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Hallitus 173-175 12.12.2018

§ 173 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

§ 174 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Barbro Kloo.

  HALL:

§ 175 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

HALL:
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Hallitus 176 12.12.2018

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

Shp:n joht. 60

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan
päätösluettelot.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE § 176/1
Hallintojohtajan päätökset LIITE § 176/2
Johtajaylilääkärin päätökset LIITE § 176/3
Johtajaylihoitajan päätökset LIITE § 176/4

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

  HALL:
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Hallitus 177 12.12.2018

§ 177 Tietoa erityishuollosta Pohjanmaalla

Shp:n joht. 61

Maakunnan suunnittelun yhteydessä yhdeksi keskustelunaiheeksi on noussut erityishuollon
järjestäminen Pohjanmaalla. Pohjanmaa on sikäli haastava, että meillä on kaksi eri kuntayh-
tymää järjestämässä erityishuoltoa: Eskoo (suomenkielinen) ja Kårkulla (ruotsinkielinen).
Lisäksi kunnilla on omaa toimintaa. Hallitusta informoidaan tulevista lainmuutoksista ja sii-
tä, miten erityishuolto on järjestetty Pohjanmaalla ja mitä kehityssuunnitelmia eri tasoilla
on.

Selvityshenkilöraportti LIITE § 177/1
Maakuntarajat ylittävä yhteistyö LIITE § 177/2

SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus merkitsee erityishuoltoa koskevan infor-
maation tiedoksi.

HALL:
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Hallitus 178 12.12.2018

§ 178 Psykologian lahjoitusprofessuuri 1.1.2019–31.12.2023

Shp:n joht. 62

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi kokouksessaan 18.9.2017 psykologian lahjoitus-
professuurin. Tehtävänä on kehittää kustannustehokkaita hoitomalleja erityisryhmille, joilla
on haastavia kehitys- ja oppimisvaikeuksia sekä psyykkisiä oireita. Lahjoitusprofessuurin ra-
hoittivat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Eskoo. Professuuri
kuului Jyväskylän yliopistolle ja professorin sijoituspaikan oli tarkoitus olla Seinäjoki.

Tilanne on nyt muuttunut, sillä Jyväskylän yliopisto ei suostunut siihen, että professorin si-
joituspaikka olisi Seinäjoki. Yhteistyö Jyväskylän yliopiston kanssa päättyi sen vuoksi.

Uusia neuvotteluita on käyty Tampereen yliopiston kanssa, ja olemme laatineet uuden pro-
jektisuunnitelman, joka vastaa sisällöltään Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen 18.9.2017
hyväksymää projektisuunnitelmaa. Professuuri on kaksikielinen (suomi ja ruotsi). Professori
tuottaa tutkimusryhmineen psykologian alan kehitystä tukevaa uutta tieteellistä tietoa. Tie-
toa käytetään Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopii-
rin ja Vaasan sairaanhoitopiirin hoitotyön kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on rakentaa
kansainvälinen ja kansallinen yhteistyöverkosto tukemaan alan kehitystyötä. Osana profes-
suurihanketta kehitetään yhdessä Eskoon sosiaalipalvelujen ky:n sekä Etelä-Pohjanmaan ja
Vaasan sairaanhoitopiirien henkilökunnan kanssa koulutusta, jossa keskitytään tutkimustie-
don välittämiseen käytäntöön sekä uusien analyysi-, kuntoutus- ja arviointimenetelmien so-
veltamiseen omassa työssä. Professuuri palvelee sekä Vaasan että Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiirin asiakkaita. Koulutusta ja materiaalia tuotetaan sekä suomeksi että ruotsiksi.
Tutkimusryhmä kehittää ja kokeilee erilaisia teknologiaratkaisuja hoitotyön tueksi.

Selvityshenkilöraportissa erityishuoltopiirien asemasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tuksessa todetaan, että vammaisuuskysymyksiä koskeva tilastointi ja tiedonkeruu järjeste-
tään säännölliseksi ja jatkuvaksi sekä erityisesti vastuutetaan kertyvästä tiedosta tehvävä
monipuolinen analysointi ja tutkimus. Sote-uudistukseen liittyy vahvasti kustannusten hal-
linnan tavoite. Se ei voi toteutua, jos enenevä osa vammaisista henkilöistä tarvitsee erityis-
palveluja yleisen palveluverkon osaamattomuuden vuoksi. Psykologian lahjoitusprofessuuri
tukee näitä tavoitteita Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.

jatkuu



Asiasivu 7(29)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 178 12.12.2018

Olisi ollut toivottavaa, että myös Kårkulla samkommun olisi osallistunut lahjoitusprofessuu-
riin.

Lahjoitusprofessuuri on suunniteltu viiden vuoden ajaksi, vuosiksi 2019–2023. Projektin
kokonaiskulut ovat 875 000 euroa, josta Vaasan sairaanhoitopiirin osuus on 175 000 euroa,
toisin sanoen 35 000 euroa vuodessa.

