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VSHP:N ENSIHOITOPALVELUN NYKYTILA 

 

Organisaatiomuutos 2013 

Vuoteen 2011 asti ensihoitoa koskeva lainsäädäntö oli hajanaista ja vanhentunutta. Vastuu 

sairaankuljetuksen järjestämisestä oli ensisijaisesti kunnilla. Toisaalta sairaanhoitopiirillä oli vastuu 

lääkinnällisen pelastustoimen järjestämisestä.  Tämä tulkittiin siten, että sairaanhoitopiiri vastasi 

hoitotasoisen ensihoidon valvomisesta ja ohjeistamisesta, ja kunnat muusta ambulanssitoiminnasta. 

Sekä kunnilla että sairaanhoitopiirillä tuli olla ensihoidosta vastaava lääkäri. Kuntien vastuulääkärit mm. 

antoivat hätäkeskukselle omat kuntakohtaiset hälytysohjeensa, sekä vastasivat ensihoitoa koskevien 

sopimusten laatimisesta ja niiden toteutumisen valvonnasta. Pohjanmaan pelastuslaitoksella tuolloin 

toiminut ensihoitopäällikkö Lasse Ilkka oli koulutukseltaan lääkäri, ja vastasi sopimuksella toiminta-

alueensa kuntien vastuulääkäritehtävistä, joka osaltaan tuki pelastuslaitoksen autonomiaa palvelun 

tuottajana. 

Vuonna 2011 voimaan tulleen asetuksen ja lakimuutoksen myötä, ensihoito määriteltiin 

kokonaisuudessaan kuuluvaksi sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulle. Tämä kehityssuunta mahdollisti 

ensihoidon järkevän suunnittelun laajemmalla alueella, ja kuntakohtaiset ambulanssit muuttuivat koko 

sairaanhoitopiirin alueella dynaamisesti toimiviksi yksiköiksi. Uusi lakisääteinen kenttäjohtajatoiminta 

kehitti ensihoidon operatiivista johtamista. Laki antoi sairaanhoitopiirille mahdollisuuden järjestää 

ensihoitopalvelu joko tuottamalla sen itse omana toimintana, yhteistoimintana pelastuslaitoksen 

kanssa, tai hankkimalla palvelu kilpailutuksen kautta yksityiseltä sektorilta. Myös näiden yhdistelmä oli 

mahdollinen. 

Tällöin ensihoitopalvelu tuotettiin valtaosin pelastuslaitosten toimesta, ja sairaanhoitopiirin alueella oli 

vain kolme yksityistä ensihoitoyritystä (Mustasaari, Korsnäs, Kristiinankaupunki). Pelastuslaitosten 

aiemmin toteuttama ensihoitopalvelu koettiin laadukkaana ja hyvin toimineena palveluna, joka kyettiin 

toteuttamaan kustannustehokkaasti. Pelastuslaitoksilla oli valmis ja toimiva infrastruktuuri. Tällöin 

Vaasan sairaanhoitopiiri päätyi ratkaisuun, jossa koko ensihoitopalvelu tuotettaisiin yhteistoiminnassa 

alueensa kahden pelastuslaitoksen kanssa (Pohjanmaan pelastuslaitos sekä Keski-Pohjanmaan ja 

Pietarsaaren alueen pelastuslaitos). 

Uuteen järjestämistapaan siirryttiin 2013 alussa, ja kenttäjohtajatoiminta aloitettiin 2014 alussa. 

 

Järjestäminen yhteistoiminnassa 

Yhteistoimintamalli poikkeaa perinteisestä tilaaja-tuottajamallista. Lähtökohtaisesti nimitykseen 

”yhteistoiminta” päädyttiin lainsäädännössä pitkälti juridisista syistä. Lainsäädännössä haluttiin edelleen 

mahdollistaa aiempi yhteistyö pelastuslaitosten kanssa, ilman kilpailutusta. Tämän vuoksi haluttiin 

välttää tulkinta, jossa tilaaja ostaa tuottajalta palvelua. Yksityiset sairaankuljetusyritykset ovat 
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haastaneet tämän ratkaisun, mutta EU-tasolla on katsottu että ainoastaan siirtokuljetustoiminta voidaan 

katsoa taloudelliseksi ja siten osittain kilpailutusta edellyttäväksi toiminnaksi. 

Yhteistoimintamalli ulottuu kuitenkin myös käytännön tasolle. Sairaanhoitopiirillä on selkeä vastuu 

toiminnan järjestämistä, mutta ei absoluuttista päätösvaltaa. Toiminta suunnitellaan ja toteutetaan 

yhteistoiminnassa pelastuslaitosten kanssa, jolloin sairaanhoitopiirin tavoitteet joudutaan yhteen 

sovittamaan pelastuslaitosten intressien ja lakisääteisten velvoitteiden kanssa. 

Pelastuslaitosten ensisijainen tehtävä on pelastustoimen järjestäminen pelastusalueelleen. Tämä 

heijastuu osittain yhteistoimintaan ensihoitopalvelun tuottamisessa, joka toteutetaan luonnollisesti 

huomioiden myös pelastustoimen edellyttämät toiminnalliset seikat.  

