan Tyksiin. 
Ma-ke el Taina Juven 050 4383750 
To-pe lastenpsykiatrian osasto 02 313 1410 ja poliklinikka 
02 313 1421 
 
 
Muut yhteistyötahot: 
Lastensuojelun päivystysnumero   (06) 325 2347 
Lastentautien päivystys  7993  
 
05.06.2013 
Kristiina Forsman  
va ylilääkäri 
 

VASA CENTRALSJUKHUS UNGDOMSPSYKIATRISKA POLIKLINIKENS 
OCH AVDELNINGENS SOMMAR 2017 
 
Ungdomspsykiatriska polikliniken är stängd 3. – 23.7.2017 
Ungdomspsykiatriska avdelningen är stängd  10.7. – 6.8.2017 
 
Vid  akuta fall  under stängningen, ta kontakt: 
3. – 6.7. Ungdomspsykiatriska avdelningen 2132199 
7. – 23.7. Akutpsykiatriska polikliniken 2132392 
24.7 – . 6.8. Ungdomspsykiatriska polikliniken 2132289 

 
tjänstetid ta kontakt till samjouren. 
  
Under  sommarstängningen  finns personal från ungdomspsykiatrin  
på  akutpsykiatriska polikliniken.  De kan konsulteras gällande 
ungdomspsykiatrisk vård. 
  
Ungdomar som behöver avdelningsvård, vårdas på Harjavalta 
sjukhus i Satakuntas sjukvårdsdistrikt i Björneborg. 
  
7.8.2017 återupptar ungdomspsykiatrin sin normala verksamhet. 
  
 
UNDER STÄNGNINGARNA SKÖTS BARA AKUTA ÄRENDEN! 
 

Suunniteltujen sulkujen aikana on kesäisin järjestetty palvelua 



Kesä 2018 

Lastenpsykiatria 

• Palvelua on saatavilla supistetuin 
resurssein akuuttitilanteisiin 
/konsultointiin 

• Lastenpsykiatrian osastosulku 2.7-
29.7 (vko:t 27-30) 

– Vko 27 Lastenpkl auki 

– Vko 28 Lastenpsykiatrian yl 
Kristina Forsman  + Heidi 
Karlsson 

– Vko 29 Heidi Karlsson, Mari 
Lassila, Susanne Hautamäki 

 (vuoropäivinä) 

– Vko 30 Psykologi Susanna Åman-
Back   

– Tyksin kanssa yl sopinut 
aikaisemmin varalla toimimisesta 

Nuorisopsykiatria 

• Palvelua on saatavilla supistetuin 
resurssein akuuttitilanteisiin 

•  Nuorisopsykiatrian osastosulku 9.7-
5.8 (vko:t 28-31) 

– Vko 27 osasto auki, pkl kiinni 

– Vko 28 -29  Akuuttipsykiatrian 
pkl:lla työskentelee nuoriso-
osaston sairaanhoitaja Miia Korpi 

(aikaisempien vuosien tapaan) 

– Vko 30 pkl auki 



Ehdotus johtopäätöksiksi 

• Loma-aikojen supistettua toimintaa  olisi perustelua jatkaa.  

• Suunniteltu toiminta osoittaa, että palveluita on saatavilla mahdollisiin 
akuuttitilanteisiin ja nuorisolla myös mahdollisuus suunniteltuihin 
käynteihin tarvittaessa hoidon piirissä oleville nuorille. 

• Osastojen aukipitäminen on liian haastavaa toteutettavaksi 

– Hoitajia ei ole rekrytoitavissa 

– Hoitajat kolmessa vuorossa kallis ratkaisu, jos asiakkaita 1 tai 2 

• Kesä 2018 seurataan, kirjataan ja arvioidaan tiiviisti palveluiden tarvetta, 
toteutuneita yhteydenottoja sekä käyntejä 

-> jos tarve osoittautuu toisenlaiseksi, muutetaan toimintatapoja 

 



Tulevaisuuden suunnitelmia 

• Akuuttityöparimalli 

• H-talon kokonaisuuteen suunnitellaan lasten ja 
nuorisopsykiatrian osastot muun vuodeosastohoidon 
yhteyteen 

• Sairaalaopetusta tarvitaan osastohoidon aikana – paikka vielä 
avoin 

• Rinnakkaissuunnitelma tarvitaan 
– Nuorisopsykiatrian pkl ja Nuorisoasema Klaara yhdistyvät 

– Yhteisiä toimitiloja ei ole vielä 

 

– Lastenpsykiatrian pkl toiminnalle ei ole tiloja tiedossa. Merkittävä 
yhteistyökumppani on lastensuojelu. 

– Hoidon suunta valtakunnallisesti  lapsen/nuoren yksilöhoidossa ja 
kotiin/ kouluympäristöön vietävissä, jalkautuvissa palveluissa  

 
 

 

 

 



 

 

 

https://www.google.fi/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.liedonluja.fi/nuoriso-ja-voimistelu/lasten-ja-nuorten-toiminta/&psig=AOvVaw3kew4fd3u4QmZRSwBT83sn&ust=1527526476640219
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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN TIETOTURVA- JA TIETOSUOJAPOLITIIKKA 
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Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka pitää sisällään tietojen suojaamista teknisin ja fyysisin kei-

noin (tietoturva) sekä henkilötietojen asianmukaisen käsittelyn (tietosuoja). Tietoturvallisuus-

politiikan avulla vaikutetaan osaltaan siihen, että Vaasan sairaanhoitopiirin strategiassa määri-

telty visio, toiminta-ajatus, arvot ja palvelut toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti. Henkilö-

tietojen käsittelyä koskevat EU:n yleinen tietosuoja-asetus. Sekä EU-tasoinen että kansallinen 

lainsäädäntö ohjaavat, tarkentavat ja täydentävät tietoturvallisuus- ja tietosuojapolitiikkaa ja 

tietoturvallisuuden osa-alueita. 

 

1. Päämäärä ja tavoitteet 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka määrittelee tietoturvan ja tietosuojan tavoitteet, periaatteet, 

vastuut ja toteutuskeinot. Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat osana Vaasan sairaanhoitopiirin 

toiminnan laadullista kehittämistä. 

 

Tietoturvalla ja tietosuojalla on yhteinen tavoite. Tietoturvallisuustyön päämääränä on turvata 

Vaasan sairaanhoitopiirin toiminalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeyty-

mätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen 

tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat vahingot. Normaaliajan 

toiminnan tietojenkäsittelyn turvaamisen lisäksi varaudutaan toiminnan keskeyttäviin uhkati-

lanteisiin ja niistä toipumiseen. 

 

Hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla Vaasan sairaanhoitopiirin tiedot, tie-

tojenkäsittelyjärjestelmät ja -palvelut pidetään asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että 

poikkeusoloissa. Vaasan sairaanhoitopiirin tavoitteena on, että tietoturvajärjestelyt ovat hyvää 

kansallista ja kansainvälistä tasoa. Lisäksi tavoitteena on, että tietoturvallisuuden perustaso 

kattaa Vaasan sairaanhoitopiirin kaiken tietojenkäsittelyn ottaen huomioon yksikköjen perus-

luonteen ja mahdollisen tarpeen tietoturvallisuuden tehostamiseen. 

