
                                                    18.2.2019

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 1  Työryhmän asettaminen; H-talon toiminnallisen kehittämisen, tukipalveluiden ja
asiakasohjauksen työryhmät

§ 2  Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för planering av integrerad hjälp-
medelsservice inom VSVD

§ 3  Tillsättande av styrgrupp; Styrgrupp för planering av integrerad hjälpmedels-
service inom VSVD

§ 4 Ersättning åt Göran Honga för uppdrag 1.6 – 31.12.2018

§ 5 Päätösluettelo; 3 respiraattoria/Anestesiatyöasemaa; GE Healthcare Finland Oy,
84 300 €
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18.2.2019

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 2 Ersättning för tandprotes som gått sönder

§ 3 Ersättning för kostnaden för medicin

§ 4 Bothnia High 5 yhteistoiminnan koordinoinnin hankinta

§ 5  Korvausvaatimus vahingoittuneista silmälaseista

§ 6 Korvausvaatimus kadonneista vaatteista

§ 7 Korvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista

§ 8 Ersättningskrav för skadad egendom

§ 9 Ersättningskrav för tandproteser
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18.2.2019

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo

§ 1  Lupa lääket.tutkimukselle ”Diagnoosihetken kvantitatiivisen seerumin transglu-
taminaasivasta-aineen ennustevaikutus keliakian aiheuttamien ohutsuolen lima-
kalvomuutosten paranemiseen, Aki Käräjämäki

§ 2  Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 3 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 4   Tutkimusylilääkärin lupa potilasrekisteritietojen käyttöön

§ 5 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 6 Työntekijän valitseminen; koulutussuunnittelija Eija Kalliokoski

§ 7  Henkilökohtainen lisä erityispätevyydestä

§ 8  Beviljande av individuellt tillägg för doktorsexamen

§ 9  Lupa lääketutkimukselle  MO40682, Antti Jekunen (Roche)

§ 10  Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 11  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation

§ 12  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation
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18.2.2019

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 1 Ändringar till tjänsteregistret; ändring av laboratorieskötartjänst till laboratori-
eskötarbefattning

§ 2  Ändringar till tjänsteregistret; ändring av laboratorieskötartjänst till laboratori-
eskötarbefattning

§ 3  Ändringar  till  tjänsteregistret;  delning  av  100 % vakans  till  två  deltidsvakanser,
samt sammanslagning av deltidsvakanser till heltidsvakanser; arbetstagarnas
önskemål

§ 4 Godkännande av forskningstillstånd; magisteravhandling Sjukskötarens upple-
velser av den dagliga ledningen på operationsavdelningen

§ 5 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Carola Wisur-Hokkanen

§ 6 Muutos vakanssirekisteriin; toimintaterapeutin virka muutetaan toimintatera-
peutin toimeksi
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Henkilöstöjaosto 6 29.1.2018 

Henkilöstöjaosto 5 30.1.2019 

 

§ 6 Lisätyökorvaukset 2018 
 

Hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt suunnitelmat eri yksiköiden varautumisesta kliinisen 

lisätyön tekemiseen vuonna 2018, jotta hoitojonot saadaan pidettyä hallinnassa. 

Toimintavuoden tavoitteena on luoda jonoton sairaala niin, että siihen pyritään 

muillakin keinoin kuin pelkästään lisätyöresursseja lisäämällä, minkä pitäisi näkyä 

kliinisen lisätyön tarpeen supistumisena. 

 

Hallituksen päätös kliinisestä lisätyöstä on liitteessä 

1/§6 29.1.2018. 

 

Lääkäreiden korvaukset kliinisestä lisätyöstä ovat perua siltä ajalta, kun korvaukset 

vahvistettiin lääkärisopimuksessa. Tavallisesti työ korvataan toimenpide- tai 

potilaskäyntikohtaisesti. Kliinisen lisätyön järjestelmä koskee ainoastaan lääkäreitä, 

jotka tekevät täyttä työaikaa. Muiden henkilöstöryhmien osallistuminen 

jononpurkutyöhön on pyritty järjestämään työaikajärjestelyin tai maksamalla korotettu 

tuntipalkkio. 

