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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 92-94 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 92 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen ja ehdotti, että juristi Björn Boucht voisi osallis-

tua asiantuntijana koko kokoukseen. Hallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

__________ 

 

 

 

§ 93 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Barbro Kloo. 

 

  HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

    __________ 

 

 

 

§ 94 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL: Hallitus hyväksyi työjärjestyksen yksimielisesti ja päätti muuttaa 

asioiden käsittelyjärjestystä niin, että pykälä 101 käsitellään py-

kälän 97 jälkeen ja että pykälä 99 käsitellään ennen pykälää 109. 

 __________ 
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§ 95 Tiedonsaanti ja keskustelu Kristiinankaupungin terveyspalveluiden osittaisul-

koistuksesta ja yhteisyrityksen perustamisesta 

Shp.joht 28 

Vaasan sairaanhoitopiirin virkamiehet saivat lukea mediasta maanantaina 28.5.2018, että 

Kristiinankaupunki oli tehnyt hankintailmoituksen terveyspalveluiden osittaisulkoistuksesta 

ja yhteisyrityksen perustamisesta.  

 

Tutustuimme hankinnan perusmuistioon ja siinä tuotiin esiin, että hankinnan kohde täs-

mentyy neuvottelujen aikana lopulliseen tarjouspyyntöön mennessä. Mutta lähtökohtaisesti 

hankinnan kohteena ovat Kristiinankaupungin järjestämät palvelut ja listauksessa oli myös 

kirjaus seuraavasti: 

  

h) Lab/Rtg/Dialyysi (VSHP)  

Dialyysiosastolla hoidetaan potilaita, joilla on dialyysihoitoa vaativa vaikea-asteinen munu-

aisten vajaatoiminta. Dialyysiyksikkö kuuluu Vaasan Keskussairaalan alaisuuteen, mutta 

Kristiinankaupungissa on satelliittiyksikkö.  

Vaasan keskussairaala ylläpitää myös laboratorio- ja röntgenyksiköt Kristiinankaupungissa 

ja ne ovat perusturvan käytettävissä. 

 

VSHP:n virkamiehet ovat pyytäneet Kristiinankaupungin edustajia tulemaan tiedottamaan 

VSHP:n hallitusta hankintailmoituksestaan. 

 

 

SHP. JOHT.: Hallitus saa selonteon Kristiinankaupungin hankintailmoituk-

sesta ja erityisesti sen perusteista laittaa hankintailmoitukseen 

VSHP:n tuottamia palveluita  

Hallitus käy keskustelua selonteon jälkeen mahdollisista toi-

menpiteistä  

 

HALL.: Merkitsi saadun selvityksen tiedoksi ja päätti palata asiaan, jos 

siihen on tarvetta. 

 __________ 

Åsa Blomstedt ilmoitti olevansa esteellinen eikä osallistunut pää-

töksentekoon.  
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Hallitus 96 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 96 Vuoden 2017 ensihoitopalvelun palvelutason arviointi 

Shp:n joht 29 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta 

vuonna 2017. Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan. 

 

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2017  LIITE § 96  

 

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 valmiudessa ei ole tapahtunut. Tehtävämäärä nousi 4,8 % vuoteen 2016 

verrattuna. 

 

Ensihoidon palvelutaso pysyi oleellisesti ennallaan vuoteen 2016 verrattuna, ja täyttää sai-

raanhoitopiiritasolla tarkasteltuna palvelutasopäätöksessä asetetut tavoitteet. Perustason 

päiväyksikön toiminnan lakkauttaminen ei ole heikentänyt palvelutasoa. Palvelutasotavoit-

teeseen ei päästy eteläisellä ensihoitoalueella. 

 

Jatkossa palvelutason raportointi tullaan toteuttamaan 1.1.2018 voimaan astuneen ensihoi-

toasetuksen mukaisella tavalla. 

 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen esittelee kokouksessa raportin tarkemmin. 

 

 

 

 

SHP:n JOHT.: hallitus perehtyy raporttiin  ja antaa sen valtuustolle tiedoksi 

 

HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

Monica Sirén-Aura poistui klo 10.45 asian käsittelyn jälkeen. 
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§ 97 Lasten- ja nuorisopsykiatrian toiminta kesän aikana 

JYH 2 

Psykiatrian palvelualueen lasten- ja nuorisopsykiatrian toimintaa on suunniteltu supistetta-

van kesällä 2018 osastojen ja poliklinikoiden sulkemisella 3-4 viikon ajaksi. Sulkuajankohdat 

sijoittuvat vilkkaimpaan lomakauteen, heinäkuuhun. Lastenosaston sulku 2.7 – 29.7.18, las-

tenpsykiatrian poliklinikan sulku 9.7-29.7.18, nuoriso-osaston sulku 9.7-5.8.18 ja nuoriso-

psykiatrian poliklinikan sulku 2.7-22.7.18 

 

Loma-aika vaikuttaa merkittävästi palvelujen tarpeeseen ja niiden kysyntään lasten- ja nuor-

ten psykiatrialla. Sulku ajankohdan valikoituminen perustuu vuosien kokemukseen palvelu-

tarpeen vähenemisestä. Loma-ajalla on positiivinen vaikutus perheiden yhteiseen ajankäyt-

töön ja arjessa selviytymiseen. Sovittuja käyntejä ja/tai osastohoitojaksoja perutaan paljon 

eikä käyntiaikoja haluta varata vastaanotoille loma-aikoina. Lasten- ja nuorten ongelmat 

kulminoituvat usein koulunkäynnin tuomiin haasteisiin, mikä näkyy toiminnassa heti koulu-

työn alettua elokuussa. 