 

2. Tietoturvallisuus  

Tietoturvallisuus tarkoittaa tietojen käsittelyn turvaamista. Tietoturva ja tietosuoja tulee sisäl-

lyttää luonnollisena osana kaikkeen toimintaan. Tietoturvan ja tietosuojan kehittäminen ja yl-

läpito sekä sen seuranta ovat osa Vaasan sairaanhoitopiirin yleistä turvallisuustoimintaa, riski-

en hallintaa ja sisäistä valvontaa. Yksityisyyden suoja on tietoturvan ja tietosuojan toteuttamis-

ta organisaatiossa. 

Tietosuoja on oleellinen osa tietoturvallisuutta. Tietosuojalla tarkoitetaan henkilötietojen ja 

muiden henkilön luottamuksellisten tai arkaluonteisten tietojen suojaamista. Tietosuojaan liit-

tyvät käsitteet henkilötieto, henkilötietojen käsittely, henkilörekisteri, rekisterinpitäjä, rekiste-
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röity, sivullinen ja suostumus määritellään EU:n tietosuoja-asetuksessa sekä kansallisessa lain-

säädännössä. 

 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä sovel-

letaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen.  

Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemi-

seksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle säädetään uusi kansallinen tie-

tosuojalaki, joka edelleen valmistellaan.  

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on mm. lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja lä-

pinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa myös rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsitte-

lyä. 

Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta 

henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä kos-

kevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. 

Tietosuojaperiaatteita ovat: 

- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys 

- käyttötarkoitussidonnaisuus 

- tietojen minimointi 

- tietojen täsmällisyys 

- tietojen säilytyksen rajoittaminen 

- tietojen eheys ja luottamuksellisuus 

- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri noudattaa yllä mainittuja tietosuojaperiaatteita kaikissa henkilötieto-

jen käsittely vaiheissa tavoitteena myös osoittamaan, että näitä periaatteita noudatetaan. Pe-

riaatteiden noudattamisen osoittaminen edellyttää sairaanhoitopiiriltä muun muassa henkilö-

tietojen käsittelyn aiempaa tarkempaa suunnittelua ja dokumentointia. 

EU-tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää tekemään perusteellisen arvion henkilötieto-

jen käsittelyyn liittyvistä riskeistä. Tietosuoja-asetuksessa riskeillä tarkoitetaan henkilötietojen 

käsittelystä rekisteröidylle mahdollisesti aiheutuvia fyysisiä, aineellisia tai aineettomia vahinko-

ja esimerkiksi silloin, kun käsittely saattaa johtaa syrjintään, identiteettivarkauteen tai petok-
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seen, taloudellisiin menetyksiin, sosiaaliseen vahinkoon tai pseudonymisoinnin kumoutumi-

seen. 

Tietoturvallisuus rakentuu lainmukaisuudesta, osoitusvelvollisuudesta, tiedon luottamukselli-

suudesta, eheydestä ja käytettävyydestä sekä soveltuvilta osin pääsynvalvonnasta ja kiistämät-

tömyydestä. Henkilötietojen käsittelyssä on aina noudatettava tietosuoja-asetuksessa määri-

teltyjä perusperiaatteita, jotka ovat lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys, käyttötarkoi-

tussidonnaisuus, tietojen minimoiminen, täsmällisyys, säilytyksen rajoittaminen sekä eheys ja 

luottamuksellisuus. Terveydenhuollon ammattihenkilökunnan toimintaa ohjaavat lain- ja mää-

räysten mukaiset velvollisuudet ja oikeudet. Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturvallisuuden 

varmentaminen tapahtuu kansallisten ja kansainvälisten tietoturvallisuutta koskevien säädös-

ten ja suositusten pohjalta sekä valtionhallinnon tietoturvallisuudesta annettuja ohjeita ja suo-

situksia noudattaen. Vastuu hyvästä toimintatavasta ja velvollisuus tietojen salassapidosta ja 

vaitiolosta sisältyy ammattietiikkaan. 

 

Osoitusvelvollisuudella tarkoitetaan, että Vaasan sairaanhoitopiiri huolehtii tietosuojaperiaat-

teiden noudattamisesta kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa sekä tämän noudattamisen 

osoittamisesta myös käytännössä. Osoitusvelvollisuus edellyttää käsittelyyn liittyvien prosessi-

en sekä tietosuojaperiaatteiden käytännön toteuttamisen vielä tarkempaa suunnittelua ja do-

kumentointia. 

 

Luottamuksellisuus tarkoittaa, että tiedot ovat sovituilla tavoilla ja sovittuun aikaan vain nii-

den käyttöön oikeutettujen saatavissa ja ettei tietoja paljasteta tai muutoin saateta sivullisten 

tietoon. Henkilötietoja on käsiteltävä asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi 

niin että lainmukaisuuden, kohtuullisuuden ja läpinäkyvyyden periaatteet toteutuvat. 

 

Eheys tarkoittaa, että tiedot ja tietojärjestelmät ovat luotettavia, oikeellisia ja ajantasaisia ei-

vätkä ole muuttuneet tai vahingoittuneet laitteisto- tai ohjelmistovikojen, luonnontapahtumi-

en tai oikeudettoman inhimillisen toiminnan seurauksena. Henkilötietoja on säilytettävä muo-

dossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkä-

sittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Säilytyksen rajoittamisen periaate on huomioitava 

henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietojen minimoimisella tarkoitetaan, että henkilötietojen 

on oltava asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin 

tarkoituksiin, joita varten henkilötietoja käsitellään. 

Käytettävyys tarkoittaa, että tiedot ja tietojenkäsittelyjärjestelmät ovat toiminnan kannalta 

hyväksyttävän ajan kuluessa käytettävissä ja käyttökelpoisia valtuutetuille käyttäjille. Henkilö-
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tietoja kerätään vain tiettyä ja laillista tarkoitusta varten. Henkilötietoja ei saa käsitellä myö-

hemmin kyseisten tarkoitusten kanssa yhtyeensopimattomalla tavalla. Henkilötietojen käsitte-

ly perustuu käyttötarkoitussidonnaisuuteen. 

 

Pääsynvalvonta tarkoittaa, että tietoa tai tietojärjestelmää ei voi käyttää ilman lupaa. 

 

Kiistämättömyys tarkoittaa todisteiden luomista sen varmistamiseksi, ettei yksikään tietojen 
käsittelyn tai siirron osapuoli voi jälkikäteen kiistää osuuttaan siihen. Henkilötietojen on oltava 
täsmällisiä ja tarvittaessa päivitettyjä. Jotta täsmällisyyden periaate toteutuu, on toteutettava 
kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksiin nähden epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymät-
tä. 
 
Todentaminen (autentikointi) tarkoittaa osapuolten (henkilö tai järjestelmän) luotettavaa tun-
nistamista.  
 

Tietoturvallisuustyö on tietoturvallisuuden saavuttamiseksi tehtävien toimenpiteiden suunnit-

telua ja toteuttamista. Toimintaan kuuluvat tietojen turvaamisen menetelmät, välineet ja toi-

menpiteet, työhön osoitetut resurssit sekä välineistön tietoturvaominaisuudet.  

