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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 158-160 12.11.2018

§ 158 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

§ 159 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Mona Vikström ja Per Hellman.

  HALL:

§ 160 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 161 12.11.2018

§ 161 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-
hoitajan päätökset

Shp:n joht. 55

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan
päätösluettelot.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE § 161/1
Hallintojohtajan päätökset LIITE § 161/2
Johtajaylilääkärin päätökset LIITE § 161/3
Johtajaylihoitajan päätökset LIITE § 161/4

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

  HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018

§ 162 Vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelma

Shp:n joht. 56
Työ talousarvion parissa on jatkunut hallituksen viimeisimmän kokouksen jälkeen.

Suunnitelmatekstejä on täydennetty, ja myös numero-osaa on täydennetty palvelu- ja vas-
tuualuekohtaisilla tuloslaskelmilla, suoritetavoitteilla ja kuntakohtaisilla osuuksilla.

Hinnoitteluperusteista ja yksittäisistä hinnoista on tehty laskelmia jäsenkuntien ja ulkokun-
tien välisen lopullisen kustannusjaon selvittämiseksi. Hallitus käsittelee lopulliset erillishin-
nat joulukuussa sen jälkeen, kun valtuusto on hyväksynyt taloussuunnitelman 29.11.2018.

Toimintavolyymi vastaa suunnilleen aiempien vuosien volyymiä, ja toiminnassa siirrytään
yhä avohoitopainotteisempaan hoitoon sekä somatiikassa että psykiatriassa. Sekä psykiatri-
an hoitopäivien että drg-pakettien määrän arvioidaan vähenevän. Vuodeosastotoiminnassa
ei ole tapahtunut organisaatiomuutoksia, mutta vuodepaikkojen määrä on vähentynyt kol-
mella.

Talousarvioehdotuksen toimintatulot ovat yhteensä 244,4 milj.  euroa eli  ne nousevat 3,2 %
vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Kuntien maksuosuudet nousevat 2,5 % siten, että
oman toiminnan laskutus kasvaa 2,4 % ja muissa laitoksissa annetun hoidon läpilaskutus
kasvaa 3,1 %. Jäsenkuntien kokonaislaskutus kasvaa 2,8 % eli 5,8 milj. euroa.

Toimintakulut ovat yhteensä 234,4 milj. euroa, jossa on lisäystä 3,4 % vuoden 2018 talousar-
vioon  verrattuna.  Oman  toiminnan  kulut  ovat  198,2  milj.  euroa,  jossa  kasvua  on  3,5  %  eli
6,6 milj. euroa vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut ovat 110,2 milj. eu-
roa, mikä on melko tarkalleen sama kuin 2018. Vuoden 2019 talousarvioehdotus ei  kuiten-
kaan ole verrannollinen vuoden 2018 talousarvioon, sillä toiminnan ulkoistaminen koskee
nyt koko vuotta, jolloin palkat vähenevät, mutta samalla ne myös nousevat, kun Pietarsaaren
laboratoriotoiminta on siirtynyt piirille. Lisäksi palkkoihin on tehty suuria yleiskorotuksia,
kun taas henkilösivukuluja on pienennetty. Virkojen ja toimien määrä on kasvanut 37,75:llä,
kun  laboratoriotoiminta  on  yhdistetty  (23,75  kpl)  ja  uusia  virkoja  ja  toimia  on  perustettu
(16 kpl). Ehdotukseen sisältyy nelisenkymmentä virkanimikemuutosta.