 

Nykyiset korvaukset avohoidon hoito- ja tutkimushenkilöstölle ovat liitteessä 

2/§6 29.1.2018. 

 

Nykyiset korvaukset lääkäreiden kliinisestä lisätyöstä ovat liitteessä 

      

 3/§6 29.1.2018. 

 

Koska tavoitteena on vähentää jononpurkutoimintaa, ei lääkäreiden 

korvausjärjestelmään ole valmisteltu muutoksia. Hoitohenkilöstön osalta ehdotetaan 

kuitenkin palkkion nostamista liitteen 2 kohdan 3 mukaisesti. Nykyistä palkkiota, 45 

euroa/tunti, ehdotetaan korotettavaksi 55 euroon tunnissa hoitopuolen 

henkilöstöjärjestelyjen helpottamiseksi. 

 
 

HRJ:  ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että 

 

- päätöstä hoito- ja tutkimushenkilöstön korvauksista 

jatketaan liitteen 2 mukaisesti ajalle 1.3.2018–

31.1.2019 ja että tuntipalkkio (kohta 3) nostetaan 55 

euroon tunnissa 

 

- päätöstä lääkäreiden korvauksista jatketaan liitteen 2 

mukaisesti ajalle 1.3.2018–31.1.2019. 

 

HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen 

  __________ 

 

     

   jatkuu 
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Henkilöstöjaosto 5 30.1.2019 

 

 

§ 5 Korvaukset kliinisestä lisätyöstä jononpurun yhteydessä vuonna 2019 

Vastuualueiden johtajat ja yksiköt arvioivat, että lisätyönä tehtävälle jononpurulle on 

tarvetta myös vuonna 2019, vaikka toimintavuoden 2018 tavoitteena oli luoda jonoton 

sairaala. Hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt jononpurkusuunnitelmat kokouksessaan 17. 

1.2019. Päätöksessä todetaan, että henkilöstölle maksettavat korvaukset vahvistaa 

henkilöstöjaosto. 

 

Hallituksen päätös on liitteessä   1/§ 5 30.1.2019. 

 

Jononpurusta maksettavat korvaukset ovat olleet normaalista ylityöstä maksettavia 

korvauksia suuremmat. Korvausjärjestelmä perustuu lääkäreiden osalta aiempien 

lääkärisopimusten määräyksiin ja kunkin lääkärin kanssa solmittuun sopimukseen. Myös 

hoitohenkilöstön ylityökorvaus on lisätyössä huomattavasti suurempi kuin tavallisessa 

ylityössä. 

 

Harkinnanvaraisista korvauksista päättäminen kuuluu henkilöstöjaoston toimivaltaan. 

Kliinisen lisätyön/jononpurun korvauksista on tehty päätös, joka on voimassa 1.3.2018–

31.1.2019. Kun korvauksista viimeksi päätettiin, hoitohenkilöstön korvauksia korotettiin 

tuntuvasti 45 eurosta 55 euroon tunnilta.  

 

Hoito- ja tutkimushenkilöstön nykyiset korvaukset ovat liitteessä 

      

 2/§ 5 30.1.2019. 

 

Lääkäreiden nykyiset korvaukset ovat liitteessä 

      

 3/§ 5 30.1.2019. 

 

Patologian ja röntgenin nykyiset korvaukset ovat liitteessä 

      

 4/§ 5 30.1.2019. 

 

 

 

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää jatkaa lisätyö-

/jononpurkukorvausten maksamista liitteiden 2–4 mukaisesti 

ajalla 1.2.2019–31.1.2020. 

 

 

HJ: Henkilöstöjaosto keskusteli pitkään asiasta ja päätti, että 

- röntgenin ja patologian lisätyökorvaus hyväksytään 

liitteen 4 mukaisesti ja 

- muilta osin asia palautetaan hallitukselle jatkokäsittelyä 

varten. 

__________ 
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Vaasan sairaanhoitopiirin hallitukselle 

 

Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2018 

 

Jaoston kokoonpano: 

 

Jäsen       Varajäsen 

Hans Frantz, pj. 