 

Tietoturvallisuus kattaa kaikenlaiset Vaasan sairaanhoitopiirin tietojen käsittelytehtävät sisäl-

täen myös toimistotyöt ja arkistoinnin. Tietoturvallisuustoimet koskevat sähköisessä, audiovi-

suaalisessa, suullisessa ja kirjallisessa muodossa olevan tiedon käsittelyä, siirtoa ja säilyttämis-

tä.  

 

3. Vastuut 

Tietoturvallisuus on koko Vaasan sairaanhoitopiirin yhteinen asia. Tietoturvallisuutta johtaa 

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja. Hänen kanssaan ylin vastuu tietoturvallisuudesta on Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallituksella, joka päättää Vaasan sairaanhoitopiirin kokonaisturvallisuuden 

eri osa-alueiden kehittämistoiminnan tavoitteista, organisoinnista, resursseista ja toimintaval-

tuuksista. 

 

Kokonaistietoturvallisuuden kehittämisestä vastaa IT-johtaja. Hän koordinoi ja johtaa tietotur-

vallisuutta. Tietosuojapäällikkö vastaa ja valvoo tietosuoja-asioiden periaatteiden ja normien 

toteutuksesta Vaasan sairaanhoitopiirissä. Hänen apunaan toimii sekä turvallisuustyöryhmä et-

tä sähköisten potilastietojen käytönvalvonta työryhmä. Kun kyseessä on Vaasan sairaanhoito-

piirin kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus, henkilöturvallisuus, työsuojelu, ympäristöturvallisuus, 
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palo- ja pelastustoiminta sekä varautuminen poikkeusoloihin, päävastuu on määritelty toisessa 

dokumentissa. Lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä kysymyksistä vastaa Vaasan sairaanhoi-

topiirin lakimies. 

 

Tietoturvallisuuden kehittämisestä, toteutuksen valvonnasta ja tietoturvatietouden edistämi-

sestä Vaasan sairaanhoitopiirissä vastaa IT-johtaja johdolta saamiensa valtuuksien ja resurssien 

puitteissa. Jokainen Vaasan sairaanhoitopiirin tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai tieto-

verkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on viime kädessä vastuussa tietoturvallisuuden toteuttamisesta 

omalta osaltaan. Kukin Vaasan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien ja niiden sisältämien tieto-

jen omistaja vastaa tietojensa ja tietojärjestelmiensä suojaamisesta. Yksityiskohtainen kuvaus 

vastuista on tarkemmin Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturvasuunnitelmassa. 

 

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) mukaan viranomaisten asia-

kirjat ovat julkisia, jollei tässä tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Terveydenhuollon am-

mattihenkilöiden salassapitovelvollisuudesta on säädetty terveydenhuollon ammattihenkilöis-

tä annetussa laissa (1994/559). Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) säädetään, 

että terveyden-huollon ammattihenkilö tai muu terveydenhuollon toimintayksikössä työsken-

televä taikka sen tehtäviä suorittava henkilö ei saa ilman potilaan kirjallista suostumusta antaa 

sivulliselle potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja. Terveyden- ja sairaanhoidossa sivullisella tar-

koitetaan muita kuin asian-omaisessa toimintayksikössä tai sen toimeksiannosta potilaan hoi-

toon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvia henkilöitä. Vaitiolovelvollisia ovat myös siviilipal-

velumiehet ja sairaalassa toimivat harjoittelijat. Salassapitovelvollisuus säilyy ammatinharjoit-

tamisen päättymisen jälkeen. 

 

4. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan toteutuminen käytännössä 

Tietoturvallisuuden toteuttamisen perusta on tämä Vaasan sairaanhoitopiirin johdon hyväk-

symä kirjallinen tietoturva - ja tietosuojapolitiikka. Jokaiselle Vaasan sairaanhoitopiirin henkilö-

kunnan jäsenelle ja tietojärjestelmien käyttäjälle annetaan siihen pohjautuvat ohjeet. 

 

Tietoturvallisuuden tavoitteiden saavuttaminen on jatkuva prosessi, joka sisältää hallinnollisia, 

fyysisiä ja teknisiä ratkaisuja. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan pohjalta laaditaan Vaasan sai-

raanhoitopiirin tietoturvasuunnitelma sekä käyttäjän, tietojärjestelmävastaavan ja tietohallin-

non tietoturvaohjeet.  
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Vaasan sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön tietojen ja tietojärjestelmien turvallisuusluokitus. 

Kullekin turvallisuusluokalle on määritelty vaadittava tietoturvallisuustaso ja sen mukaiset tie-

toturvatoimenpiteet. Jokaisella tietojärjestelmällä tai sen osalla on oltava yksikäsitteinen omis-

taja. Tietoturvallisuuden toteuttamista ohjaavat dokumentit ovat vahvistettuja ja asianomais-

ten kohderyhmien saatavissa.  

 

Henkilökunnalle jaetaan heidän toimissaan tarvitsemansa tietoturvallisuusohjeet. Sijaisille, 

opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille tiedotetaan tietoturvallisuudesta ja heitä koskevista 

säännöistä ja suosituksista. Yleensäkin Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenten tietoturvallisuustie-

toisuutta lisätään tiedottein ja kirjoituksin eri tiedotuskanavissa sekä järjestämällä koulutusti-

laisuuksia. Vaasan sairaanhoitopiirin tietojenkäsittelyn ja tietojärjestelmien tietoturvallisuuden 

tasoa arvioidaan sisäisen tarkastuksen keinoin, tarvittaessa myös ulkoista tarkastusta käyttäen. 

Tietoturvallisuuden puutteet analysoidaan järjestelmien ylläpitäjien ja omistajien kanssa. 

 

Sairaanhoitopiiri varmistaa, että myös palveluntuottajat sopimuksellisesti sitoutuvat siihen, et-

tä hankittava tietojen käsittelyjärjestelmä tai -palvelu täyttää sisäänrakennetun ja oletusarvoi-

sen tietosuojan vaatimukset. Rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja rekisteröidyn oikeuksien to-

teutuminen on huomioitava ja varmistettava jo tietojärjestelmän määrittelyssä ja toteutukses-

sa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sairaanhoitopiirin palvelusopimuksissa ja muissa sopimuksissa, joissa sairaanhoitopiirille syn-

tyy rekisterinpitäjän vastuu, kirjataan sopimusehto, joka varmistaa henkilötietojen tietosuojan 

/ käsittelyn tms. asianmukaisen noudattamisen. Voimassa olevat sopimukset, jotka eivät ehtoa 

täytä, neuvotellaan uudelleen. 

 

5. Tietoturvallisuuden ja tietosuojan seuranta sekä ongelmatilanteiden käsittely 

IT-johtajalla on Vaasan sairaanhoitopiirin ylimmän johdon antama valtuutus ja velvollisuus 

tehdä Vaasan sairaanhoitopiirin tietojärjestelmien tietoturvallisuuden kartoituksia ja ryhtyä 

toimenpiteisiin havaittujen tietoturvallisuuden heikkouksien parantamiseksi.  