 Ostopalvelumäärärahat, lukuun ottamatta hoitoa muissa laitoksissa, ovat 43,7 miljoonaa eu-
roa, jossa on lisäystä 9,9 % eli  3,9 miljoonaa euroa. Aine- ja tarvikekulut kasvavat 3,8 % eli
1,4 milj. euroa, mikä johtuu apteekkitarvikekulujen noususta. Kulujen muut nousut ja laskut
selittyvät pääasiassa toiminnan yhdistämisellä (enemmän laboratoriotarvikkeita) ja toimin-
nan ulkoistamisella (vähemmän elintarvikkeita). Ostopalvelukulut kasvavat yhteensä 5 milj.
eurolla eli 6,7 %.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018

§ 162 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

Rahoituksen nettokulut kasvavat 0,9 milj. euroa vuonna 2019.  Lainanoton kasvusta huoli-
matta taso voidaan vielä pitää melko alhaisena, sillä korkotaso on edelleen äärimmäisen al-
hainen, joten korkokulut ovat olleet paljon pienemmät kuin vuodeksi 2018 budjetoitiin.

Vuoden 2019 investointimenot ovat yhteensä 59,4 milj. euroa.  Uutta H-taloa varten on va-
rattu 28,2 milj. euroa, joista 3 milj. euroa käytetään infrastruktuurin muuttamiseen. Muita
suuria kohteita ovat F-osan korjaus, jota varten on budjetoitu 3 miljoonaa euroa sekä X-talo,
jota varten on budjetoitu 1,5 miljoonaa euroa. X-talon osalta siirretään 1,7 milj. euroa vuoden
2018 budjetoiduista varoista, joita ei tullakaan käyttämään. Pysäköintitalon lisäkerrosta var-
ten  on  budjetoitu  2,5  milj.  euroa.  Loput  määrärahoista,  2,8  milj.  euroa,  varataan  muihin
kiinteistöinvestointeihin. Laitteiden investointimääräraha on 4,2 milj. euroa ja it-järjestelmiä
varten on varattu 12,6 milj. euroa. Osa laitteista rahoitetaan lahjoituksin ja leasingilla. Kaikki
kiinteistöinvestoinnit rahoitetaan aluksi lainalla. H-talosta ja uudesta asiakas- ja potilastieto-
järjestelmästä päätetään keväällä 2019, kun lopulliset kustannuslaskelmat ovat saatavilla.

H-talo sisältyy Vaasan sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmaan ja sairaanhoitopiiri suunnit-
telee ja johtaa hanketta siihen saakka, että lopullinen omistajarakenne on selvennyt. Suun-
nittelu on käynnistynyt, ja suunnittelukulut sisältyvät sairaanhoitopiirin talousarvioon. Itse
H-talon kokonaiskuluiksi on arvioitu noin 130 milj. euroa, mutta infrastruktuurin muuttami-
seen ja rakentamiseen varataan 9,8 milj. euroa ja uutta automaatiotekniikkaa varten 5,5 milj.
euroa. H-talon lisäksi muutetaan ja korjataan myös muita rakennuksia, muun muassa X-
taloa yhteensä 7,7 milj. eurolla, F-osaa 21,3 milj. eurolla, ruokasalia 2,5 milj. eurolla sekä C-
rakennusta  6  milj.  eurolla.  Kulut  ovat  yhteensä  noin  185  miljoonaa  euroa  vuosina  2019–
2022. Sen jälkeen aloitetaan muiden rakennusten saneeraukset 67 milj. eurolla.

Taloussuunnitelma LIITE § 162

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän toiminta- ja taloussuunnitelman
esitetyssä muodossa

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2019 toiminta- ja talous-
suunnitelmaan sisältyvät kunta- ja muut laskutusperusteet seuraavasti:

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018

§ 162 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

a. Kuntalaskutus perustuu avohoitokäynteihin, hoitopäiviin ja drg-
paketteihin, jotka hinnoitellaan kustannusvastaavuuden pohjalta.
Lisäksi laskutetaan hoitopäivien hinta drg-pakettien outlier-
päivistä ja potilaista, joiden siirtäminen muualle on viivästynyt
(siirtoviivepotilaat).

b. Kalliin hoidon raja on 85 000 euroa/potilas/vuosi. Raja koskee
myös psykiatriaa. Kalliin hoidon kuluiksi arvioidaan 5 000 000 eu-
roa eli 29,46 euroa asukasta kohti tasausmaksuna.