Raija Kujanpää 

Hans-Erik Lindqvist 

Ulla Hellén 

Barbro Kloo 

David Pettersson 

Mona Vikström 

Per Hellman 

Asiantuntijajäseniä ovat shp:n johtaja Marina Kinnunen, esittelijänä on ollut hallintojohtaja Olle Gull 30.6. 

saakka ja sen jälkeen vs. hallintojohtaja Björn Boucht. Jaoston sihteerinä ja asiantuntijajäsenenä on toiminut 

1.7. alkaen hallinnon suunnittelija Paula Granbacka. Olle Gull on jatkanut asiantuntijajäsenenä jaostossa 

toistaiseksi. 

Vuoden aikana jaosto on kokoontunut 6 kertaa, ja lisäksi pitänyt yhden yhteisen kokouksen Vaasan kaupungin 

konsernijaoston kanssa TeeSelle ja Micolle asetettavista lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteista. Jaoston 

pöytäkirjat on saatettu hallitukselle tiedoksi ja ne ovat olleet julkisesti nähtävillä sairaanhoitopiirin 

kotisivuilla. 

 

Ensimmäinen kokous oli järjestäytymiskokous, sillä hallitus perusti jaoston 12.12.2017 (§ 191), ja antoi sille 

samanaikaisesti hyväksymänsä omistajaohjausohjeen mukaiset tehtävät seuraavasti: 

 

Jaosto 

- nimeää edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin 

yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus 

- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville 

henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin 

- seuraa kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tekee 

tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoi 

tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle 

- järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoo, että sopimukset ohjaavat 

palvelujen tuotantoa riittävässä määrin 

- raportoi jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston 

laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin. Vuosikertomuksiin on sisällyttävä tietoa 

ainakin asetettujen tavoitteiden toteutumisesta. 
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Osakkuudet vuonna 2018 

Vuoden aikana kuntayhtymä oli osakkaana 14 yhtiössä. Ainoastaan Koy Eila on kuntayhtymän tytäryhtiö, 

muissa olemme vähemmistöomistajina. Tilanne yhtiöittäin on ollut vuonna 2018 seuraava: 

 

Asunto-osakeyhtiö Koulukatu 27 loputkin osakkeet on realisoitu vuoden 2018 aikana. 

 

Virian puhelinosakkeet, 124 kpl (entinen Anvia) 

Vuosi sitten on ajateltu, että osakkeet myydään heti sopivan tilaisuuden tullen, mutta toistaiseksi 

olemme vielä osakkaina. Emme ole tavanneet osallistua yhtiökokoukseen, vaan antaneet 

valtakirjan esim. jollekin alueen kunnista tai kauppakamarille. 

 

Labquality oy   Yhtiön realisointi on selvityksen alla, sillä yhtiöstä on jätetty 

ostotarjous.  

 

Coxa Oy    Ei muutoksia vuoden 2018 aikana. 

 

Seinäjoen keskuspesula 

Jaosto on hyväksynyt 23.3. pidetyssä kokouksessa uuden osakassopimuksen keskuspesulan 

kanssa, jotta mahdollistetaan uusien osakkaiden mukaantulo. Keskuspesula onkin vuoden aikana 

saanut kaksi uutta osakasta, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen ja Seinäjoen koulutuskuntayhtymä. 

Yhtiön tilanne on vakaa ja uusi pesula otettiin käyttöön 2017. 

Vaasan keskussairaalalla on ollut hallituksessa kaksi edustajaa, Olle Gull ja Saija Seppelin, joka 

vuoden aikana tuli Marina Kinnusen tilalle yhtiön hallitukseen.  

 

Kuntien Tiera Oy ja Kuntien Taito Oy 

Meillä on yksi osake kummastakin yhtiöstä, jotta pääsemme in house-asemaan. Emme ole 

koskaan osallistuneet yhtiökokouksiin, sillä taloudellinen riskimme (1 euro ja 3 euroa) on niin 

mitätön. Näin ollen meillä ei ole mitään mahdollisuuksia tai tavoitteita saada hallituspaikkaa. 