 

Jokainen Vaasan sairaanhoitopiirin työntekijä, tietoja käsittelevä, tietojärjestelmien tai tieto-

verkkojen ylläpitäjä ja käyttäjä on omalta osaltaan vastuussa tietoturvan toteuttamisesta ja 

velvollisia noudattamaan Vaasan sairaanhoitopiirin johdon hyväksymiä käyttösääntöjä ja tieto-

turvaohjeita. Sairaanhoitopiirin työntekijällä on tietosuoja- ja tietoturva-asioihin liittyvä val-

vontavastuu. Käyttäjien ja ylläpitäjien tulee ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvallisuuden 

puutteista, tietoturvallisuuteen liittyvistä väärinkäytöksistä tai epäilemistään tietoturvarikko-
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muksista HaiPro - tietoturvailmoituksen avulla tai ottamalla yhteyttä 2M-IT:n Servicedeskiin. 

Tietoturvallisuudesta annettujen ohjeiden toteutumisesta vastaa kukin toimintayksikkö. Yksi-

köiden pää- ja vastuukäyttäjät vastaavat, että yksiköissä on riittävä tietämys tietojärjestelmien 

käyttämisestä ja annetuista ohjeista. 

 

Uutena asiana EU-tietosuoja-asetuksessa säädetään rekisterinpitäjän velvollisuudesta ilmoittaa 

henkilötietojen tietoturvaloukkauksista tietosuojaviranomaiselle ja rekisteröidylle. Tietoturva-

loukkauksella tarkoitetaan tilannetta tai tapahtumaa, jonka seurauksena esimerkiksi 

 potilastietoja on joutunut sivullisten saataville ja nähtäville 

 henkilökunnan palvelussuhdetiedot ovat olleet sivullisten saatavilla 

 suuria määriä henkilötietoja on vahingossa vuotanut sivullisten saa-

taville 

 tietoja on hävitetty ilman perustetta ja tällä voi olla vaikutuksia hen-

kilöiden etujen tai oikeuksien kannalta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on tehdä tietoturvaloukkauksesta ilmoitus sekä valvontavi-

ranomaiselle 72 tunnin kuluessa loukkauksen esiintulosta että rekisteröidylle on ilmoitettava tieto-

turvaloukkauksesta tietyin edellytyksin. Tietosuojavastaava tekee ilmoituksen ja mikäli mahdollista 

konsultoi ennen ilmoituksen lähettämistä sitä johtavaa viranhaltijaa, jonka alaisesta toiminnasta ja 

tiedoista on kyse sekä muita asiasta tietäviä tahoja. 

 

Asetuksen mukaisesti henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava tietoturvaloukkauksista rekiste-

rinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä loukkauksen tietoonsa saatuaan. Käytännössä tämä tarkoit-

taa, että jokainen Vaasan sairaanhoitopiirin henkilökunnan jäsen on velvollinen ilmoittamaan 

omalle esimiehelleen, jos havaitsee tietoturvaloukkauksen. Kun tietoturvaloukkaus havaitaan, ha-

vainnon tekijä ja esimies pyrkivät arvioimaan asian vakavuuden, haitta-asteen ja todennäköiset 

seuraukset. 

 

6. Valvonta ja rikkomusten seuraamukset 

 

Tietojen ja tietojärjestelmien käyttöä valvotaan olemassa olevien lakien ja asetusten mu-

kaisesti huomioiden yksityisyyden suoja työelämässä. Kaikki tietoturvarikkomukset käsitel-

lään asianmukaisesti mm. Vaasan sairaanhoitopiirin potilasrekisterin tietosuojaohjeessa 

tarkemmin kuvatulla tavalla. Tietoturvarikkomusta lieventää merkittävästi, mikäli rikko-

muksen tehnyt henkilö on välittömästi rikkomuksen huomattuaan ottanut yhteyttä esimie-

heensä sekä tietoturva- tai tietosuojavastaavaan, eikä käytä missään olosuhteissa väärin 

saamaansa tietoa. Tietoturvarikkomuksesta seuraa kurinpidollisia toimenpiteitä johtajayli-
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lääkärin erikseen vahvistetusta ohjeesta ilmenevällä tavalla ja rikkomuksen perusteella on 

mahdollista myös päättää työ- tai virkasuhde. Lisäksi tietoturvarikkomuksesta voi seurata 

myös rikosoikeudellinen vastuu.  

 



 
                                                                              11.6.2018 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 28 Hoitoeettisen työryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille 2018-2021 
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2018 

§ 43 Anskaffning av fönster 

§ 44 Laminaarivirtauskaapin hankinta 

§ 45 Intern överföring av befattning 

§ 46 Ultraäänilaitteen hankinta 

§ 47 Köp av avskrivet lösöre 

§ 48 Försäljning av avskrivna maskiner 

§ 49 Lasermurskaimen hankinta 

§ 50 Flyttande av befattning 

§ 51 Gästfrihet 

§ 52 Sahaporajärjestelmän hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 22 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 23 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig pati-

entdokumentation 
  
§ 24 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig pati-

entdokumentation 
 
§ 25 Lupa-anomus, muut tutkimus: ”The safety of alemtuzumab om Finnish multiple 

sclerosis patients”, LL Ilkka Rauma (Tampereen Yliopisto) 
 
§26 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§27  Määräaikainen henkilökohtainen lisä kun virkoja on täyttämättä yli 50 % 
 
§28 Määräaikainen henkilökohtainen lisä kun virkoja on täyttämättä yli 50 % 
 
§29 Henkilökohtainen lisä ammatillisesta erityispätevyydestä 
 
§30  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig pati-

entdokumentation 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 18  Muutokset virkarekisteriin, toimien yhdistäminen; osastonsihteeri C2o11003 

9.5.2018 lähtien. 
 
§ 19 Ansökan om tillstånd, kandidat/magisteravhandling: #Lediga jobb-Sociala me-

dier i rekryteringsprocessen, Ketty Rodas (Åbo akademi) 
 
§20 Muutokset virkarekisteriin, toimien yhdistäminen; sairaanhoitaja 50% + 75 % 

10.9.18 alkaen. 
 
§21 Määraikainen palkankorotus merkittävästä vastuusta 1.9 – 31.12.2018 
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nro 3/2018 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Torstai 12.4.2018 klo 9.00-10.52 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, F-talo, 2. kerros 

Ammattiyhdistysten edustajille tiedotustilaisuus klo 11.00 

Päätöksentekijät  

Läsnäolijat: Hellman Per 

Vikström Pernilla 

Erickson Sture 

Eriksson Roger 

Kemppinen Juha 

Jaakola Tanja 

Granfors Mikaela 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija 

 

puheenjohtaja 

varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

esittelijä 

sihteeri 

asiantuntija 

hallituksen pj. 

hallituksen edustaja 

 

Vaasa  

Mustasaari 

Vaasa   

Pedersöre 

vast.aluejoht., VKS 

ylihoitaja, VKS 

Närpiö 

Vaasa  

Vaasa 

 

Poissaolijat: Smeds-Nylund Ann-Sofie 

Lundman-Evars Helena 

Halpin Tina 

Sirviö Markku 

Backström Alice 

Rönnlund Christer 

jäsen  

asiantuntija 

asiantuntija 

asiantuntija 

asiantuntija 

varajäsen 

 

Närpiö 

Närpiö 

Pietarsaari 

Vaasa 

Mustasaari 

Kristiinankaupunki   

Asiantuntijat: Granlund Susann koordinoiva osaston-

hoitaja 

VKS 

Muut läsnäolijat:    