c. Jäsenmaksuilla katetaan potilasvakuutusmaksut, myrkytystieto-
keskuksen kulut, tartuntatautilain mukainen toiminta ja lääkitys,
lääkinnällisen kuntoutuksen koulutus- ja ohjausvastuu, kuntoutus-
tarvikkeista koituvat kulut, alueellisen apuvälinekeskuksen toimin-
ta, alueellisen terveydenhuoltorekisterin ja perusterveydenhuollon
yksikön ylläpito sekä hengitysvajauspotilaista piirille kuuluvat ku-
lut.  Vuoden 2019  jäsenmaksu on  50,03  euroa  asukasta  kohti.  Ko-
konaiskulut ovat  8 491 785 euroa.

d. Ensihoitopalvelun nettokulut 8 455 282 euroa peritään maksuna,
joka on 49,81 euroa asukasta kohti.

e. Päivystysvalmiuden ylläpitämiseksi peritään asukaskohtainen
32,85 euron maksu, joka kattaa puolet päivystyksen kuluista.

f. Ostopalvelut muista sairaanhoitopiireistä ja laitoksista laskutetaan
ns. läpilaskutuksena, ja ne kuuluvat myös tasausjärjestelmän pii-
riin.

g. Ostettu kuntoutustoiminta laskutetaan myös ns. läpilaskutuksena.

h. Peruspääomasta 1.1.2019 maksetaan 0,75 %:n korko, joka makse-
taan jäsenkunnille joulukuussa 2019.

i. Investointien rahoittamiseksi otetaan 20 milj. euron laina.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 162 12.11.2018

§ 162 Vuosien 2019-2021 toiminta- ja taloussuunnitelma, jatkuu

j. Poistosuunnitelman mukaisesti aktivoituvien investointimenojen
rajaksi vahvistetaan 50 000 euroa kiinteistöinvestointien osalta ja
15 000 euroa laite- ja konehankintojen osalta.

k. Valtuuston sitovuustasoksi vahvistetaan oman toiminnan nettoku-
lut,  nettorahoitustuotot ja -kulut sekä nettoinvestointimenot. Hal-
litusta sitoo investointilistan jokainen kohta.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 163 12.11.2018

§ 163 Johtajaylihoitajan valinta

Shp:n joht. 57

Hallitus päätti kokouksessaan 1.10.2018  § 144 julistaa johtajaylihoitajan viran haettavaksi.

Virka oli haettavana ajalla 5.10.2018 – 21.10.2018.

Virkaa haki  6 henkilöä, kaikki hakijat täyttivät pätevyysvaatimukset. Hakemukset liitteenä
(jaetaan hallitukselle) LIITE § 163

Haastatteluryhmään kuuluivat Hans Frantz, Mona Vikström, Reijo Autio ja Marina Kinnu-
nen.

Haastatteluryhmä totesi, että Arja Tuomaala olisi sopivin Vaasan sairaanhoitopiirin johta-
jaylihoitajaksi.  Haastatteluryhmä ehdottaa siksi yksimielisesti Tuomaalan valintaa. Tuomaa-
lalla on tehtävään soveltuvin ja monien vuosien kokemus johtavan ylihoitajan tehtävästä ja
hän on osoittanut kykynsä johtaa hoitotyötä sairaanhoitopiirin strategian mukaisesti.

SHP:n JOHT: esittää, että hallitus valitsee Arja Tuomaalan johtajaylihoitajaksi.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 164 12.11.2018

§ 164 Maailman sairaalakongrenssin opit

Shp:n joht. 58

Hallitus  päätti kokouksessaan 7.5.2018, että sairaanhoitopiiristä osallistutaan maailman sai-
raalakongressiin 10.-12.10.2018 Brisbanessa.

Matkalla oli hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz, varapuheenjohtaja Per Hellman, hallin-
tojohtaja Olle Gull, sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen ja laatupäällikkö Mari Pluk-
ka.

Plukka ja Kinnunen pitivät perjantaina esityksen Vaasan keskussairaalan case-manager toi-
mintamallista.