 

2M-IT oy (Medbit Oy fuusioitui Medi-It:n kanssa 1.3.) 

Medbit oli yhteinen ICT-yhtiömme Turun erva-alueella. Meillä oli huomattava osake-erä ja 

olimme kolmanneksi suurin omistaja. Medbit Oy fuusioitui 1.3.2018 Medi-It Oy:n kanssa uudeksi 

yhtiöksi, jonka nimi on 2M-IT Oy. Vaasan sairaanhoitopiirillä on uudessa yhtiössä 4760 osaketta 

(4,76 %). 2M-IT Oy toimii 11 maakunnassa ja 12 sairaanhoitopiirissä ja sen liikevaihto on noin 82 

miljoonaa euroa. Työntekijöitä on 415. Näin on luotu voimakas yhtiö sekä osaamisen että 

talouden osalta. Tässä vaiheessa Vaasan sairaanhoitopiirillä on yksi hallituspaikka, ja Göran 

Honga on valittu siihen. Tällä hetkellä ei ole varmaa tietoa siitä, onko Pohjanmaan alueen 

omistajille yksi hallituspaikka nyt kun Pietarsaaren kaupunkikin on osakkaana 2M-IT:ssä. 

 

TeeSe Oy ja Mico Botnia Oy 

Nämä kaksi yhtiötä on perustettu maakuntauudistusta ajatellen.  

TeeSe Oy:llä on tällä hetkellä kaksi omistajaa, sairaanhoitopiiri ja Vaasan kaupunki. Ennen 

yhtiöiden toiminnan aloittamista jaosto on käsitellyt yhtiöittämisestä tehdyn riskiarvioinnin ja 



    

   8.2.2019 

3 (4) 

 

hyväksynyt yhtiöiden kanssa tehtävät pääsopimukset. Yhtiöiden toiminta alkoi käytännössä 1.6. 

kun henkilöstö siirtyi yhtiöiden palvelukseen. TeeSen pääomaa shp:n hallitus päätti 12.12.2018 

kokouksessaan korottaa 115.100 € sijoituksella vapaan oman pääoman rahastoon. TeeSen ja 

Micon toimintaa jaostossa on käsitelty siten, että on sovittu toimitusjohtajien kanssa yhtiöiden 

pitkän ja lyhyen aikavälin tavoitteet, ja toimitusjohtajat ovat olleet jaostossa kuultavina. 

Raportointi näistä jää vuoden 2019 alkupuolelle. 

 
Fimlab oy ja Suomen lähilaboratorio oy 
Laboratoriotoimintojen uudelleenjärjestelyn vuoksi Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä on ostettu 

Fimlabin osakkeita 25 kpl (0,5% osakepääomasta), jotta pääsemme Fimlabin osakkaaksi. Suomen 

lähilaboratorio oy puolestaan on perustettu 16.10.2018 yhdessä Fimlabin ja Pirkanmaan 

sairaanhoitopiirin kanssa. Syy osakkuuteen on muuttunut markkinatilanne, sillä kliinisten 

laboratorioiden toiminta on Suomessa aiemmin pääasiallisesti tuotettu julkisena palveluna, 

mutta terveydenhuollon markkinoiden muutoksen sekä sote- ja maakuntauudistuksen myötä 

toiminta on suurelta osin markkinaehtoistumassa. Muutostrendit koskevat kaikkia 

julkisomisteisia laboratorio-organisaatioita. On ennakoitavissa, että yli 15 vuoden ajan jatkunut 

julkisten laboratorioiden konsolidaatiokehitys ja sillä saavutetut mittakaavaedut ja 

kustannushyödyt vaarantuvat, mikäli kapasiteetin käyttöaste alenee palvelukysynnän siirtyessä 

kilpailluille markkinoille, missä sidosyksiköt eivät saa jatkossa toimia. Ilman lainsäädännön 

edellyttämiä sopeuttamistoimenpiteitä markkinoiden muutos uhkaa aiheuttaa erityisesti julkisen 

erikoissairaanhoidon käyttämien laboratoriopalvelujen kustannusten nousun ja vaarantaa myös 

laboratoriopalveluiden alueellisen saatavuuden. Riskinä nähdään myös mahdollinen 

palveluntuotannon ja asiantuntijuuden siirtyminen ulkomaille, mikä saattaisi toteutuessaan 

heikentää sekä potilasturvallisuutta että huoltovarmuutta. 