Marraskuussa 2018 Varsinais-Suomen maakunta- ja soteuudistuksen muutosorganisaatio
esitteli luonnoksen mahdollisesta Länsirannikon vammaispalvelujen osaamis- ja tukikeskuk-
sesta, jonka erityisosaamista tarvitsee pieni osa vammaispalveluiden asiakkaista. Pääosa vaa-
tivimpien palveluiden asiakkaista ovat kaikenikäiset kehitysvammaiset tai neurokirjon hen-
kilöt. Näiden henkilöiden palvelujen tuottamisen kustannukset muodostavat suuren osan
vammaispalveluiden rahoituksesta. Keskuksen tehtävä on siten toimia sekä palvelujen tuot-
tajana että niiden kehittäjänä. Osaamis- ja tukikeskus palvelee sekä asiakkaita, että perus- ja
erityistason työntekijöitä. Vammaisalan osaamis- ja tukikeskus tekee tiivistä yhteistyötä tut-
kimusverkostojen (yliopistot, ammattikorkeakoulut, Kela, kansallisen tason tutkimusyksi-
köt) kanssa. Osaamis- ja tukikeskuksen kehittämis- ja tutkimusyhteistyö koskee perus-, eri-
tyistason- ja vaativan tason palveluita sekä uusia haastavia ilmiöitä. Työ painottuu erityisesti
sellaisiin kokonaisuuksiin, joiden kehittämisessä ja tutkimuksessa tarvitaan moniammatillis-
ta osaamista. Esimerkiksi neurokirjon asiakkaiden haasteet. Osaamis- ja tukikeskuksen toi-
minta perustuu ohjelmalliseen kehittämiseen ja toiminnan painopisteet kirjataan strategi-
aan. Erityisiä painopisteitä ovat osaamisen vahvistaminen peruspalveluissa, vahvan tuen ke-
hittäminen alueellisiin erityispalveluihin ja vaativien palveluiden kehittäminen joustavaksi
suunnitelmalliseksi toiminnaksi.

Osaamis- ja tukikeskuksen tutkimus- ja kehittämistehtäviä:
1) vahvistaa vammaisalalla työskentelevien henkilöiden osaamista sekä tukea palvelujen ke-
hittämistä. Osaamis- ja tukikeskuksen toimintana tuotetaan vaikuttavuustietoa, laatukritee-
rejä ja yhtenäisiä toimintamalleja, joissa hyödynnetään valtakunnallista seurantatietoa pal-
velujen suunnittelussa.
2) kehittää ja levittää tutkimustietoon perustuvia kuntoutus- ja palvelumalleja yhdessä tut-
kimuslaitosten ja korkeakoulujen kanssa.
3) varmistaa omalta osaltaan kehittämishankkeiden tuotosten jalkautumista käytäntöön ja
kehittämistyön vaikuttavuuden tutkimista.

Projektisuunnitelma LIITE § 178/1
Länsirannikon vammaispalveluiden osaamis- ja tukikeskus, luonnos

LIITE § 178/2
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SHP:n JOHT.:

Yhteistyöalueen suunnitelmat kehitysvammaisten hoidon orga-
nisoinnista, rakenteista sekä tutkimus-ja  kehittämishuippuyksi-
kön perustamisesta ovat tulleet VSHP:n tietoon 2018 syksyllä.
Nämä suunnitelmat ovat suurelta osin päällekkäisiä Eskoon esit-
tämän professuurihankkeen kanssa. Yhteistyöalueen tai
TYKS-erva-alueen  suunnitelmista  ei  VSHP  voi  jättäytyä  pois
riippumatta sote-lainsäädännön tilanteesta.
Tällä hetkellä on järkevintä olla hajottamatta kehitysvammatyön
vähäisiä resursseja monelle taholle ja olla sitoutumatta profes-
suurista aiheutuvaan viiden vuoden kuluerään.
SHP:n johtaja ehdottaa, että VSHP ei osallistu lahjoitusprofes-
suurin rahoittamiseen.

HALL.:
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Hallitus 179 12.12.2018

§ 179 Taloustilanteen 31.10.2018 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2018 kokonais-
tuloksesta

Shp:n joht. 63

Taloustilanne 31.10. on 2,1 milj. euroa alijäämäinen. Tuotanto on kokonaisuudessaan hie-
man suunniteltua alemmalla tasolla, mutta yksiköiden välillä on toki suurta vaihtelua. Kun-
talaskutuksesta on toteutunut 173,5 milj. euroa eli 82,5 %. Hoito muissa laitoksissa tekee
29,6 milj. euroa eli 84,2 % budjetoidusta, mikä on 2,4 milj. euroa enemmän kuin samaan
ajankohtaan  vuonna  2017.  Toimintatulot  ovat  yhteensä  194,3  milj.  euroa  eli  82  %  budje-
toidusta, kun taas toimintakulut ovat yhteensä 188,6 milj. euroa eli 83,2 % budjetoidusta.
Sekä tulot että kulut ovat pysyneet budjetissa, mutta tulot alittavat talousarvion runsas pro-
sentti enemmän kuin kulut, miksi alijäämä on syntynyt.