 

Suunniteltujen sulkujen aikaan on kesäisin järjestetty palvelua akuuttitilanteisiin. Lasten-

psykiatrialla on sovittu, että konsultoivaa palvelua on saatavilla eri ammattiryhmien toimes-

ta osastosulun ajan. Konsultoitavan palvelun lisäksi lasta ja perhettä voidaan tavata poliklii-

nisesti. Nuoriso-osastolla toimiva sairaanhoitaja työskentelee Akuuttipsykiatrian poliklini-

kalla kahden viikon ajan, jolloin hän vastaanottaa tarvittaessa nuoria.  Lisäksi kesän toimin-

nasta lähetetään aina erilliset tiedotteet yhteistyötahoille. Tiedotteissa esitetään sulkujen ai-

kainen toiminta, yhteystiedot sekä kerrotaan sovitusta yhteistyötahosta mahdollisen lap-

sen/nuoren osastohoitotarpeen ilmetessä. Yleensä yhteistyötaho on sovittu omalla ERVA -

alueella. Psykiatrisen palvelualueen ylihoitaja tulee tarkemmin esittelemään lasten- ja nuori-

sopsykiatrian kesän ajan toiminnan hallituksen kokoukseen. 

 

Lasten ja nuorisopsykiatrian toiminta kesäisin LIITE § 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          jatkuu 
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JYH.:  ehdottaa, että:  

hallitus merkitsee tilanneselvityksen tiedoksi 

hyväksyy lasten ja nuorisopsykiatrian yksiköiden sulut seuraa-

vasti:  

Lastenpsyk. Osasto  2.7.–29.7. 

Lastenpsyk. Poliklinikka 9.7.–29.7. 

Nuorisopsyk. osasto  9.7.–5.8. 

Nuorisopsyk. poliklinikka 2.7.–22.7. 

antaa virkamiehille tehtäväksi huomioida seuraavan kesän su-

luissa paremmin toiminnan jatkuvuus 

 
HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 



Asiasivu 8(27) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 
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§ 98 Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikka 

Shp:n joht 30 

Tietosuoja ja tietoturvallisuus ovat osana Vaasan sairaanhoitopiirin toiminnan laadullista 

kehittämistä. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan avulla vaikutetaan osaltaan siihen, että Vaa-

san sairaanhoitopiirin palvelut toteutetaan laadukkaasti ja turvallisesti. Henkilötietojen kä-

sittelyä koskevat sekä kansalliset lainsäädännöt että EU:n yleinen tietosuoja-asetus, jota on 

aloitettu soveltamaan 25.5.2018.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturva- ja tietosuojapolitiikan avulla pyritään sekä ohjaamaan 

että vaikuttamaan henkilötietojen - ja muun tietojen käsittelyn turvalliseen toimintaan.  

 

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

teet, vastuut ja toteutuskeinot. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka pitää sisällään tietojen suo-

jaamista teknisin ja fyysisin keinoin (tietoturva) sekä henkilötietojen asianmukaisen käsitte-

lyn (tietosuoja).  

 

VSHP:n hallitus on hyväksynyt Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturvapolitiikan 15.12.2004, jo-

ta on päivitetty päivityshistorian mukaisesti. Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan yhdistämisel-

lä halutaan varmistaa nykyisten velvoitteiden toteutus. 

 

VSHP:n tietoturva- ja tietosuojapolitiikka  LIITE § 98 

 

 

SHP:n JOHT:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy tietoturva- ja tietosuojapolitiik-

ka-asiakirjan esitetyssä muodossa. 

  

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

  __________ 
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§ 99 Välitilinpäätös 30.4.2018 

Shp:n joht 31 

Välitilinpäätös 30.4.2018 on tehty sairaanhoitopiirin organisaatiomallin mukaisesti. Kustan-

nustason pitäminen talousarvion kehyksissä tuottaa haasteita samalla kun toimintavolyymin 

tavoitteita ei täysin saavuteta, mutta kuntalaskutus omasta toiminnasta on täsmälleen suun-

nitellulla tasolla ja on 0,5 milj. euroa vähemmän kuin edellisvuoden neljän ensimmäisen 

kuukauden aikana. Välitilinpäätös on tehty vuoden 2018 alkuperäisen talousarvion mukai-

sesti. Valtuustolle annettu ehdotus talousarviomuutoksesta ei siis vielä ole otettu huomioon 

30.4.2018. 

 

Välitilinpäätös 30.4.2018 on 0,5 milj. euroa ylijäämäinen. Jäsenkuntia on laskutettu 65,3 

milj. eurolla eli 32,2 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 76,4 milj. euroa eli 32,4 % 

budjetoidusta. 

 

Toimintakuluista on toteutunut 32,3 % eli 72,8 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä 

on 36,9 milj. euroa eli 32,2 % budjetoidusta. Aineet, tarvikkeet ja tavarat tekevät 13,5 milj. 

euroa eli 34,8 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 21,5 milj. euroa eli 31,2 % budjetoidus-

ta. Ostopalveluihin sisältyvät myös muissa laitoksissa annetun hoidon kulut, joista osa vielä 

puuttuu. Kuluja on 30.4.2018 9,3 milj. euroa, mikä on 1,5 milj. euroa enemmän kuin samaan 

ajankohtaan vuonna 2017. 