 
Una Oy  

Una on Suomen sairaanhoitopiirien (HUS osallistuu vain osittain) perustama it-yhtiö, jonka 

tehtävänä on kehittää tulevia terveydenhuollon potilasjärjestelmiä. Tässä vaiheessa kaikilla 

sairaanhoitopiireillä on yksi hallituspaikka ja Göran Honga on valittu hallituksen 

puheenjohtajaksi. Ajan mittaan hallitusta on tarkoitus supistaa ja siinä vaiheessa hallituspaikkoja 

aletaan varmaankin jollakin tavalla kierrättää. 

 

Kiinteistöosakeyhtiö Eila 

Vaasan sairaanhoitopiiri omistaa yhtiön kokonaisuudessaan ja tarkoituksena on, että yhtiö 

myydään, mutta se ei toteutunut vielä tänä vuonna. Hallituksessa istuu nykyisin 

sairaanhoitopiirin virkamiehiä, ja hallintojohtaja on edustanut sairaanhoitopiiriä 

yhtiökokouksessa.  

 
Lisäksi jaostossa on alustavasti käsitelty Vaasan aluetyöterveyden yhtiöittämistä. Tähän 

saakka aluetyöterveys on ollut Vaasan kaupungin liikelaitos.  

 

Jaosto on myös käsitellyt tärkeimpien yhtiöiden tilinpäätöstiedot (Medbit Oy, Koy Eila, Seinäjoen 

keskuspesula, Coxa Oy ja Labquality Oy), ja valinnut edustajat yhtiökokouksiin. Tänä vuonna 

jaosto on erityisesti keskittynyt TeeSen ja Micon toiminnan seuraamiseen ja näiden yhtiöiden 

hallitusjäsentemme sekä yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa käytävään vuoropuheluun. 
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ICT-strategian ja omistajaohjaustyön suhde 

 

Merkittävä käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on ICT-strategia, sillä omistajaohjauksen kannalta nykytilanne 

on haastava. Lähtökohtana on pidettävä sitä, että yhtiöiden ohjausta on toteutettava siten, että omistajan 

strategialla on edellytykset toteutua. ICT-toiminnan tilanteen voidaan sanoa olevan turbulentti. Meillä on 

vasta perustettu 2M-IT, joka aloittaa uuden palvelustrategian laatimisen asiakaskunnalle, jolla on ollut kaksi 

melko erilaista tasoa ulkoistetun toiminnan laajuudessa. Sitten meillä on Mico Botnia, joka ainakin Vaasan 

kaupungin osalta alkaa hoitaa osan siitä toiminnasta, jota aiemmin Medbit on tehnyt Vaasan 

sairaanhoitopiirille. Lisäksi on valtakunnallinen it-yhtiö Vimana Oy, jolla on myös rooli tässä yhteydessä. 

Terveydenhuollon järjestelmiä varten meillä on kunnallinen Una ja valtion SoteDigi Oy, jotka neuvottelevat 

työnjaosta. Tästä alkuvuodesta linjattiin periaatteet kolmelle tasolle: ns. perus ICT-ratkaisuja voidaan kehittää 

Mico Botnian kanssa yhteistyössä muiden omistajien kanssa. Sote-sektorin erityisiä ICT_ratkaisuja taas 

kehitetään erva-tasolla, pääyhteistyökumppanina 2M-IT oy. Valtakunnallisen sote-toiminnan ICT-strategiaa 

puolestaan kehittää Una Oy. Lisäksi joulukuussa 2M-IT:n toimitusjohtaja Jari Nevalainen on ollut jaoston 

kuultavana ja hän esitteli yhtiön toimintaa, visioita ja strategiaa. 