Oman  toiminnan  toimintatulot  ovat  164,7  milj.  euroa,  mikä  vastaa  ainoastaan  81,6-
prosenttisesti  talousarviota  eli  ne  ovat  noin  3  milj.  euroa  suunniteltua  pienemmät.  Koska
toimintaa on ollut suunniteltua vähemmän, kuntalaskutus on ollut pienempää, mutta myös
terveydenhuoltopalveluiden myynti (esim. laboratorio-, röntgen-, patologiset tutkimukset,
apteekkipalvelut) on ollut noin 0,7 milj. euroa suunniteltua pienempi.  Maksutuotot (poti-
lasmaksut) alittavat myös talousarvion noin 0,7 milj. eurolla, mikä johtuu sekä pienemmästä
toimintavolyymistä että maksuja koskevan asetuksen  muuttumisesta niin, että maksut,
päinvastoin kuin aiempina vuosina, laskivat. Asetusta muutettiin vasta talousarviomme vah-
vistamisen jälkeen. Omaisuuden myynnistä saatavien myyntivoittojen tulot oli arvioitu mil-
joonaksi euroksi, mutta ainoastaan 0,2 milj. euroa on tähän mennessä toteutunut.

Henkilöstökuluista on toteutunut 89,4 milj. euroa eli 81,2 %. Niiden arvioidaan olevan yh-
teensä noin 108 milj. euroa vuonna 2018, mikä on runsaat 2 milj. euroa budjetoitua vähem-
män. Henkilöstökulujen alittuminen tasoittuu kuitenkin sillä, että ostettujen lääkäripalvelui-
den kulut ylittyvät noin 2 milj. eurolla. Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut ylittyvät  ar-
violta 3 milj. eurolla. Aine- ja tarvikekulut pysyvät suunnilleen budjetoidulla tasolla. Oman
toiminnan toimintakulujen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Muissa laitoksissa annetun
hoidon kulut eivät vaikuta tulokseen, sillä kyse on läpilaskutuksesta samoin tuloin ja kuluin.

Alhaisen korkotason ja korkeiden osinkotuottojen ansiosta rahoituksen nettokulut on edel-
leen voitu pitää minimaalisella tasolla ja lopulliset kulut ovat noin 300 000 euroa budjetoi-
tua  pienemmät.  Myös  poistot  ovat  budjetoitua  pienemmät,  mikä  johtuu  lähinnä  siitä,  että
hankinnat ja käyttöönotot ovat tapahtuneet arvioitua myöhemmin.

jatkuu
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Hallitus 179 12.12.2018

Tulos, joka koskee kuluja, jotka katetaan yhteisillä maksuosuuksilla jäsenmaksuina ja kalliin
hoidon maksuina, näyttää tällä hetkellä hyvältä ja tasataan lisämaksulla tai -hyvityksellä vii-
meisessä kuntalaskutuserässä, sillä veloitus perustuu asukaslukuun. Kalliin hoidon kulut
näyttäisivät  muodostuvan pienemmiksi  kuin  veloitetut  maksut,  joten  siltä  osin  kunnille  on
tulossa hyvitys, mutta vielä on vaikea ennustaa muiden asukaslukuperusteisten osuuksien
loppusummaa.

Sen jälkeen kun nämä ja muut tiedossa olevat menot on huomioitu, odotetaan vuoden 2018
alijäämän olevan noin 4 milj. euroa, riippuen paljolti siitä, kuinka intensiivistä tuotanto vielä
joulukuussa on.

Vuoden 2018 investointibudjetin seuranta osoittaa, että investoinnit eivät tule toteutumaan
kokonaisuudessaan: monia rakennushankkeita on lykätty, mutta laiteinvestoinnit pysynevät
budjetoidulla tasolla. Ennen vuodenvaihdetta viedään vielä joitakin suuria laitehankintoja
päätökseen, ja suurimmat meneillään olevat rakennushankkeet jatkuvat vielä ensi vuonna.
Rakennusinvestointeihin varatusta 39,7 milj. euron kokonaissummasta toteutunee ainoas-
taan noin 28 milj. euroa, loput siirretään tulevalle vuodelle.

Tilanteen seuranta 31.10.2018 LIITE § 179

SHP:n JOHT.:   ehdottaa, että hallitus keskustelee tilanteesta per 31.10.2018 ja
merkitsee sen tiedoksi sekä keskustelee toimenpiteistä alijäämän
johdosta.