Hans Frantz oli Kuntaliiton edustajana kansainvälisen sairaalaliiton vuosikokouksessa (IHF
General Assembly).

Hallintojohtajan matkakertomus LIITE § 164/1

Sairaanhoitopiirin johtajan blogikirjoitus, joka on julkaistu sairaanhoitopiirin intrasivuilla
henkilökunnalle luettavaksi LIITE § 164/2

SHP:n JOHT: matkakertomukset tiedoksi hallitukselle.

HALL:
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Hallitus 165 12.11.2018

§ 165 Hallituksen kokousajat keväällä 2019

HJ  41

Hallitukselle ehdotetaan seuraavia kokousaikoja:

Keskiviikko 16.1. klo 9.00
Maanantai 18.2. klo 9.00
Maanantai 4.3. klo 9.00
Maanantai 25.3. klo 9.00
Maanantai 29.4. klo 9.00
Maanantai 20.5. klo 9.00
Maanantai 10.6. klo 9.00

Valtuuston kokoukset voisivat olla 15.4. ja 17.6. klo 13.00.

HJ: ehdottaa, että hallitus vahvistaa ehdotetut kokousajat.

HALL:
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 166 12.11.2018

§ 166 Saatavien poistaminen

HJ 42
Talouspäällikkö ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta 1.11.2016–31.10.2017
poistetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta
ja koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on 327 262,11
euroa ja muita saatavia 61 048,83 euroa. Vaikka potilasmaksut ja saatavat poistetaan kirjan-
pidosta, se ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut myöhemmin, mikäli
se osoittautuu mahdolliseksi.

Muut saatavat ovat pääasiallisesti ulkomaalaisilta, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut
näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toi-
sin sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja
velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein las-
kunsa maksamatta.

Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävil-
lä kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin.

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää poistaa potilasmaksuja 327 262,11
euron ja muita maksuja 61 048,83 euron edestä.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 167 12.11.2018

§ 167 Sopimus henkilöstön siirrosta Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ja
Vaasan keskussairaalan laboratorioyksiköiden yhdistämisen johdosta

HJ 43

Kun Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston laboratoriotoiminta Pietarsaaressa ja Uudessa-
kaarlepyyssä yhdistetään osaksi Vaasan keskussairaalan laboratoriota, tarvitaan erillinen so-
pimus siirrettävään henkilöstöön sovellettavista ehdoista. Vaasan sairaanhoitopiiri ja Pietar-
saaren sosiaali- ja terveysvirasto ovat laatineet sopimusluonnoksen. Henkilöstö siirtyy
1.1.2019 Vaasan sairaanhoitopiirille liikkeenluovutuksen periaatteilla ns. vanhoina työnteki-
jöinä. Palvelussuhde jatkuu keskeytymättömänä mitä tulee sopimuksen mukaisten etujen
kuten vuosilomaoikeuden, työkokemuslisien, sairauslomien ja muiden palvelusaikaan sidot-
tujen etujen myöntämiseen. Mahdollisissa kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksen ulkopuo-
lisissa erilliskorvauksissa ja paikallisesti sovittavissa asioissa noudatetaan Vaasan sairaan-
hoitopiirin määräyksiä ja käytänteitä siirtymähetkestä alkaen. Sopimusluonnos on liitteessä.

Sopimus henkilöstön siirrosta LIITE § 167

HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy sopimuksen henkilöstön siirros-
ta

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 168 12.11.2018

§ 168 Vuokrasopimus, sopimus omaisuuden korvaamisesta ja sopimus siivouksesta
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ja Vaasan keskussairaalan laboratorio-
yksiköiden yhdistämisen johdosta

HJ 44
Kun Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston laboratoriotoiminta yhdistetään osaksi Vaasan
keskussairaalan laboratoriota on Malmin kiinteistöt kuntayhtymän kanssa solmittava vuok-
rasopimus tilojen käytöstä ja poistamattomien laboratoriolaitteiden korvaamisesta. Lisäksi
tarvitaan sopimus huoltopalveluista, lähinnä siivouspalveluista Malmska kiinteistö ky:n sekä
Uusikarlepyyn kaupungin kanssa. Keskustelujen lähtökohta on, että Vaasan sairaanhoitopiiri
korvaa kulut samoin periaattein ja samalla tasolla kuin Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviras-
to on tehnyt. Sopimukset eivät ole näiltä osin vielä valmiit.

HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että hallintojohtaja saa allekir-
joittaa huolto- ja vuokrasopimukset Malmin kiinteistöt ky:n,
Alerte Oy:n ja Uudenkaarlepyyn kaupungin kanssa niin, että la-
boratoriotoiminta voidaan siirtää 1.1.2019. Sopimukset annetaan
myöhemmin hallitukselle tiedoksi.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 169 12.11.2018

§ 169        Lisäys hallintosääntöön uuden palvelualueen perustamisen johdosta

HJ 45
Väestö vanhenee ja kotona asumista halutaan tukea, niinpä kuntoutuksella ja potilaan toi-
mintakykyä ylläpitävällä toiminnalla on yhä keskeisempi tehtävä. Myös maakunta- ja sote-
uudistuksen yhteydessä on tärkeää, että kuntoutukseen liittyvät palveluketjut ja palveluko-
konaisuudet tulevat kuvatuiksi. Vaasan sairaanhoitopiiri valmistautuu jo nyt tulevaan perus-
tamalla vuoden 2019 alussa kuntoutukselle oman palvelualueen, johon kuuluvat fysiatrian
osasto, lääkinnällinen kuntoutus, kuntoutusohjaajat, apuvälinekeskus sekä terapeuttien ja
asiantuntijoiden yksikkö. Apuvälinekeskus palvelee jo nyt koko aluetta.

Organisaatiomuutos edellyttää hallintosäännön 3. luvun 12. pykälän täydentämistä niin, että
siihen lisätään kuntoutuksen palvelualue.

HJ:                ehdottaa, että hallintosäännön 3. luvun 12. pykälään lisätään
                           kuntoutuksen palvelualue.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 170 12.11.2018

§ 170 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle
1.1.2019-31.12.2019

JYL 13

Uuden asetuksen mukaan palvelutasopäätös tulee tehdä vuosittain. TYKS-
erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen ohjausryhmä on  laatinut  ja osaltaan hyväksynyt
sairaanhoitopiirien palvelutasopäätökset vuodelle 2019.

Palvelutasopäätös vuodelle 2018 tehtiin perustuen FinnHEMS Oy:n suorittamaan ris-
kialueluokitukseen ja palvelutasoanalyysiin (vuoden 2016 aineiston perusteella). FinnHEMS
Oy lopetti 2018 alussa analyysien suorittamisen. Tarkoituksena oli, että uuden hätäkeskus-
tietojärjestelmä ERICA:n käyttöönoton myötä STM olisi ottanut vastuun riskialueluokituk-
sen ja palvelutasoanalyysien laatimisesta. ERICA:n käyttöönotto kuitenkin viivästyi, ja väli-
aikaisena ratkaisuna HUS (yhteistyössä CGI:n kanssa) vastaa toistaiseksi näistä toiminnois-
ta.

HUS:n tekemä riskialueluokitus poikkeaa aiemmasta. STM:n hyväksynnällä HUS:n asian-
tuntijat ovat muuttaneet hieman riskialueluokituksen perusteita, minkä vuoksi riskialuekoh-
taisten ruutujen määrä on hieman muuttunut. Palvelutasopäätöstä on päivitetty tältä osin,
kuten myös liitteenä olevaa riskialuekarttaa.