 

Jos tarkastellaan pelkästään oman toiminnan kuluja, poislukien hoito muissa laitoksissa, ne 

ovat 3,2 milj. euroa enemmän kuin vastaavana ajanjaksona 2017, koska kaksi uutta vuode-

osastoa avattiin, välinehuolto siirtyi Vaasan kaupungista Vaasan keskussairaalaan sekä alu-

eellinen apuvälinekeskus on aloittanut toimintansa. Yleiset palkankorotukset 1. huhtikuulta 

ovat budjetoitua suuremmat, mutta kuilu ei kasvane enemmän kuin n. 150.000 euroa.  

 

Poliklinikkakäyntien määrä on suunnitelman mukaisesti vähentynyt, koska tilastointi on so-

peutettu kansallisten suositusten mukaisesti. Verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2017 

määrä on vähentynyt 4,3 %. Drg-pakettien määrä on vähentynyt 3,8 %, mutta drg-paketit 

muunnettiin avohoitokäynneiksi kun yksi vuodeosastoista muutettiin päiväosastoksi syksyllä 

2017, minkä vuoksi varsinainen tuotanto on samalla tasolla kuin vuonna 2017. 

 

 

 

 

 

          jatkuu 
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Kustannustaso on toisin sanoen voitu pitää budjetoidulla tasolla, ja tavoitteena on edelleen, 

että talousarviossa pysytään. Lomakaudeksi hiljentyvä toiminta johtaa toivottavasti vähäisiin 

kustannuksiin, mutta vähentää myös yleensä melkoisesti laskutusta kesäkuukausien ajalta, 

minkä odotetaan johtavan alijäämään kesäjakson jälkeen. 

 

Välitilinpäätös     LIITE § 99 

 

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee neljän ensimmäisen 

kuukauden välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä 

noudattamaan edelleen maltillisuutta. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 

Ulla Hellén poistui klo 12.20 asian käsittelyn aikana. 
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§ 100 Vaasan sairaanhoitopiirin liittyminen KSSHP:n asiakas- ja potilastietojärjestel-

män kilpailutukseen  

Shp:n joht 32 

1. Taustaa 

 

Sote-uudistuksen tärkeimpiin tavoitteisiin kuuluu mm. palveluiden yhteensovittaminen; 

palveluista muodostuu asiakkaille kokonaisuus ja hoitoa ja palvelua saa oikeaan aikaan. Ra-

kenteita ja rahoitusta muutetaan mutta sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausta ja toiminta-

malleja myös nykyaikaistetaan perusteellisesti. Tavoitteena on nykyistä asiakaslähtöisem-

mät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Digi-

talisaatio ja sähköiset palvelut tulevat kasvamaan. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa on 

suurin rooli ICT:llä; uudenlaiset toimintatavat vaativat uudenlaisia järjestelmiä. 

(www.alueuudistus.fi) Maakunta- ja sote-uudistuksen kohdalla poliittinen tilanne ja aikatau-

lu ovat tällä hetkellä epävarmoja mutta on sosiaali- ja terveyspalvelut tulevat joka tapaukses-

sa elämään muutoksessa. Pohjanmaan alueella on keskusteltu tahtotilasta edetä koko maa-

kunnan kattavaan yhtenäiseen sote-järjestelmään ja siihen liittyvään ICT-infraan, kattaen 

myös yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän.  

  

Suomen suurin yksittäinen uudistushanke liittyen asiakas- ja potilastietojärjestelmiin on 

Uudenmaan Apotti-hanke, jossa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

(HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen ja Tuusula. Alueella on n. 35 000 sote-

ammattilaista ja 1,6 miljoona kuntalaista. Järjestelmän käyttöönotolla lasketaan saavutetta-

van yli 100 miljoonan vuosittaiset säästöt. Apotti yhdistää ensimmäisenä maailmassa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Hankkeen suunnitteluvaihe alkoi vuon-

na 2012 ja järjestelmän ensimmäinen käyttöönotto tapahtuu vuoden 2018 lopulla Vantaalla 

ja HUS:n Peijaksen sairaalassa. (www.apotti.fi) 

 

Toinen ajankohtaisista suurista asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeista on Keski-

Suomen sairaanhoitopiirin APTJ-hanke, joka demografisesti vastaa enemmän oman sai-

raanhoitopiirimme tilannetta.   

2. VSHP nykytilanne asiakas- ja potilastietojärjestelmien osalta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on tällä hetkellä käytössä 4 eri potilastietojärjestelmää. 

Perusterveydenhuollossa on potilastietojärjestelminä käytössä Pegasos, Effica (LifeCare)  ja 

Abilita. Pegasos on käytössä vain Vaasan kaupungilla mutta sillä on eniten käyttäjiä, noin  

 

          jatkuu 

 

http://www.alueuudistus.fi/
http://www.apotti.fi/
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2000. Effica on käytössä Pietarsaaressa, Kristiinankaupungissa ja Vaasan kaupungin suun-

terveydenhoidossa. Efficalla on noin 1800 käyttäjää. Abilitaa käyttää Mustasaaressa, Maa-

lahdessa ja Närpiössä noin 1000 henkeä. Väestöpohjasta Pegasos kattaa 45%, Effica 30% ja 

Abilita 25%. Vaasan keskussairaalan potilaskertomusjärjestelmä on Esko ja potilashallinnon 

järjestelmä Oberon. Sosiaalitoimessa Kristiinankaupunki käyttää Pro Consona järjestelmää 

ja muut Abilitaa. Sosiaalitoimessa Abilitalla on noin 1000 käyttäjää, ja se kattaa yli 90% vä-

estöpohjasta. Kansallisessa vertailussa Pohjanmaan asiakas- ja potilastietojärjestelmien ti-

lanne on varsinkin terveyspuolella hyvin pirstoutunut ja epäyhtenäinen.  