HALL:
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Hallitus 180 12.12.2018

§ 180 Sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu 2019

Shp:n joht. 64

Oman toiminnan tuotekohtaiset hinnat vuodeksi 2019 on nyt laskettu valtuuston 29.11.2018
hyväksymän talousarvion 2019 pohjalta. Hinnoittelu perustuu omakustannushintoihin. Hin-
noiteltavat päätuotteet ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, drg-paketit, outlier-päivät,
hengityshalvaantuneiden hoitopäivät, yöpymiset potilaskoti Vilmassa ja siirtoviivepotilaiden
hoitopäivät. Perusterveydenhuollon päivystys on nykyään yhtenäinen osa päivystyksen toi-
mintaa ja hinnoitellaan poliklinikkakäynteinä.

Hinnat ovat erikoisalakohtaisia, ja avohoitokäynnit laskutetaan eri hintaluokissa käynnin si-
sällön, toimenpiteiden ja resurssien kulutuksen perusteella. Somaattisessa vuodeosastohoi-
dossa sovelletaan drg-perusteista kuntalaskutusta (diagnoosiperusteiset ryhmät), kun taas
psykiatriassa vuodeosastohoito laskutetaan eri hintaluokkiin jaoteltuina hoitopäivinä. Myös
erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen yksiköissä annettava vuodeosastohoito laskute-
taan hoitopäivähintoina.  Hinnoittelu koskee kaikessa toiminnassa sekä Vshp:n omia potilai-
ta että ulkopaikkakuntalaisia.

Yleislääketieteen/akuuttilääketieteen potilaista, jotka odottavat jatkohoitopaikkaa peruster-
veydenhuollossa/sosiaalihuollossa ja jotka ovat tulleet perusterveydenhuollon potilaina tai
ovat saaneet tarvitsemansa hoidon erikoissairaanhoidossa, laskutetaan hoitopäivät hoitopäi-
vähinnan mukaisesti. Kun potilas siirretään toiselle osastolle, hänet kirjataan jollekin muulle
erikoissairaanhoidon erikoisalalle.

Valtuuston talousarvion yhteydessä vahvistamat hinnat yhteisille maksuosuuksille on sisälly-
tetty hintaluetteloon.

Jos uusia drg-ryhmiä otetaan käyttöön, hinta lasketaan kertomalla pistehinta ryhmän ker-
toimella.

Hintaluettelo LIITE § 180

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2019 hinnoittelun liit-
teen mukaisesti ja että erikoisalakohtaiset pistehinnat vahviste-
taan seuraavasti:

jatkuu
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Hallitus 180 12.12.2018

Sisätaudit 3 977,58

Endokrinologia 3 977,58

Gastroenterologia 3 977,58

Hematologia 3 977,58

Infektiosairaudet 3 977,58

Kardiologia 3 977,58

Nefrologi a 3 977,58

Reumatologia 3 977,58

Kirurgia 3 696,25

Gastrokirurgia 3 696,25

Ortopedi a 3 696,25

Urologia 3 696,25

Verisuoni- ja thoraxkirurgia 3 696,25

Yleiskirurgia 3 696,25

Plastiikkakirurgia 3 696,25

Neurokirurgia 3 696,25

Päiväkirurgia 3 098,07

Silmäpäiväkirurgi a 2 127,15

Naistentaudit 4 520,51

Silmätaudit 3 696,25

Korva- nenä ja kurkkutaudit 3 696,25

Suu- ja leukasairaudet 3 696,25

Onkologia 3 791,72

Neurologi a 3 299,47

Keuhkosairaudet 3 977,58

Lastentaudit 4 542,20

Lastenkirurgia 4 542,20

Lastenneurologia 4 542,20

HALL:
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Hallitus 181 12.12.2018

§ 181 Irtisanoutumisanomus, hallintojohtaja Olle Gull

Shp:n joht. 65

Hallintojohtaja Olle Gull irtisanoutuu virastaan eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.6.2019 lukien.

Irtisanoutumisanomus LIITE § 181

Shp:n joht. esittää että hallitus myöntää eron.

HALL:
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Hallitus 182 12.12.2018

§ 182 Tiedotuskampanja

Shp:n joht. 66

Vaasan keskussairaala on viimeiset kaksi vuotta ollut näkyvästi julkisuudessa päivystysase-
tuksesta johtuneista linjauksista ja ennen kaikkea siitä seuranneen poliittisen keskustelun
takia. Mainettamme on täten ohjannut meistä riippumattomat viestit medioissa ja keskuste-
luissa. On erittäin tärkeää, että organisaatio itse ottaa oman maineensa hallintaan ja tekee
etupainotteisesti ja suunnitelmallisesti viestinnän ja markkinoinnin eteen töitä. Osana julki-
suuskuvan ja maineen hallintaa on selkeä tarve tehostaa viestintää väestölle suunnatuilla
viestintäkampanjoilla.