Myös HUS:n analyysimalli poikkeaa FinnHEMS Oy:n käyttämästä. Oleellisin ero on siinä, et-
tä HUS luokittelee tehtävät ensimmäisen hälytyskiireellisyyden mukaan, kun FinnHEMS Oy
käytti viimeistä ennen kohteen saavuttamista tiedossa ollutta hälytyskiireellisyyttä. Jos yk-
sikkö lähtee hälytysajona B-tehtävälle, mutta hätäkeskus laskee saamiensa lisätietojen perus-
teella tehtävän C-kiireellisyyteen, ajaa yksikkö loppumatkan kohteeseen normaaliajona (ja
tavoittamisviive pitenee). Tällöin HUS analysoi viiveen B-kiireellisyyden tehtävänä (tavoitet-
tava  mahdollisimman  nopeasti),  ja  FinnHEMS  Oy  puolestaan  analysoi  kyseisen  viiveen  C-
kiireellisyyden tehtävänä (tavoittamisviivetavoite 30 minuuttia). Asialla on suurin merkitys
tavoittamisviivetavoitteiden toteutumiseen ajomatkan ollessa pitkä.

Todettiin, että verrattaessa vuoden 2016 osalta uutta ja vanhaa analyysitapaa, uusi tapa tuot-
ti pidemmät tavoittamisviiveet. Asian ajateltiin johtuvan edellä mainitusta erosta käsitellä
tehtäviä. Palvelutasopäätösten tavoittamisviivetavoitteet osoittautuivat käytännössä mahdot-
tomiksi saavuttaa, koska tavoitteet oli asetettu vanhan analyysimallin tulosten mukaan.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 170 12.11.2018

§ 170 Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätös ajalle
1.1.2019-31.12.2019, jatkuu

Vasta 10.10.2018 ensihoidon ylilääkärikokouksessa havaittiin merkittävä laadullinen virhe.
Ilmeni, että CGI:n palvelimelle ei oltu siirretty ensivasteyksiköiden tietoja. Palvelutasoana-
lyysi osoitti siten ainoastaan ambulanssien saapumisviiveen, eikä siinä huomioitu ensivas-
teyksiköiden tavoittamisviiveitä kuten asetus edellyttää, ja kuten FinnHEMS OY oli omissa
analyyseissään tehnyt. Harvaan asutuilla seuduilla, etenkin etäällä ambulanssien asemapai-
koista, ensivasteyksiköillä on keskeinen rooli tavoittamisviiveiden lyhentämisessä.

Havaittua virhettä ei vielä ole saatu korjattua, eikä sairaanhoitopiireillä ole tällä hetkellä tie-
toa todellisesta asetuksen mukaisesta palvelutasosta. Huomioiden että palvelutasopäätökset
tulee saada käsiteltyä sairaanhoitopiireissä siten että palvelutasopäätös on voimassa ensi
vuoden alusta, erityisvastuualueemme ensihoitokeskuksen ohjausryhmä päätti kokoukses-
saan (23.10.2018) säilyttää vuoden 2018 palvelutasopäätöksen ennallaan, päivittäen ensi
vuoden palvelutasopäätökseen ainoastaan muuttuneet perustiedot (taulukko 1) ja ris-
kialuekartat (liite 1). LIITE § 170

JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy Vshp:n kuntayhtymän ensihoi-
don palvelutasopäätöksen alalle 1.1.2018-31.12.2018 ja vie sen
edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 171 12.11.2018

§ 171  Asiakasraadin julkilausuma

JYH 6

Vaasan keskussairaalan asiakasraati antoi kokouksessaan 23.10.2018 seuraavan julkilausu-
man:

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistus Vaasassa
Asiakasraadin ehdotukset:
-  Erittäin  tärkeää,  että  hoitoon  pääsyn  kynnys  on  matala  ja  hoitoon  pääsee  nopeasti.  Ei

päivien tai viikkojen odotusaikoja. Jos hoitoa ei toteuteta erikoissairaanhoidossa, niin
hyvä info, mistä saa apua. Nykyään asiakkaalla on suuri itsemurhariski, että saa akuuttia
apua.