 

Nykyiset järjestelmät on sovitettu kunkin kunnan ja organisaation tarpeisiin ja ne vastaavat 

lähtökohtaisesti yhden instanssin toimintaa, prosesseja, käsitteistöä, organisaatiota ja palve-

lurakennetta. Nykyisten järjestelmien kirjo on siis hyvin laaja  ja käyttötavat moninaisia, 

eroavaisuuksia on paljon. Eroja on myös siinäkin tapauksessa, että kyseessä olisi lähtökoh-

taisesti sama järjestelmä. Tieto ei tällä hetkellä juurikaan liiku eri järjestelmien välillä mikä 

vaikeuttaa kokonaisvaltaista potilaan prosessia, lisää riskejä ja vaikeuttaa hoitohenkilökun-

nan työtä. Nykyinen tilanne ei edesauta järjestelmien yhteiskäyttöä ja kehittämistä eikä 

mahdollista katkeamatonta informaatio- ja hoitopolkua. Tällä hetkellä myöskään sosiaali- ja 

terveyspuoli eivät järjestelmissä keskustele, vaikka hoidollisesti yhtymäkohtia on paljon.  

 

Tulevassa maakunnassa on tahtotilana yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä, jossa yh-

distyy sekä sosiaali- että terveyspuoli samassa käyttöliittymässä. Mikään järjestelmistä ei ny-

kyisessä muodossaan ole valmis maakunnan tuleviin tarpeisiin. Monen eri järjestelmän kon-

solidointi yhteiseksi kokonaisuudeksi on myös hyvin kallis ja aikaa vievä projekti, jonka lop-

putulos ei välttämättä olisi ehjä ja toimiva kokonaisuus. Uudenlainen toiminta ja uudet, koko 

maakunnan laajuiset, hoitoprosessit vaativat järjestelmältä paljon. Moderni potilastietojär-

jestelmä tukee hoitoprosessien toiminnallista kehitystä ja lisää potilasturvallisuutta. Tulevai-

suudessa on myös tärkeää, että järjestelmään pystytään integroimaan mahdollisimman pal-

jon digitaalisia ratkaisuja sekä hoitotyön ammattilaisille että potilaille.  

 

3. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) APTJ -hanke 

 

KSSHP on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastie-

tojärjestelmää (APTJ), joka tulee palvelemaan vuonna 2020 Jyväskylään valmistuvaa Sairaa-

la Novaa sekä tulevaa Keski-Suomen maakuntaa. Hankinta toteutetaan kilpailullisella neu-

vottelumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy. Kilpailutukseen 

on tässä vaiheessa lähtenyt mukaan myös Etelä-Savon maakunta (ESSOTE, Sosteri). Kilpai-

lutus on edennyt kolmannen kierroksen neuvotteluihin ja jatkoon päässeet yritykset ovat 

aakkosjärjestyksessä mainittuna Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation ja Tieto 

Finland Oy. Meneillään olevaan kilpailutuksen ja nyt hankittavaan järjestelmään on mahdol-

lista sitoutua lopullisen tarjouspyynnön jättämiseen asti, tämän hetken tiedon mukaan kulu-

van vuoden elokuun loppuun asti.  

          jatkuu 
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APTJ-kilpailutus on KL-Kuntahankintojen kanssa tehty puitesopimuskilpailutus, jolla hanki-

taan osallistuville organisaatioille asiakas- ja potilastietojärjestelmä, siihen voivat osallistua 

kaikki KL-Kuntahankintojen asiakkaat. Kilpailutusta hallinnoi KSSHP. Muut kilpailutukseen 

mukaan lähtevät organisaatiot tekevät sitoumuksen KL Kuntahankintojen ja yhteistyösopi-

muksen KSSHP:n kanssa.  

 

Tietojärjestelmän kilpailutus on aina pitkä prosessi ja kestää useita vuosia.  Arvioiden mu-

kaan säästäisimme noin 2 vuotta ajassa jos meidän ei tarvitsisi kilpailuttaa järjestelmää itse 

alusta asti, lisäksi samanaikaisista käyttöönotoista saadaan paljon synergiaetuja.  Kilpailu-

tukseen tarvitaan kuitenkin myös paljon panostusta maakunnallisesti, arvioiden mukaan n. 

20-30 henkilön työpanosta sekä osallistuvista organisaatioista että InHouse –yhtiö 2M-

IT:stä. KSSHP:n omien arvioiden mukaan kilpailutus saadaan päätöksen loppuvuodesta 

2018 tai viimeistään alkuvuodesta 2019. Ryhmä virkamiehiä Vaasasta kävi toukokuussa Jy-

väskylässä tutustumassa APTJ-hankkeeseen. Tällä hetkellä Jyväskylästä saatujen tietojen 

pohjalta tiedetään, että elokuun loppuun mennessä tulee ilmoittaa mahdollinen osallistumi-

nen kilpailutukseen, sen jälkeen siihen ei voi enää osallistua. 