Vaasan sairaanhoitopiirin viestintää on vuodesta 2005 asti toteutettu ammattimaisesti ja
jatkuvasti eri kanavien ja toiminnan avulla laajentaen. Viime vuosien medianäkyvyyden ja
siitä johtuvien väestön ja sidosryhmien keskuudessa vallitsevien virheellisten käsitysten takia
tulevina vuosina on laajennettava viestinnän kenttää huomattavasti lisää. Vuoden 2018 en-
simmäisellä puoliskolla toteutettiin brändin nykytilaselvitys ja sen pohjalta muodostettiin
viestinnän tehostamisen pohjaksi niin sanottu brändin kirkastus. Nyt pohjatyötä on syytä
hyödyntää käytännössä. Väestön virheelliset käsitykset Vaasan keskussairaalan toiminnasta,
tarjolla olevista palveluista ja kehittämisestä pyritään korjaamaan näyttävillä ja laajamittai-
silla viestintäkampanjoilla. Työ toteutetaan osittain ostopalveluna siltä mainostoimistolta,
jonka kanssa meillä on voimassaoleva yhteistyösopimus.

SHP:n JOHT.: Hallitus saa tiedoksi viestintäkampanjasuunnitelman ja keskus-
telee sen sisällöstä ja toteutuksesta.

  HALL:
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Hallitus 183 12.12.2018

§ 183 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilanne

Shp:n joht. 67
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ), joka tulee palvelemaan vuonna 2020 Jyväs-
kylään valmistuvaa Sairaala Novaa sekä tulevaa Keski-Suomen maakuntaa. Hankinta toteu-
tetaan kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-
Kuntahankinnat Oy. Kilpailutuksessa ovat mukana myös ESSOTE, SOSTERI ja SIUNSOTE.
Kilpailutus on edennyt kolmannen kierrokselle ja jatkoon päässeet yritykset ovat aakkosjär-
jestyksessä mainittuna Cerner Ireland Limited, Epic Systems Corporation ja Tieto Finland
Oy.
Hallitus käsitteli kokouksessaan 11.6.2018 §100 Vaasan sairaanhoitopiirin mahdollisuutta
liittyä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Kuntahankintojen järjestämään asiakas- ja poti-
lastietojärjestelmän kilpailutukseen. Hallitus päätti kokouksessaan 27.8.2018 §116 liittyä ko.
kilpailutukseen.
Hallitus on myös käsitellyt kokouksessaan 1.10.2018 §145 asiakas- ja potilastietojärjestelmän
kilpailutuksen tilannetta ja yhteistyömallia.
 Asiakas- ja potilastietojärjestelmien kilpailutuksessa on käyty neljäs ja oletettavasti viimei-
nen neuvottelukierros toimittajien kanssa. Kierroksella keskityttiin mm. tarkentamaan so-
pimuksia ja saamaan toimittajien näkökulmaa esimerkiksi pilottiehdotuksiin. Vaasan sai-
raanhoitopiirin näkökulmasta tärkeimpänä neuvottelun teemana oli järjestelmän kaksikieli-
syys.
Kunnille lähtevä sopimus APTJ:stä on ollut jo ensimmäisellä kommenttikierroksella kun-
nanjohtajilla ja sitä työstetään edelleen tällä hetkellä. Sopimus pyritään saamaan lähtemään
vielä ennen joulua.

SHP:n JOHT.: Hallitus saa tiedoksi tilannekatsauksen asiakas- ja potilastieto
järjestelmän kilpailutuksesta.

HALL:
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Hallitus 148 1.10.2018
Hallitus 184 12.12.2018

§ 148 Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pietarsaaren sosiaali-ja terveystoimen laboratorio-
toiminnan yhdistäminen