Esittelijät: Kemppinen Juha   

Sihteeri: Jaakola Tanja   

Pykälät: 19-28 

Pöytäkirja  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

 

Hellman Per 

Sihteeri: 

 

 

Jaakola Tanja 

Tarkastaja: Paikka ja aika: 

 

 

Vikström Pernilla 

Paikka ja aika: 

 

 

Eriksson Roger 

Asetettu  

nähtäväksi: 

 Otteen oikeaksi todistaa: 
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Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Torstai 12.4.2018 klo 9.00-11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, F-talo, 2. kerros 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 19 Kokouksen avaus 3 

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 21 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 

§ 22 H-talon suunnittelutilanne 3 

§ 23 Mielenterveys- ja päihdepalveluryhmän suunnitelmia (sote) 4 

§ 24 VKS psykiatrian kehittämistilanne 4 

§ 25 Ajankohtaiset henkilöstöasiat/muutto 4 

§ 26 Muut asiat 5 

§ 27 Seuraava kokous 5 

§ 28 Kokouksen päättäminen 5 

 

Puheenjohtaja:  

 

 

Per Hellman 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta     12.4.2018 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

  

 

§ 19 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Per Hellman avasi kokouksen klo 9.00 ja toivotti läsnäolijat tervetul-

leiksi. 
 

§ 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

 

§ 21 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pernilla Vikström ja Roger Eriksson. 
 

§ 22 H-talon suunnittelutilanne 

Susann Granlund kertoi ajankohtaisen tilanteen H-talon suunnittelussa. Simulointi-

työ on alkanut, jonka toteutuksessa on mukana ulkopuolinen yritys Delfoi. Simu-

lointi perustuu toiminnasta kertoviin tilastoihin, avainhenkilöiden haastatteluihin ja 

prosessien läpikäymiseen. Tavoitteena on saada realistinen kuva asiakasvirroista,   

tilatarpeista ja toiminnoista, joiden tulee sijaita lähekkäin. Tarkoitus on pyrkiä vält-

tämään virheitä tilasuunnittelussa. Raportti simuloinnista saadaan toukokuussa. 

 

Lisäksi H-talon tulevaa mallia ns. jalanjälkeä on kaavailtu. Myös vanhojen raken-

nusten purkutyöt alueella on aloitettu. Psykiatrian toiminnallisessa suunnittelussa 

on tehty muutoksia. Avohoito on laajemmin mukana H-talossa, samoin lastenpsy-

kiatrian osastoa esitetään mukaan. Lasten osaston läheisyys muiden psykiatrian 

osastojen kanssa on tärkeä sekä yhteistyön että turvallisuusnäkökulmien valossa. 

Rinnakkaissuunnitelma H-talon ulkopuolisille toiminnoille puuttuu edelleen. Esitys 

H-talon suunnittelutilanteesta liitteenä. 
 

Neuvottelukunta huomioi, että modernit, uudet tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja  

että potilailla on niissä omat huoneet. Ulkoilun mahdollisuus on tärkeää ja siksi  

turvallista kattoterassia pidettiin hyvänä ratkaisuehdotuksena potilaille, joilla ei ole 

vapaakulkua. Todetaan, että on hyvä saada psykiatria Huutoniemen alueelta Hieta-

lahteen, jolloin se ei enää ole erillään muista sairaalan toiminnoista. Muutto koetaan 

etuna ketterälle yhteistyölle. 
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§ 23 Mielenterveys- ja päihdepalveluryhmän suunnitelmia (sote) 

Tanja Jaakola esitteli Mielenterveys- ja päihdepalveluryhmän suunnitelmia Sote 

palveluista. Esitys liitteenä. 

 

§ 24 VKS psykiatrian kehittämistilanne 

Vaj Juha Kemppinen esitteli psykiatrian prosessien kehittämisen tarvetta ja mallia. 

Esitys liitteenä. Hän arvioi prosessien olevan epäselviä, siiloutuneita ja työohjeiden 

olevan puutteellisia. Oikeanlainen palvelumuotoilu on tärkeää prosessien kehittämi-

sessä. Kehittämistyötä aloitettu palvelualueella, henkilöstö on ollut erittäin muu-

tosmyönteistä. Tavoitteena on, että jokaisessa yksikössä olisi 2-3 pääprosessia      

kuvattuna + työ-ohjeet laadittuna. Ensi vuoden alusta tavoitellaan myös lähetteetön-

tä polikliinista toimintaa aikuisten avohoidossa. 

 

Investointitarve: Perheterapeuttinen koulutus, Lync sähköisten palveluiden hyödyn-

täminen laajemmaksi, ylipäätään IT -järjestelmien kehittäminen. Kirjaamisen kehit-

täminen ja perusdatan helppo saanti toiminnan seuraamiseen ja kehittämiseen on 

oleellista. 

 

Nuorisopsykiatrialla kehitetään sekä osastohoidon prosesseja että avohoidossa   

mobiili työpari -mallia, jossa voidaan reagoida nopeasti nuoren avuntarpeisiin. 

Kuntoutuspsykiatrian hoitoketjun kokonaisuuden suunnittelu tarvitaan.  

 

Virkalääkäreiden rekrytointi jatkuu. Myös hoitohenkilöstön vaikea saanti huomioi-

daan.  

 

Kerrotaan käynnistettävistä valmisteluista, joissa tavoitteena on Vaasan alueen mie-

lenterveys- ja päihdepalveluiden yhdistäminen vuoden 2019 alusta. Suunnitelmia 

ryhdytään laatimaan yhteistyössä. 

 

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että henkilöstöä osallistetaan ja että heidän osaa-

mista hyödynnetään kehitystyöhön. Neuvottelukunta pitää suunniteltua kehitystyön 

suuntaa oikeana. 

 

§ 25 Ajankohtaiset henkilöstöasiat/muutto 

Lääkärit: yksi uusi ylilääkäri + erikoistuva lääkäri aloittaa toukokuussa. Kesällä       

lisäksi lääketieteen kandidaatteja. Kuuden konsulttilääkärin sopimus on päätetty. 
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Hoitohenkilökunta: vakituisesta henkilökunnasta on viisi hoitajaa irtisanoutunut ja 

siirtynyt Vanhan Vaasan sairaalaan työhön. Kesäsijaisia palkataan HPY: n= 14, 

mieshoitajien saatavuudessa vaikeuksia. Hoitajien rekrytointi on tällä hetkellä haas-

tavaa. 

 

Kesällä psykiatrian toiminta supistettua ja kesäsulkuja toteutetaan edellisten vuosi-

en tapaan. 

 

Kesän sulut: 

- Akuutti psykogeriatria, osasto 4: 25.6.-22.7.  

- Lastenpsykiatrian osasto: 2.7.-29.7. 

- Nuorisopsykiatrian osasto: 9.7.-5.8. 

- Mielialapoliklinikan 

   Syömishäiriöpoliklinikka: 16.7.-29.7. 

- Akuuttipsykiatrian poliklinikan 

   Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka: 16.7.-5.8. 

- Lastenpsykiatrian poliklinikka: 9.7.-29.7. 

- Nuorisopsykiatrian poliklinikka: 2.7.-22.7. 