 

4. Toiminnan kehittäminen 

  

Uuden asiakas- ja potilastietojärjestelmän hankkiminen on ensisijaisesti toiminnankehittä-

misprojekti, jossa tavoitteena on maakunnan sote-prosessien toiminnallinen yhtenäistämi-

nen. Yhtenäistäminen kattaa sekä potilas- ja asiakasprojektit että esim. samat tuotteet, pal-

velut, kirjaamiskäytännöt, koodistot ja integroidut järjestelmät, käytännössä siis luodaan ko-

ko maakunnan kattavat sote-kokonaisuuden yhteiset pelisäännöt. Järjestelmän taustalla on 

maakunnan kattava yhtenäinen ICT-infra.  

 

Toiminnan kehittäminen vaatii toiminnallisia kehityskohteita ja –ryhmiä, joissa luodaan 

maakunnan yhtenäinen malli. Näiden kehittämiseen tullaan tarvitsemaan nykyisten toimi-

joiden avainresursseja. Vastaavan tyyppisissä maakunnallisissa hankkeissa on jo pelkästään 

terveydenhuollossa lukuisia kehityskokonaisuuksia, esimerkkinä järjestelmän taustatiedot, 

avohoito, neuvolat, osastohoito, kotihoito, suun terveydenhoito, kuvantaminen, laboratorio, 

kuntoutus, laskutus, raportointi ja sosiaalitoimen kokonaisuus. 

 

Yhtenäinen järjestelmä tuo myös kustannussäästöjä sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. 

Päällekkäinen työ poistuu kun kaikki tieto on samassa paikassa ajasta ja paikasta riippumat-

ta, henkilöstön liikkuvuus helpottuu kun toimintamallit ja kirjaaminen ovat joka paikassa 

samanlaiset ja toiminnan tehostaminen ja keskittäminen on helpompaa kuin nykypäivänä. 

Uuden järjestelmän käyttöönoton myötä voidaan myös jossain vaiheessa luopua kaikista 

vanhoista järjestelmistä ja lisensseistä ja maksaa vaan yhdestä järjestelmäkokonaisuudesta. 

Myös tukipalvelut on helpommin järjestettävissä.  

 

          jatkuu 
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5. Kilpailutuksen kustannukset ja hankintaan sitoutuminen 

 

Kilpailutus kokonaisuudessaan tulee maksamaan arviolta 3,2 M€. Tämä summa jaetaan 

kaikkien kilpailuun osallistuvien sairaanhoitopiirien kesken väestöpohjan mukaan. Arvioidut 

kilpailutuskustannukset pohjautuvat laskentaan KSSHP:n oman henkilötyön ja KL Kunta-

hankintojen käytöstä sekä mahdollisiin markkinaoikeudellisiin kuluihin valitustilanteessa. 

KSSHP laskuttaa kilpailutuksessa mukana olevia sairaanhoitopiirejä toteuman mukaan. 

VSHP osuus olisi arviolta 893 137€ kun mukana on yhteensä 4 eri sairaanhoitopiiriä, osuus 

laskee jos mukaan tulee vielä muita. Kilpailutus on tällä hetkellä markkinaoikeudessa mutta 

sen odotetaan olevan valmis vuoden 2018 lopussa tai viimeistään vuoden 2019 alussa. Jos 

sote- ja maakuntauudistus etenee oletetusti hankinta- ja toimitussopimus tullaan tekemään 

Pohjanmaan maakunnan kanssa tai vaihtoehtoisesti myöhemmin järjestelmää käyttävissä 

sote-organisaatioissa.  

 

Hankinta- ja ylläpitokustannuksia on tässä vaiheessa Pohjanmaan osalta vaikea arvioida, 

koska hankinnan laajuus ja aikataulu tarkentuvat myöhemmin sopimuksessa. Keski-Suomen 

alueella on arvioitu, että kokonaiskustannukset seuraavalle 10 vuodelle olisivat (järjestelmän 

hankinta siis vain osa) n. 75-100M€.  

 

 

6. Eteneminen ja liittyminen Ksshp:n asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutukseen 

 

 

Jos maakunta – ja sote uudistuksen varmistava lainsäädäntö saadaan voimaan, siirtyy koko 

asiakas- ja potilastietojärjestelmähanke maakunnan ohjattavaksi. Jos lainsäädäntöä ei saada 

käydään jokaisen Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kunnan kanssa erikseen neuvottelut ete-

nemisen laajuudesta. 

 

Pohjanmaan maakuntavalmistelussa toimii tällä hetkellä asiakas- ja potilastietojärjestelmien 

yhtenäistämistä valmisteleva työryhmä, jonka  pääasiallinen tehtävä on huolehtia välivai-

heesta eli järjestelmien konsolidoinnista kunnes uusi saadaan toimintaan.  

 

Maakunnallinen APTJ-uudistushanke on laaja ja sisältää monia eri kokonaisuuksia niin toi-

minnallisessa roolissa kuin niitä tukevissa ICT asiantuntijarooleissa sekä laajoissa tukipalve-

lujärjestelyissä, joita tuottaa useampi organisaatiotaho mahdollisine alihankkijoineen. Vaa-

san sairaanhoitopiirin kannalta 2M-IT Oy on perusteltu tähän roolin. 2M-IT Oy on Vaasan 

sairaanhoitopiirin omistama yhtiö, joka  toimii tällä hetkellä 12 sairaanhoitopiirin alueella ja 

omaa laajan asiantuntija verkon sekä kokemusta vastaavista yhdistymishankkeista, jossa he 

ovat toimineet hyvin monissa ja vastuullisissa rooleissa. 