JYL 12

Vuoden 2018 alusta yhdistyivät Vaasan sairaanhoitopiiri - Vasa sjukvårdsdistrikt ja Pietar-
saaren sosiaali-ja terveystoimen röntgentoiminnot. Laboratoriotoimintojen suhteen oli tar-
koitus edetä saman tavoitteen mukaisesti, mutta aikataulu päätettiin asettaa vuotta myö-
hemmäksi.
Virkamiesten toimesta on selvitelty yhdistymiseen liittyviä etuja ja haittoja sekä kartoitettu
vaadittavia muutoksia mahdollista yhdistämistä ajatellen. Selvittelyyn on liittynyt kokouksia
ja työryhmiä, joissa on ollut edustettuina työntekijöitä laajalti. Myös IT osaajia on osallistu-
nut kokouksiin (2M-IT, VSHP:n IT-johtaja,Pietarsaaren IT-päällikkö). Talous- ja henkilöstö-
asioiden vastaavat virkamiehet molemmista organisaatioista ovat olleet alusta saakka muka-
na prosessissa.
Yhdistämisellä on nähty positiivisia vaikutuksia mm. seuraavissa asioissa: osaamisen keskit-
täminen vahvistaa kokonaisuutta, toiminnan jatkuvuuden turvaaminen on isommassa yksi-
kössä helpompaa, kustannussäästöjä on mahdollista saada hankintojen, IT-järjestelmien,
hallinnon, laadunhallinnan ja toimintaprosessien yhteinäistämisellä. Analytiikan tuotannon-
ohjaus sekä näytteenottopisteiden optimaaliset sijoittelut  tuovat skaalaetuja suuremmassa
toimintayksikössä.
Laboratoriotoimialalla on myös valtakunnallisesti menossa konsolidaatiota ja nyt suunnitel-
tu yhdistyminen toisi myös Pietarsaaren sosiaali-ja terveystoimen laboratoriotoiminnan
suunnitellun laajan in-house laboratorioverkoston piiriin. Toiminnallisesti on nähty välittö-
mänä etuna se, että yhtenäistämällä tutkimusnimikkeet ja koodit sekä hinnat voidaan siirtyä
välittömästi laboratoriotulosten ja lähetteiden yhtenäiseen käsittelyyn. Laboratoriotulokset
tulevat näkymään molempien organisaatioden työntekijöille ilman viiveitä. Koska kliininen
päätöksenteko hyvin usein nojaa laboratoriotuloksiin, tulevat hoitoprosessit tehokkaammiksi
ja työmäärä laboratoriotulosten käsittelyssä vähenee.
Osa IT-järjestelmien muutoksista toteutetaan myöhemmin. APTJ muutos otetaan huomioon
IT järjestelmien yhtenäistämisessä.
Pietarsaaren sosiaali-ja terveyslautakunta on hyväksynyt  laboratorioiden yhdistämistä
koskevan sopimuksen (18.9.2018). LIITE § 148

VSHP:n laboratorio vuokraa Pietarsaaren sosiaali-ja terveystoimen laboratoriotoiminnan
nykyiset tilat ja tekee niistä erillisen vuokrasopimuksen.

jatkuu
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 148 1.10.2018
Hallitus 184 12.12.2018

VSHP maksaa erillisen sopimuksen mukaan Pietarsaaren sosiaali-ja terveystoimen laborato-
riotoiminnan laitteista korvauksen tai ottaa vastatakseen mahdolliset laitteisiin liittyvät lea-
sing sopimukset tai muut vastaavat toimintaan liittyvät sitoumukset. Laitteiden huolto ja sii-
hen liittyvät sopimukset siirtyvä myös VSHP:n vastuulle.
Siivouksesta ja mahdollisesta varastotavaran, apteekin ja muun sellaisen käytöstä tehdään
erillinen sopimus.
Työntekijöiden siirtyminen vanhoina työntekijöinä toteutetaan erillisen sopimuksen perus-
teella.

JYL: ehdottaa, että VSHP:n hallitus hyväksyy suunnitelman yhdistää
VSHP:n ja Pietarsaaren sosiaali-ja terveystoimen laboratorio
toiminnan vuoden 1.1.2019 alkaen.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
________

jatkuu
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Hallitus 184 12.12.2018

§ 184 Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveystoimen laborato-
riotoiminnan yhdistäminen

HJ 46

Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston edustajat ovat vielä hal-
lituksen 1.10.2018 kokouksen jälkeen Pietarsaaren pyynnöstä neuvotelleet eräistä sopimuk-
sen osista, ja neuvotteluiden johdosta sopimukseen on tehty päivitetystä sopimuksesta ilme-
nevät lisäykset. Lisäykset muodostuvat täsmennyksistä luovutuksen kohteena olevasta toi-
minnasta sekä palveluhankinnan maininnasta, joka käynnistyy joulukuussa 2018.

LIITE § 184

HJ:                   ehdottaa, että hallitus hyväksyy päivitetyn sopimuksen Vaasan
sairaanhoitopiirin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston la-
boratoriotoiminnan yhdistämisestä 1.1.2019.

HALL:
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Hallitus 185 12.12.2018

§ 185 Tulosyksiköiden virallisen nimen sekä sairaalan vastuu- ja palvelualueiden vas-
tuuhenkilöiden vahvistaminen vuodeksi 2019

HJ 47

Sairaalan toiminta jakautuu vastuualueisiin ja palvelualueisiin ja ne puolestaan tulosyksiköi-
hin, jotka on virallisesti vahvistettu kuntayhtymän tilikartassa. Hallitus vahvistaa vuosittain
tulosyksiköt ja niiden viralliset nimet sekä vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat tulosyk-
sikkönsä talousarviosta, henkilöstökuluista, menojen ja hankintojen hyväksymisestä sekä
toiminnasta. Liitteessä on luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä.