-  Yhdeltä luukulta kaikki hoito.
-  Kokonaisvaltainen, koko perheen huomioiva hoito -> rikkinäiset perheet ja suhteet sai-

rastuttavat ihmisiä. Esimerkiksi moni rikkinäisestä perheestä tuleva nuori voi huonosti.
Koko perhe tarvitsee usein hoitoa. Hoidossa huomioitava perheen mahdolliset talouson-
gelmat, sosiaaliavun tarve.

-  Akuuttia apua maahanmuuttajaperheille, koko perheelle. Nyt on melkein mahdotonta
saada apua lapselle, joka tarvitsee tulkkia. Posttraumaattisesta stressistä kärsivät van-
hemmat ovat lähes kykenemättömiä huolehtimaan traumatisoituneesta lapsesta. Maa-
hanmuuttajien psykiatriseen auttamiseen perehtyneitä ammattilaisia tarvitaan enem-
män. Asiaan olisi herättävä kansallisestikin, mutta erityisesti Vaasassa, jossa maahan-
muuttajia on paljon.

-  Kokonaisvaltainen hoito, kun asiakkaalla on moniulotteinen ongelma, esim. psyykkinen
sairaus ja päihdeongelma

-  Osaamista peliriippuvuuksien hoitoon
-  Aitoa kuuntelemista/kohtaamista. Kuunnellaan myös läheistä.
-  Avoin, luotettava ja positiivinen asiakkaan ja läheisen kohtaaminen
-  Ensiarvion tekevällä hoitajalla oltava laaja asiantuntemus ja pätevyys arvioida asiakkaan

hoidon tarvetta sekä päihde- että mielenterveysongelmien osalta.
-  Tiivis yhteistyö kolmannen sektorin toimijoiden kanssa mm. vertaistukea asiakkaalle

(Olka-toiminta) sekä ennaltaehkäisevää päihdetyötä mm. kouluissa ja oppilaitoksissa.
-  Kokemusasiantuntijoita aulaan.
-  Jos asiakas tulee aulaan huonossa kunnossa (päihde- tai mielenterveysongelmat), on jo-

ku ihminen paikalla, joka voi hänet ohjata hoitoon.
-  24/7 voi soittaa H-taloon. Yksi numero, oma kontaktinumero.
-  Mahdollisuus saada hoitokontakti, kun esim. uusi lääke aloitettu tai lääkitystä muutettu.
-  Case manager, ”polun seuraaja” asiakkaan tukena
-  Psykiatrisilla potilailla tulee olla mahdollisuus kuntoutusohjaajan palveluihin.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 171 12.11.2018

§ 171  Asiakasraadin julkilausuma, jatkuu

Asiakasraadin mielestä kokouksessa esitelty mielenterveys- ja päihdepalvelui-
den integraatiosuunnitelma kuulosti erittäin hyvältä ja asiakasraati kannattaa
integraation toteuttamista. Vahvuutena on, että erilaiset potilaan ongelmat hoidetaan
samassa paikassa. Tällä hetkellä potilaan hoitoon liittyy monia odotusaikoja, joiden välillä on
riski pudota hoidon piiristä. Uudistukseen liittyy monia positiivisia vaikutuksia potilaan nä-
kökulmasta: nopeus, parempi kokonaiskuva potilaan tilanteesta, enemmän pätevyyttä sa-
massa paikassa. Perheiden palvelut korostuvat, jolloin voidaan pysäyttää kierre. Maahan-
muuttajien mielenterveyspalveluihin tarvitaan lisää resursseja.

Asiakasraati esittää kannanottonsa integraatiosta sekä Vaasan sairaanhoitopii-
rin hallitukselle että Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnalle ja kau-
punginhallitukselle.

Asiakasraadin julkilausuma LIITE § 171

JYH: esittää, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tie-
doksi ja antaa sen Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslauta-
kunnalle ja kaupunginhallitukselle tiedoksi.

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 172 12.11.2018

§ 172 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä



Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä
Hallituksen kokous 12.11.2018

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi
käyntiosoite:X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



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.