 

 

 

          jatkuu 
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SHP:n JOHT.: ehdottaa, että 

 

hallitus valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan valmistelemaan 

katsomiensa virkamiesten kanssa  KL Kuntahankintojen ja Kes-

ki-Suomen sairaanhoitopiirin asiakas- ja potilastietojärjestelmä 

–kilpailutukseen osallistumisen 

 

hallitus tekee asiassa lopullisen päätöksen elokuun kokouksessa, 

jolloin hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoitta-

maan asiakas ja potilastietojärjestelmien kilpailutukseen liittyvät 

sopimukset(: sitoumus KL-kuntahankintojen kanssa ja yhteis-

työsopimus KSSHP:n kanssa. ) 

 

hallitus antaa tehtäväksi ennen elokuun kokousta virkamiehille: 

tarkentaa kansallista tilannetta asiakas- ja potilastietojärjestel-

mien suhteen 

Selvittää hankinnan kustannusarviota ja kilpailutukseen osallis-

tumisen sitovuutta hankinnan suhteen 

Käydä kilpailutukseen osallistuminen läpi Pohjanmaan maakun-

nan valmistelun kautta kaupungin- ja kunnanjohtajien fooru-

missa 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

Valtuuston varapuheenjohtaja Mari Lampinen-Tuomela poistui 

klo 11.25 asian käsittelyn jälkeen.  
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§ 101 Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalve-

luiden yhdistämissuunnittelun käynnistäminen 

Shp:n joht 33 

Vaasan sosiaali- ja terveystoimen ja Vaasan sairaanhoitopiirin johdon yhteistyöryhmä on 

10.4.2018 sopinut, että käynnistetään valmistelutyö, jonka tavoitteena on tehdä suunnitelma 

yhdistää Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut 

yhdeksi organisatoriseksi kokonaisuudeksi vuoden 2019 alusta lukien.  

 

Valmistelutyö liittyy osaltaan meneillään olevaan maakunta- ja sote –palvelumuutokseen, 

mutta ei ole riippuvainen maakunta- ja soteuudistuksen toteutumisesta. Taustalla on myös 

valtakunnalliset mielenterveys- ja päihdetyön integroimista suuntaavat ohjeistukset ja oh-

jelmat.  Valtakunnallisen suuntauksen ja STM:n ohjeistuksen mukaan mielenterveys- ja 

päihdepalvelut tulisi järjestää siten, että ne muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Sosiaa-

li- ja terveysministeriö asetti vuonna 2007 eduskunnan aloitteesta Mieli 2009 -työryhmän 

valmistelemaan suunnitelmaa mielenterveys- ja päihdetyön valtakunnallisesta kehittämises-

tä. Suunnitelmassa asetettiin kolme tavoitetta: 1) asiakkaan aseman vahvistaminen 2) 

mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämiseen ja ongelmien ehkäisemi-

seen panostaminen ja 3) mielenterveys- ja päihdepalveluiden järjestäminen 

avo- ja peruspalveluja painottavana, asiakkaan kannalta joustavasti toimivana 

kokonaisuutena.  

 

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden toiminnallinen ja hallinnollinen yhdistäminen olisi osa 

niitä toimenpiteitä, joilla Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään 

vastaamaan uutta palvelurakennetta. Muutoksessa yhdistettäisiin nyt hallinnollisesti erillään 

olevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut. 

 

Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämiseen tavoitteina on asiakas- ja hoitoprosessien 

yhdistäminen selkeämmäksi ja vaikuttavammaksi kokonaisuudeksi. Tavoitteena on myös 

poistaa päällekkäisyyttä toiminnoista. Asiakkaan liikkuminen eri palveluiden välillä ei nykyi-

sellä työnjaolla toimi riittävän hyvin eikä ole selkeitä hoito- ja palvelupolkuja. Lisäksi tavoit-

teena on Vaasan sairaanhoitopiirin ja Vaasan kaupungin yhteiset elektroniset potilas- ja 

asiakastietojärjestelmät.  

 

 

 

 

          jatkuu 
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Asiakkaan näkökulmasta mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio tekisi hoidosta ko-

konaisvaltaisempaa. Palveluajatuksena on, että asiakas saisi yhdestä palvelutahosta tarvit-

semansa avun. Palvelu toteutetaan yhteisen hoidon- ja palvelutarpeenarvioinnin sekä asia-

kas- ja hoito- suunnitelman perusteella. Palveluyhteistyö tiivistyisi asiakkaan eduksi. Proses-

sien kehittäminen tuo palvelutuotantoon tehokkuutta ja myös rahallista säästöä.  

 

Valmistelu- ja suunnittelutyöhön on kutsuttu mukaan jokaisesta Pohjanmaan alueen yhteis-

työalueelta tai kunnasta mielenterveys- ja päihdepalveluista vastaava asiantuntijaedustaja.  

 

 

 
SHP:n joht.: Hallitus päättää valtuuttaa sairaanhoitopiirinjohtajan nimeämät 

virkamiehet valmistelemaan suunnitelman Vaasan kaupungin ja 

Vaasan sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen 

yhdistämisestä vuoden 2019 alusta lukien. Suunnitelma tuodaan 

sairaanhoitopiirin hallituksen  käsittelyyn viimeistään lokakuun 

2018 aikana. 

 

HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

  __________ 
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§ 102 Hallintojohtajan sijainen 

Shp:n joht 34 

Maakunta- ja soteuudistuksen kannalta tehdään merkittäviä ratkaisuja vielä ennen syksyä. 