Useimmille yksiköille vahvistetaan yksi varsinainen vastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö.
Vastuuhenkilön rooli on sidoksissa yksikön johtajuuteen eikä sitä voi siirtää kenellekään
muulle. Sairauspoissaolojen, lomien tai muiden senkaltaisten aikana roolia hoitaa muu valit-
tu sijainen, mikäli varavastuuhenkilö ei ole paikalla.

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä LIITE § 185

HJ: ehdottaa,  että  hallitus  vahvistaa  tulosyksiköt,  niiden  nimet  ja
vastuuhenkilöt.

HALL:
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Hallitus 186 12.12.2018

§ 186 Henkilöstöhallinnollisissa asioissa päätösvaltaa käyttävien esimiesten nimittä-
minen 2019

HJ 48

Hallintosäännön mukaan hallitus vahvistaa vuosittain esimiehet, joilla on toimivalta henki-
löstöasioissa. Ohessa on luettelo esimiehistä ja heidän sijaisistaan. Jos esimiehelle ei ole ni-
metty sijaista, päätösvalta siirtyy organisaatiossa ylöspäin esimiehen esimiehelle. Uutta vi-
ranhaltijaa valittaessa siirretään myös vastuu hänelle.

Liitteessä on luettelo esimiehistä, joilla on toimivalta henkilöstöasioissa.

LIITE § 186

HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy esimiesluettelon liitteen mukai-
sesti.

HALL:
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Hallitus 187 12.12.2018

§ 187 Pääomapanos TeeSe Botnia Oy Ab:hen

HJ 49

TeeSe Botnia Oy Ab on esittänyt omistajilleen (Vaasan kaupungille ja Vaasan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymälle) pyynnön vapaan oman pääoman sijoituksesta (400 000 euroa) sekä
anomuksen samansuuruisesta avustuksesta niin, että ne jaettu omistajien kesken suhteessa
siirrettyyn henkilöstömäärään.  Yhtiöön siirtyi henkilöstöä Vaasan kaupungilta 500 ja Vaa-
san sairaanhoitopiiristä 200 henkeä.

Anomuksessa summat jaetaan seuraavasti:
- Vaasan kaupunki: sijoitus vapaaseen omaan pääomaan 284 900,28 euroa ja samansuu-

ruinen avustus 284 900,28 euroa.
- Vshp: sijoitus vapaaseen omaan pääomaan 115 099,72 euroa ja avustus 115 099,72 euroa.
Yhtiötä perustettaessa osakepääoma oli ainoastaan 100 000 euroa, mikä on johtanut kassa-
likviditeettiongelmiin. Vaasan kaupunki ja sairaanhoitopiiri ovat neuvotelleet ratkaisusta,
jossa yhtiön pääomaan sijoitettaisiin 400 000 euroa, mikä korottaisi oman pääoman määrän
yhteensä 500 000 euroon. Mahdollisten uusien omistajien, jotka siirtävät yhtiöön merkittä-
vän määrän henkilöstöä, edellytetään olevan valmiita vastaavaan järjestelyyn.

Yhtiö anoo myös 400 000 euron toiminta-avustusta, sillä ennusteen mukaan yhtiön tulos on
434 000 euroa alijäämäinen vuonna 2018. Alijäämä muodostuu erityisesti logistiikkapalve-
luista, 182 000 euroa, ja ravitsemispalveluista, 252 000 euroa. Vaasan sairaanhoitopiiri ei
osta logistiikkapalveluita TeeSe Botnia Oy Ab:lta, joten toiminta-avustuksen antaminen yk-
sikölle ei ole perusteltua. Ravitsemispalveluiden alijäämä aiheutuu siitä, että Vaasan kau-
punki on aiemmin myöntänyt vuokra-avustusta, sillä ainoastaan suorat vuokrat on voitu si-
sällyttää valtionosuuslaskelmiin. Ei ole myöskään olemassa perusteltua syytä, miksi sairaan-
hoitopiiri myöntäisi avustusta ravitsemispalveluille. Vaasan kaupunki ehdottaa valmistelus-
saan 200 000 euron toiminta-avustusta.

TeeSe Botnian hallituksen pöytäkirja LIITE § 187

HJ: ehdottaa,  että  omaa  pääomaa  korotetaan  115  000  euron  pää-
omansijoituksella ja että toiminta-avustuksia ei myönnetä.

HALL:



Asiasivu 22(29)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 188 12.12.2018

§ 188 Pöytäkirjaluettelo

HJ 50
Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 5/2018, 27.9.2018.

Pöytäkirja liitteenä LIITE § 188

HJ: pöytäkirja merkitään tiedoksi.