 

Tilankäytön tehostaminen Huutoniemen alueella: nuoriso-osasto on muuttanut    

RB-rakennukseen. Nyt kaikki psykiatrian 24/7 toiminnot sijaitsevat samassa raken-

nuksessa. Lastenpsykiatrian poliklinikka muuttaa toukokuussa RD-taloon Hietalah-

desta. Apuvälinekeskus muuttaa RA-rakennukseen ja kuntoutusohjaajat RC-tiloihin. 

 

§ 26 Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 

 

§ 27 Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovittiin 06.09.2018 klo 9.00-11.00, F2. 
 

§ 28 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.52. 
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Elin: Omistajaohjausjaosto 

Aika: 23.3.2018 klo 9.00-11.10 

Paikka: Hallituksen kokoushuone T1 

Päätöksentekijät  

Läsnäolijat:  

Hans Frantz 

Raija Kujanpää 

Ulla Hellén 

Per Hellman 

 

jäsen, pj. 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

Poissaolijat:    

Asiantuntijat: Olle Gull hallintojohtaja  

Muut läsnäolijat: Göran Honga sairaalaneuvos  

Esittelijät:    

Sihteeri: Olle Gull   

Pykälät: 9-18 

Pöytäkirja  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

 

Hans Frantz 

Sihteeri: 

 

 

Olle Gull 

Tarkastaja Vaasa 9.4.2018 

 

 

Raija Kujanpää 

Vaasa11.4.2018 

 

 

Per Hellman 

Asetettu  

nähtäväksi: 

 Otteen oikeaksi todistaa: 
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Elin: Omistajaohjausjaosto 

Aika: 23.3.2018 klo 9.00-11.10 

Paikka: Hallituksen kokoushuone T1 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 9 Kokouksen avaaminen 3 

§ 10 Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen päivittäminen 3 

§ 11 Vaasan kaupungin työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen 3 

§ 12 Kilpailutetun laboratoriotoiminnan yhtiöittäminen 4 

§ 13 Raportointi 5 

§ 14 Toiminnan yhtiöittämisen riskien arviointi, TeeSe Oy ja  

 Mico Botnia Oy 5 

§ 15 Sopimukset TeeSe Oy:n ja Mico Botnia Oy:n kanssa 6 

§ 16 Muut asiat 8 

§ 17 Seuraava kokous 8 

§ 18 Kokouksen päättäminen 8 

 

Puheenjohtaja:  

 

Hans Frantz 
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Omistajaohjausjaosto  23.3.2018 

 

 

§ 9 Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen, ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija 

Kujanpää ja Per Hellman. 

 
 

§ 10 Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakassopimuksen päivittäminen 

Seinäjoen Keskuspesula Oy on saanut 1.6. uusia osakkaita eli Seinäjoen koulutus-

kuntayhtymän ja Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, ja sen vuoksi osakassopimus on 

kirjoitettava uudelleen niin, että myös uudet omistajat ovat osallisina hallinnossa. 

Kolme pienintä omistajaa vuorottelee nyt hallituspaikan suhteen. Osakassopimus-

ta on muilta osin päivitetty niin, että se vastaa Kuntaliiton suosituksia. Uudessa 

sopimuksessa ei ole varsinaisia muutoksia aiempien omistajien välisen suhteen 

osalta. Koska Seinäjoen Keskuspesula Oy on suurimmaksi osaksi se, joka panee 

sopimuksen täytäntöön, myös yhtiö on otettu mukaan yhdeksi sopimusosapuolek-

si. Pesulan hallitus on käsitellyt sopimuksen ja hyväksynyt sen omalta osaltaan. 

 
Seinäjoen Keskuspesula Oy, osakassopimus  LIITE § 10 

 
HJ:   Jaosto hyväksyy sopimuksen. 

 

OOJ:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

__________ 

 

§ 11 Vaasan kaupungin työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen 

Vaasan sairaanhoitopiiri saa nykyisin työterveyshuollon palvelunsa Vaasan Alue-

työterveydeltä, joka on hallinnollisesti Vaasan kaupungin liikelaitos. Vaasan sai-

raanhoitopiirillä on ollut yhteistyösopimuksen johdosta paikka liikelaitoksen joh-

tokunnassa, ja palvelut on ostettu Vaasan kaupungilta kuten in-house-yhtiöltä. 

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä on pohdittu, järjestetäänkö työterveyshuolto 

vastaisuudessa alueellisesti. Kaupungin ja muiden osapuolten kanssa on käyty eri 

yhteyksissä epävirallisia keskusteluita asiasta. Koska työterveyshuolto nyt on osa 

Vaasan kaupungin toimintaa, liikelaitoksen johtokunnassa on 13.2.2018 tehty  

 

 

 

 

         jatkuu 
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Omistajaohjausjaosto  23.3.2018 

 

 

aloite yhtiöittämisen selvittämisestä. Toiminnan yhtiöittäminen on selvitettävä 

yhdessä sairaanhoitopiirin, tulevan maakunnan ja kuntien kanssa. 

 

Johtokunnan päätös 13.2.2018   LIITE § 11 

 

 

HJ: ehdottaa, että Vaasan sairaanhoitopiiri suhtautuu 

myönteisesti asian selvittämiseen ja että jaosto valit-

see selvitystyöhön osallistuvat henkilöt. 

 

OOJ: päätti, että sairaanhoitopiiri osallistuu selvitystyöhön 

ja hallintojohtaja Olle Gull valitaan sairaanhoitopiirin 

edustajaksi. 

 __________ 

 
 

§ 12 Kilpailutetun laboratoriotoiminnan yhtiöittäminen 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 3.11.2017, että Vaasan sairaanhoitopiiri 

osallistuu laboratoriotoiminnan yhtiöittämisen selvittämiseen yhdessä Tyksin eri-

tyisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa. Samassa tilaisuudessa sovit-

tiin, että selvityksen tekee Fimlab Oy. Selvityksen jälkeen otetaan kantaa jatko-

toimiin. 

Fimlab Oy on 31.1.2018 pitänyt tiedotustilaisuuden koko hallitukselle ja 13.3.2018 

virkamiesjohdolle. 

 

Hallituksen päätös § 177/3.11.2017   LIITE § 12 

 

HJ:  Jaostolle raportoidaan 13.3.2018 pidetystä tilaisuu-

desta.  

 

OOJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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§ 13 Raportointi 

Jaosto keskustelee, missä muodossa se haluaa raportit yhtiökokouksista ja halli-

tuskokouksista. 

 
OOJ: Jaosto katsoo, että tärkeimmistä yhtiökokouksista ra-

portoidaan jatkuvasti lyhyiden muistiinpanojen muo-

dossa. Jos jossakin yhtiössä käsitellään asioita, joilla 

on huomattava vaikutus sairaanhoitopiirin talouteen 

tai toimintaan, niistä raportoidaan aina erikseen. Eri 

yhtiöiden hallituksessa olevat edustajat kutsutaan ja-

oston kokoukseen antamaan suullinen raportti toi-

minnasta. 