Valmistelua jatketaan Pohjanmaan maakunnassa tiedostaen, että aikataulu ja lainsäädäntö 

saattavat vielä kesän aikana muuttua. Pohjanmaan valmistelussa on seuraavaksi tarkoitus 

jakaa valmisteluvastuita laajemmin nimettäville vastuuvalmistelijoille. Muutoksen johto-

ryhmässä on tultu tulokseen, että valmistelussa tarvitaan vastuullista henkilöä valmistele-

maan maakunta hallintoa ja kirjoittamaan hallintosääntöä. Vaasan sairaanhoitopiirin hallin-

tojohtaja Olle Gull on pyynnöstä harkinnut tehtävän vastaanottamista ja olisi valmis kesän 

jälkeen siirtymään maakuntavalmisteluun vastaamaan 100% työpanoksella hallinnon val-

mistelusta. Hallintojohtaja Olle Gull on luvannut avustaa organisaatiota tarvittavassa laa-

juudessa. 

 

Sairaanhoitopiirissä tarvitaan henkilö vastaamaan hallintojohtajan tehtävistä. Hallintojohta-

jan tehtävä on muotoutumassa uudelleen kevään aikana tapahtuneiden yhtiöittämisien myö-

tä.  Siitä syystä tässä vaiheessa toimivimpana ratkaisuna pidetään sitä, että VSHP:n juristi 

Björn Boucht nimetään hallintojohtajan viransijaiseksi ajelle 6.8.2018- 30.5.2019. Boucht 

hoitaa tehtävää oman työn ohella siten, että tarvittaessa myös hänen töiden uudelleenjärjes-

telyä on tehtävä. 

 

SHP:n JOHT.:  ehdottaa hallituksen päättävän, että  

 

Hallintojohtaja Olle Gull siirtyy 6.8.2018 – 30.5.2019 

ajalle 100% maakuntavalmisteluun, ja kustannukset 

kuormittavat maakuntavalmistelua.  

Björn Boucht toimii hallintojohtajan  sijaisena ajalla 

6.8.2018–30.5.2019, korvauksesta päätetään erillisessä 

liitteessä olevan ehdotuksen mukaisesti.  

Hallinnon suunnittelija Paula Granbacka ottaa hallinto-

johtajan paikan asiantuntijajäsenenä omistajaohjausja-

ostossa, jossa juristi jo toimii asiantuntijajäsenenä. 

Sairaanhoitopiirin johtaja voi päättää, miten hallintojoh-

tajan asema eri sisäisissä työryhmissä hoidetaan. 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

Koska Olle Gull ja Björn Boucht ilmoittivat olevansa es-

teellisiä eivätkä osallistuneet asian käsittelyyn, Marina 

Kinnunen valittiin pykälän pöytäkirjanpitäjäksi. 

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

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht 35 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 103/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 103/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 103/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 103/4 

 

 

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

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 



Asiasivu 20(27) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 104 11.6.2018 

 

 

 
 

§ 104 Lämmönjakelun varmistaminen sairaala-alueella 

HJ 29 

Vaasan keskussairaalalla on vuodesta 1985 asti ollut sopimus kaukolämmön toimituksesta 

Vaasan Sähkön kanssa, joka uusittiin vuonna 1991. Sopimuksen lähtökohtana on ollut, että 

Vaasan keskussairaalalla on oma lämmöntuotanto, jolla tuotetaan lämpöä lämmönjakelun 

keskeytyessä, minkä takia sairaala ei ole maksanut perusmaksua. Käytännössä Vaasan kes-

kussairaala ei ole pystynyt täyttämään velvollisuuttaan moneen vuoteen. Sairaalan edustajat 

ja Vaasan Sähkö ovat keskustelleet asiasta 9.2.2018. Keskustelujen perusteella varmin vaih-

toehto olisi, että Vaasan Sähkö ottaisi kokonaisvastuun lämmönjakelusta, ja että Vaasan 

Sähkö tekisi aloitteen asiassa. Aikaisemmat sopimukset ja Vaasan Sähkön aloite ovat liittee-

nä. 

 

Vaasan Sähkö     LIITE § 104 

 

Hallintojohtaja ja tekninen johtaja ovat yhteisesti sitä mieltä, että Vaasan sairaanhoitopiiri ei 

tästä eteenpäin ole kiinnostunut investoimaan ja ottamaan vastuuta omasta kaukolämmön-

jakelusta, vaan tuotantovarmuutta ajatellen paras vaihtoehto olisi, että vastuu siirtyisi Vaa-

san Sähkölle. Vaasan sairaanhoitopiiri solmisi samankaltaisen kaukolämpösopimuksen kun 

kaikki muutkin asiakkaat. Sairaalalle perusmaksu tarkoittaa 61.760 euroa vuodessa.  

 

 

HJ: ehdottaa että hallitus hyväksyy, että aikaisemmat sopimukset 

Vaasan Sähkön kanssa irtisanotaan ja että uusi sopimus solmi-

taan vakiomallin mukaisesti, mikä tarkoittaa, että Vaasan sai-

raanhoitopiiri tulevaisuudessa maksaa saman perusmaksun kuin 

muut asiakkaat.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 __________ 
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§ 105 Asiantuntijajäsenen vaihtuminen psykiatrian neuvottelukunnassa 

HJ 30 

Osastonhoitaja Tina Halpin on toiminut asiantuntijajäsenenä psykiatrian neuvottelukunnas-

sa. Hän on nyt siirtynyt muihin työtehtäviin ja toivoo tämän takia, että joku muu valittaisiin 

hänen sijaansa. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto ehdottaa, että palveluohjaaja Anna-

Stina Småros valittaisiin Halpinin sijaan. 