HALL:
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Hallitus 189 12.12.2018

§ 189 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi

HJ 51
Hallinnon suunnittelija Paula Granbacka on vastannut syksystä 2017 lähtien sisäisestä tar-
kastuksesta muiden työtehtäviensä ohella. Nykytilan kartoittamiseksi hän on suorittanut
loppusyksyn 2017 ja kevään 2018 aikana esimieshaastatteluja. joissa ylihoitajia ja tukitoi-
mintojen päälliköitä on haastateltu. Lyhyt yhteenveto haastatteluista esitellään kokouksessa.

Tilivelvolliset ovat vastuussa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuudesta ja siitä
syystä tulee nyt sopia arviointi- ja raportointimenettelyistä, jotta hallituksella on perusteet
toimintakertomuksen selvitykselle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Jatkossa vuosittainen seuranta voitaisiin toteuttaa Webropol- kyselyn avulla, joka suunna-
taan kaikille vastuualuejohtajille, palvelualuejohtajille sekä ylimmälle johdolle.

Ehdotus kyselyksi liitteessä LIITE § 189

HJ: hallitus merkitsee esityksen tiedoksi ja hyväksyy kyselyn käytön
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointimenettelyksi.

HALL:
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Hallitus 190 12.12.2018

§ 190 Hallituksen tammikuun kokouksen ajankohdan muuttaminen

HJ 52

Hallitus on vahvistanut kokouspäiväksi 16.1.2019 klo 9:00.

HJ:  kokouksen uudeksi ajankohdaksi ehdotetaan 17.1.2019 kl 9:00.

HALL:
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Hallitus 191 12.12.2018

§ 191 Korvaus lisätyöstä

Hall. pj. 4

Eräät sairaanhoitopiirin virkamiehistä ovat oman työnsä ohessa tehneet vuonna 2018 lisä-
työtä, joka liittyy uuden maakunnan valmisteluun. Lisätyötä on ollut niin paljon, että se on
syytä korvata heille jollakin tavalla. Henkilöstöjaosto keskusteli asiasta kokouksessaan 28.11.
ja päätti ehdottaa hallitukselle, että seuraavat viranhaltijat kuuluvat lisätyökorvauksen pii-
riin:
piirin johtaja Marina Kinnunen
hallintojohtaja Olle Gull  (5.8.2018 saakka)
talousjohtaja Lena Nystrand
HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl.

Korvaus voidaan laskea monella tapaa, mutta julkisella alalla se on yleensä 2–6,5 % kuukau-
sipalkasta. Tässä tapauksessa kohtuullinen prosenttiluku on kokonaisarvion perusteella 4 %
tehtäväkohtaisesta palkasta.

Projekti- ja kehitystyössä työskentelevän henkilöstön palkkausperiaatteet
LIITE § 191

Koska ehdotus koskee asian varsinaista esittelijää, asian esittelee hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen puheenjohtaja:
ehdottaa, että hallitus henkilöstöjaoston ehdotuksen mukaisesti
päättää korvata yllä mainituille viranhaltijoille vuoden 2018 ai-
kana tehdyn lisätyön kohtuulliseksi katsotun tason mukaisesti.

HALL:
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Hallitus 192 12.12.2018

§ 192 Yhteistoimintasopimukset Vaasan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan sekä Keski-
Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa

HJ 53
Sairaanhoitopiirin voimassa olevat yhteistoimintasopimukset Pohjanmaan pelastuslaitoksen
ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa ovat vuodesta 2013.
On syntynyt tarve päivittää sopimus Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa vastaamaan nyky-
tilannetta, käytännön syistä muuttuneita vastuita ja järjestelyjä. Pelastuslaitoksen tuottama
kenttäjohtajan työpariresurssi on asia, joka uutena ei ole kuvattu voimassa olevassa sopi-
muksessa. Lisäksi yhteistyöfoorumin kokous tuli aiemman sopimuksen mukaan pitää kaksi
kertaa vuodessa, mutta käytännössä tarvetta tälle ei ollut, ja uudessa sopimuksessa määrä on
laskettu vähintään yhteen kokoukseen. Aiemman sopimuksen mukaan pelastuslaitos vastasi
ambulanssien ICT-laitteista ja vshp ohjelmistoista, mutta ylläpidon kannalta on ollut miele-
kästä siirtää molemmat vastuut sairaanhoitopiirille.

Kysymys sopimuksen pituudesta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen
kanssa tarkentuu kokouksessa.

Yhteistoimintasopimukset täydennyssopimuksineen löytyvät liitteestä.
LIITE § 192

HJ: esittää, että hallitus hyväksyy ehdotetut yhteistoimintasopimuk-
set Pohjanmaan sekä Keski-Pohjanmaan että Pietarsaaren alu-
een pelastuslaitoksen kanssa.

HALL:
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Hallitus 193 12.12.2018

§ 193 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä



Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä
Hallituksen kokous 12.12.2018

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.