  __________ 

 

 

§ 14  Toiminnan yhtiöittämisen riskien arviointi, TeeSe Oy ja Mico Botnia 

Oy 

Toimintojen ulkoistaminen yhtiöihin sisältää tietyn riskin. Meillä Vaasan sairaan-

hoitopiirissä on käytäntönä riskien arvioiminen. Sen vuoksi myös toiminnan ul-

koistamisesta Mico Botnia- ja TeeSe -yhtiöihin on tehty riskien arvioin-

ti.Ensimmäiseksi riskien arvioinnissa tunnistetaan ja kuvataan riski. Sen jälkeen  

arvioidaan riskin toteutumisen todennäköisyys ja miten vakava riski on riskimat-

riisin mukaan. Näin saadaan riski-indeksi, joka on 0–125. Sen jälkeen kuvataan 

suojatoimenpiteet, joihin voidaan ryhtyä riskin estämiseksi tai minimoimiseksi. 

 

Sopivan ajanjakson kuluttua matriisi arvioidaan ja tehdään tarvittavat korjaukset. 

 

Hallintojohtaja esittelee tehdyn riskikartoituksen kokouksessa.  

 

HJ:   Jaosto merkitsee selvityksen tiedoksi. 

 

OOJ:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 15 Sopimukset TeeSe Oy:n ja Mico Botnia Oy:n kanssa 

Oli suunniteltu, että toimintoja siirtyisi TeeSe- ja Mico Botnia -yhtiöille 1.4.2018. 

On käynyt ilmi, että kaikkia sopimuksia ja niihin kuuluvia käsittelyitä kunnallisis-

sa toimielimissä ei käytännössä ehditä toteuttaa maaliskuun aikana niin, etteikö 

valmistelu tehtäisi silloin hosuen. Sen vuoksi on päätetty, että toiminnot siirtyvät 

vasta 1.5.2018. Niinpä kaikki sopimuksetkaan eivät ole vielä valmiita, niin että ne 

voitaisiin lähettää hyväksyttäväksi. 

 

Yhtiöittämisen valmistelussa olemme koko ajan yrittäneet huomioida tulevan 

maakunnan tarpeet, jotta näitä osia ei tarvitsisi tehdä uudestaan 1.1.2020.  

 

Vaasan sairaanhoitopiiri siirtää TeeSe-yhtiöön näillä näkymin 220 henkeä. Siirto 

koskee seuraavia toimintoja kokonaisuudessaan: 

- hankintapalvelut 

- kiinteistöhuoltopalvelut 

- kuljetuspalvelut 

- materiaalihallintopalvelut 

- puhdistuspalvelut 

- ateriapalvelut. 

 

Mico Botnia -yhtiöön siirretään Vaasan sairaanhoitopiiristä tässä vaiheessa kuusi 

henkeä talousosastolta ja viisi henkeä HR-osastolta. Mico Botnialta saatavat pal-

velut: 

- taloushallinto (kirjanpito ja maksuliikenne, osto- ja myyntireskontra) 

- palkanlaskenta (kuukausipalkkaiset ja kokouspalkkiot) 

- tulkkipalvelut.  

Noudatamme valtiovallan maakunta- ja sote-valmistelua varten laatimia linjauk-

sia. Vaasan kaupunki siirtää alkuvaiheessa yhtiöön sen osan ict-toiminnasta, joka 

ei kuulu terveydenhuoltoon. Jaoston viimeisimmässä kokouksessa keskustellun 

strategian mukaisesti myös me olemme tarttumassa tähän ratkaisuun pitkällä täh-

täyksellä. 

 

Voimme tässä vaiheessa esitellä luonnokset pääsopimuksista. Tavoitteemme on, 

että meillä on pääsopimukset palvelusopimuksineen valmiina ennen jaoston ko-

kousta 23.3. Sopimusten muotoilussa tärkeää oli se, että sovimme yhteisestä laa-

dun seurannasta ja yhteisistä asiakaskokouksista ja että kielelliset palvelut taa-

taan. Ensimmäisenä toimintavuonna on erittäin vaikea saada hinnoittelua täysin 

toimivaksi, sillä meillä ole mitään mihin tukeutua. Sen vuoksi meidän on käyttäji-

nä ja omistajina oltava yhdessä yhtiöiden kanssa valmiita seuraamaan juuri tätä 

seikkaa ja tarkistamaan, että se vastaa tavoitteita. 

         jatkuu 
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Jos emme ehdi saada kaikkia sopimuksia valmiiksi ajoissa, meidän on pantava 

asia pöydälle ja otettava se käsiteltäväksi huhtikuussa. 

 

Luonnokset pääsopimuksiksi, TeeSe ja Mico Botnia   LIITE § 15 

 

HJ:  Jaosto käsittelee sopimusluonnokset. 

 

OOJ: Vaasan kaupungin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kes-

ken on tarkoitus pitää 26.3.2018 omistajakeskustelu, 

miksi Hans Frantz ehdotti, että Vaasan sairaanhoito-

piiri ilmaisee mielipiteenään, että se on valmis muut-

tamaan yhtiöiden toiminnan aloittamispäivämääräksi 

1.1.2019, jotta omistajat ehtivät päästä yhteisymmär-

rykseen. Jaosto käsittelee sopimukset vasta sitten, 

kun omistajien välillä vallitsee täysi yksimielisyys 

toiminnan muodosta.   Ehdotusta kannatti Per Hell-

man ja se hyväksyttiin yksimielisesti. 

  __________ 
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§ 16 Muut asiat 

Hallitusta informoitiin seuraavista asioista: 

 

- 2M-IT Oy:n omistajilla on kokous 4.4.2018.  

- Una Oy:llä on 4.4.2018 ylimääräinen yhtiökokous ja Olle Gull edustaa siellä 

Vaasan sairaanhoitopiiriä. 

- Coxa Oy:llä on yhtiökokous 28.3.2018. 

 

 

§ 17 Seuraava kokous 

Seuraava kokous on 19.6.2018 klo 13.00. Jos Mico Botnian tai TeeSen palveluso-

pimusten käsittelyyn on tarvetta, pidetään ylimääräinen kokous. 

 

 

§ 18 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.10. 
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Sihteeri: Olle Gull   
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allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

 

Hans Frantz 

Sihteeri: 

 

 

Olle Gull 

Tarkastaja: Paikka ja aika: 
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Olle Gull, hallintojohtaja 

Otteen oikeaksi todistaa: 
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Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 19 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3 

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 21  Kokouksen työjärjestys 3 

§ 22 TeeSe Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimukset 3 

§ 23 Mico Botnia Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimus 4 

§ 24  Raportointi ja tiedoksiannot 4 
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Puheenjohtaja:  

 

Hans Frantz 
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§ 19 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen. 

 

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Raija Kujanpää. 

 

§ 21  Kokouksen työjärjestys 

Työjärjestys hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

§ 22 TeeSe Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimukset 

TeeSe Oy:n kanssa on solmittu pääsopimus, joka noudattaa mahdollisimman pit-

källe Vaasan kaupungin sopimusta. Lisäksi on solmittu palvelusopimukset kah-

desta suurimmasta palvelutoiminnosta, ruokapalveluista ja siivouspalveluista. Li-

säksi on solmittu palvelusopimus Vaasan kaupungin terveyskeskuksessa sijaitse-

vien osastojen 8 ja 10 palveluista. 