 

 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää nimetä psykiatrian neuvottelu-

kunnan asiantuntijajäseneksi palveluohjaaja Anna-Stina Småro-

sin osastonhoitaja Tina Halpinin sijaan.  

 

HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 



Asiasivu 22(27) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 106 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 106 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 31 

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 3/2018, 12.4.2018. 

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 2/2018, 23.3.2018.  

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 3/2018, 25.4.2018 

 

Pöytäkirjat liitteenä    LIITE § 106/1-3 

 

 

HJ:  pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 107 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 107 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuk-

sesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

JYL 9 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta 

lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla 1.1 -30.6.2017 ja 1.7.–

31.12.2017 seuraavasti: 

 

1.1 – 30.6.2017: 

13 440,00 euroa   yleislääketieteen erityiskoulutus 

222 030,00 euroa  lääkärin erikoistumiskoulutus 

     

Aluehallintoviraston päätökset   LIITE § 107/1-2 

LSSAVI/5515/07.00.01/2017 

LSSAVI/5516/07.00.01/2017 

 

1.7 – 31.12.2017: 

2 730,00 euroa   yleislääketieteen erityiskoulutus 

212 556,00 euroa  lääkärin erikoistumiskoulutus 

2 700,00 euroa hammaslääkärin erikoistumiskoulutus 

 

Aluehallintoviraston päätökset   LIITE § 107/3-5 

LSSAVI/2507/2018 

LSSAVI/2505/2018 

LSSAVI/2510/2018 

 

 

JYL:  ehdottaa, että Aluehallintoviraston päätökset merkitään  

tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 108 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 108 Asiakasraadin julkilausuma 

JYH 3 

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

hoitopiirin asukkaista. Asiakasraati  kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja tuottaa ehdotuksis-

taan julkilausuman. Julkilausuma toimii neuvoa-antavana  asiakirjana. Asiakasraati antoi 

kokouksessaan 21.3.2018 julkilausuman 

 

Asiakasraadin kokouksessa 21.3.2018 käsiteltiin raadin aloitteesta asialistalle otettuja asioi-

ta.  

Hoito- ja kuntoutussuunnitelma asiakkaan hoidossa. Asiakasraadin ehdotukset otetaan käsiteltäväksi 

sairaanhoitotoiminnan johtoryhmään sekä suunnittelu- ja kehittämisjohtoryhmään. 

Ajankohtaista H-talon rakentamisessa. Sovittiin, että raati osallistuu suunnitteluun, kun suunnittelun 

ajankohta on siihen sopiva. H-talon suunnitteluasia raadin kokoukseen alkusyksystä 2018. 

Ensitiedon antaminen ja asiakkaalle annettava tuki ja ohjaus. Pyydetään hoitoeettistä työryhmää tar-

kistamaan ohjeen ”Miten kertoa vakavasta sairaudesta potilaalle” implementointia.  

Keskustelua, kysymyksiä, ideoita, tiedotuksia –kohdassa raadin jäsen nosti esiin ehdotuksen, että leik-

kauksen jälkeen lääkäri voisi soittaa omaiselle, ettei omaisen tarvitsisi hakea läheisen voinnista tietä-

vää henkilöä. Ehdotus annetaan operatiivisen vastuualueen johtajalle ja johtajaylilääkärille tiedoksi.  

 

Julkilausuma 21.3.2018   LIITE § 108 

 

JYH :   ehdottaa, että hallitus merkitsee julkilausuman tiedoksi 

 

HALL.: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

  __________ 

 

 



Asiasivu 25(27) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 109 11.6.2018 

 

 

 

 

§ 109 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Vaasan sairaanhoitopiiri on esittänyt Fimealle, että uuteen H-rakennukseen voitaisiin avata 

apteekki. Fimea pyytää nyt lausuntoa Vaasan sairaanhoitopiiriltä , sillä se on valmistellut 

asiaa niin, että uusi apteekkioikeus voitaisiin antaa yksityiselle apteekkarille. Tällaista ratkai-

sua on kokeiltua muualla, mutta se ei ole johtanut tulokseen. Sairaanhoitopiirin johtaja in-

formoi hallitusta tilanteesta, ja hallitus valtuutti hallituksen puheenjohtajan ja sairaanhoito-

piirin johtajan antamaan asiasta lausunnon. 

 

Työterveyshuoltoa odottavat sote-uudistuksesta johtuvat uudelleenjärjestelyt. On todennä-

köistä, että työterveyshuolto on yhtiöitettävä, ja Vaasan kaupungilla, joka nyt ylläpitää Vaa-

san Aluetyöterveyttä, on vahvana vaihtoehtona toiminnan myyminen. Tulevalle maakunnalle 

työterveyshuolto on kuitenkin tärkeä yhteistyökumppani mitä tulee potilaiden lähettämiseen 

erikoissairaanhoitoon. Asia on nyt selvitettävänä ja se otetaan hallituksessa käsiteltäväksi 

uudelleen, kun jonkinlainen päätösehdotus on valmiina. 

 

Harri Moisio kertoi meneillään olevasta hankkeesta, joka koskee lastensuojelun tulevaisuutta 

Pohjanmaalla. Hankemateriaali on ohessa. 

 

Osaamiskeskus     BILAGA § 109 

 

Århusin yliopistosairaalaan järjestetään opintokäynti 20.–22. elokuuta. 

__________ 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    11.6.2018 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: : 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 106, 107, 108, 109 

 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät: 97, 98, 102, 104, 105 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 97, 98, 102, 104, 105 

 

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. 

 