 

Pääsopimus TeeSe     LIITE § 22/1 

Palvelusopimus ruokapalvelut   LIITE § 22/2 

Palvelusopimus siivouspalvelut   LIITE § 22/3 

Palvelusopimus osastot 8 ja 10   LIITE § 22/4 

 

HJ:   Sopimukset hyväksytään. 

 

OOJ: Käsitteli sopimukset ja hyväksyi ne seuraavin tarken-

nuksin: 

Tekstissä on tarkennettava, että tilaaja ja tekijä tapaa-

vat vähintään kerran vuodessa. 

Niin kauan kuin tekijällä ei ole omaa laatujärjestel-

mää, tilaaja osallistuu soveltuvin osin tilaajan laatu-

järjestelmään. 

  __________ 
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§ 23 Mico Botnia Oy Ab, pääsopimus ja palvelusopimus 

Mico Botnia Oy:n kanssa on solmittu pääsopimus, joka noudattaa mahdollisim-

man pitkälle Vaasan kaupungin sopimusta. 

 

Pääsopimus Mico Botnia    LIITE § 23 

 

HJ:   Sopimus hyväksytään. 

 

OOJ: Käsitteli sopimukset ja hyväksyi ne seuraavin tarken-

nuksin: 

Tekstissä on tarkennettava, että tilaaja ja tekijä tapaa-

vat vähintään kerran vuodessa. 

Niin kauan kuin tekijällä ei ole omaa laatujärjestel-

mää, tilaaja osallistuu soveltuvin osin tilaajan laatu-

järjestelmään. 

Tilaaja ei voi ajatella suostuvansa sovittelumenette-

lyyn erimielisyyksissä, vaan haluaa tuomioistuinme-

nettelyn viimeiseksi keinoksi ratkaista kiistat. 

  __________ 

 

 

§ 24  Raportointi ja tiedoksiannot 

Raportoitiin, että TeeSe pitää 25.4.2018 ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa käsi-

tellään suunnattua osakeantia, joka on tarkoitettu kunnille, jotka haluavat olla 

mukana hankintarenkaassa. 
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§ 25 Muut asiat 

Ei muita asioita. 

 

§ 26 Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään 20.6.2018 klo 9.00. 

 

§ 27 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.30. 
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Muut läsnäolijat:   

Esittelijät:    

Sihteeri: Sari West   
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Sari West 
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Julkilausuma 
 

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan hoidossa 

Asiakasraadin toiveesta kokouksen aiheena oli hoito- ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan hoi-

dossa. Kuntoutusylilääkäri Hedvig Grannas-Honkanen ja medisiinisen vastuualueen johtaja 

Christian Kantola kertoivat hoito- ja kuntoutussuunnitelman juridisesta taustasta ja lääketie-

teellisestä roolista. Hoitosuunnitelma toimii tietona asiakkaalle itselleen, hoitavalle lääkärille ja 

jatkohoitopaikalle. On erittäin tärkeää että hoitosuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan kans-

sa. Yleensä hoitoyhteenvedon loppuosa on asiakkaan hoitosuunnitelma. 

Asiakasraati totesi, että asiakkaalle on usein epäselvää, mikä hänen hoito- tai kuntoutussuunni-

telmansa on tai onko sitä ollenkaan. Hoito- ja kuntoutussuunnitelman profiilia on syytä nostaa, 

jotta se tulisi paremmin asiakkaan tietoon. Asiakkaan tulee selkeämmin saada tietää mikä hä-

nen suunnitelmansa on ja missä se on kirjattuna. 

Asiaa pohdittiin keskustelussa ja ehdotettiin mm. 

 Käynti hoitajalle hoito- ja kuntoutussuunnitelman läpikäymistä varten. 

 Kotiuttamishoitajan annettava tieto jatkohoitosuunnitelmasta aina ennen kotiutta-

mista. 

 Nimetään henkilö, johon voi ottaa tarvittaessa yhteyttä hoitosuunnitelmaa koskien. 

 Kuntoutusasioissa kuntoutusohjaaja on suuri apu, josta moni ei tiedä.  

 Tärkeää puhelinnumero ja info, mihin voi soittaa.   

 

Ajankohtaista H-talon rakentamisessa 

Suunnittelija Camilla Ahlskog kertoi H-talon rakentamisen suunnittelusta. Uusi rakennus tulee 

tukemaan maakuntauudistuksen tavoitteita. H-rakennuksen tieltä hajotetaan touko-kesäkuussa 

R- ja I-talot. Tavoitteena on, että uuden H-talon rakentaminen päästään aloittamaan tammi-

kuussa 2019 ja rakennus voidaan ottaa käyttöön tammikuussa 2022.  

 

Asiakasraati haluaa olla rakennuksen suunnittelussa mukana ja sovittiin, että tämän vuoden 

kokouksessa raati osallistuu suunnitteluun, kun ajankohta on siihen sopiva.  
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Ensitiedon antaminen ja asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus 

Asiakasraati on toivonut aiheen käsittelyä kokouksessa. Professori, onkologian ylilääkäri ja hoi-

toeettisen työryhmän puheenjohtaja Antti Jekunen kertoi hoitoeettisen työryhmän laatimasta 

ohjeesta ”Miten kertoa vakavasta sairaudesta potilaalle”. Lisäksi hän kertoi onkologian näkö-

kulmasta, miten esimerkiksi syöpädiagnoosit tulevat potilaan tietoon. Potilaan tullessa onkolo-

gialle on diagnoosi usein jo annettu.  

 

 Asiakasraati totesi, että olemassa oleva ohje ja toimintaperiaatteet vakavan sairauden 

kertomisesta ovat hyvät. Ohjeet tulee vain olla käytössä. Raati ehdotti, että ohje voitai-

siin ottaa henkilöstön osastokohtaisiin perehdytyksiin.   

 

 Keskustellessa todettiin, että sanoma vakavasta sairaudesta on järkyttävä. Lääkärinvas-

taanotolla kerrottuja asioita ei muista helposti järkytyksenkään vuoksi. Olisi hyvä, että 

potilaalla olisi tukihenkilö mukana, kun hän tulee kuulemaan diagnoosiaan. Useampi 

korva kuulee enemmän ja sanoman perille saaminen vaatii aina toistoa. Tukihenkilöstä 

voisi ehkä olla maininta kutsukirjeessä.  

 

 Asiakasraati ehdotti, että kun potilaalle on annettu vakava diagnoosi, voisi joku organi-

saatiosta soittaa potilaalle viikon sisällä, että miten potilas tai koko perhe pärjää ja tar-

vitseeko potilas/ perhe tukea ja millaista tukea kaivattaisiin.  

 

 Asiakasraati pitää tärkeänä saada yhteys omaan hoitavaan lääkäriin. 

 

 Prosessin laatua voisi varmistaa laadun varmistamissoitolla esim. vuoden kuluttua.  

 

 

  

Keskustelua, kysymyksiä, ideoita, tiedotuksia 

 Olisi hyvää palvelua että lääkäri voisi soittaa omaiselle, kun leikkaus on ohi, että on-

ko kaikki kunnossa. Näin omaisen ei tarvitsisi etsiä paikkaa, josta saa kiinni potilaana 

olevan omaisen hoitohenkilöstöä. Potilaan kanssa pitäisi sopia etukäteen, että hän antaa 

tähän luvan. 