 

Hallinto 

Vaasan sairaanhoitopiirin osalta ensihoidon hallinnossa toimivat ensihoidon vastuulääkäri sekä 

ensihoitopäällikkö. Ensihoitopäällikkö toimii kenttäjohtajien esimiehenä. 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen osalta hallinnossa toimivat ensihoitomestari sekä kolme alueellista 

ensihoitoesimiestä. Alueelliset ensihoitoesimiehet toimivat ensihoitoalueiden ensihoitajien 

lähiesimiehinä. 

Kokkolan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen osalta varsinaista ensihoidon hallintoa ei ole. 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen ensihoitoesimies toimii käytännön asioissa myös Pietarsaaren 

pelastusaseman ensihoidon esimiehenä, mutta hallinnollista esimiesasemaa hänellä ei organisaatiossa 

ole, vaan pelastusaseman asemamestari toimii ensihoitajien lähiesimiehenä. 

  

Pelastusjohtaja 

Tero Mäki 

Ensihoitomestari 

Tom Smedlund 

Ensihoitoesimies 

Heli Latvala 

Ensihoitajat  

1-alue 

Ensihoitoesimies 

Paula Korpi 

Ensihoitajat  

3-alue 

Ensihoitoesimies 

Sami Sundqvist 

Ensihoitajat  

2-alue 

Ensihoitajat 
Pietarsaari 

Asemamestari 

Esa Ahlholm 

Pelastusjohtaja 

Jaakko Pukkinen 



Yllä kaavio pelastuslaitosten ensihoidon hallinnosta. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 

pelastuslaitoksen henkilöt ovat esitettynä punaisella pohjalla. 

Vaasan sairaanhoitopiirillä ei siten ole suoraa tarttumapintaa henkilöstöön. Henkilöstöön liittyvät asiat, 

kuten mahdolliset muutokset osaamisvaatimuksissa, toimenkuvassa jne. kulkevat aina pelastuslaitoksen 

hallinnon läpi, ja muutoksissa tulee luonnollisesti huomioida mm. työsopimusten sisältö, 

luottamusmiehen ja pääluottamusmiehen kanta sekä pelastuslaitoksen hallinnon näkemys. 

 

Operatiivinen ensihoitohenkilöstö 

Vaasan sairaanhoitopiirin palveluksessa toimivat ainoastaan kenttäjohtajat (7 henkilöä) 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen osalta ensihoidon operatiivinen henkilöstö koostuu 98 henkilöstä (ml. 

ensihoitoesimiehet 3 kpl), joista yhteensä 71 (68%) on hoitotason ensihoitajia ja 27 (28%) perustason 

ensihoitajia. Pelastajien työpanoksella täytetään näistä yhteensä 11 kpl. 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksen osalta ensihoidon operatiivinen henkilöstö koostuu 

19 henkilöstä, joista 16 on hoitotason ensihoitajia ja 3 perustason ensihoitajia. 

Pelastuslaitosten yhteenlaskettu ensihoidon operatiivisen henkilöstön (+ensihoitoesimiehet) määrä on 

siten 117 ensihoitajaa (joista 87 hoitotason ensihoitajaa, ja 30 perustason ensihoitajaa). 

Molempien pelastuslaitosten henkilöstöllä on poikkeusluvanvarainen työaika 42 h/viikko, jossa 

työvuoron kesto on 24 h. Poikkeuslupa edellyttää että aktiivisen työn osuus työvuorosta on rajoitettu, ja 

työvuoroon tulee sisältyä riittävä lepoaika. 

Pohjanmaan pelastuslaitoksella hoitotason ensihoitajan peruspalkka on 2390 €/kk ja perustason 

ensihoitajan peruspalkka on 2083 €/kk. 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren pelastuslaitoksella on käytössä kolmiportainen palkkaluokitus, 

perustuen henkilön koulutukseen. Toimenkuva on kaikilla sama, minkä vuoksi kolmiportaisesta 

palkkaluokituksesta tulisi siirtyä yhtenäiseen palkkatasoon. Hoitotason ensihoitajien palkkaluokat ovat 

2423,33 €/kk, 2480,15 €/kk ja 2526,79 €/kk. Perustason palkkaluokat ovat 2174,35 €/kk, 2224,03 €/kk ja 

2343,40 €/kk. Ero Pohjanmaan pelastuslaitoksen palkkatasoon on siten hoitotasolla n. 30-135 €/kk ja 

perustasolla n. 90-260 €/kk. 

Vertailun vuoksi mainittakoon, että VKS:n päivystyksessä sairaanhoitajan peruspalkka on 2457,39 €/kk. 

Mahdollinen siirtyminen kaksivuorotyöhön johtaisi koko sairaanhoitopiirin alueella 14 ensihoitajan 

(lähinnä hoitotasoisen) lisätarpeeseen. Tällä hetkellä normaalien viikkotuntien ylittäviä työtunteja ei 

makseta palkkana, mutta kaksivuorotyössä kaikki työtunnit menevät palkanmaksuun. 



Organisaatiomuutoksen yhteydessä sairaanhoitopiiri pyrki siihen, että terveydenhuollon 

ammattihenkilöt olisivat siirtyneet pelastuslaitokselta sairaanhoitopiirin palvelukseen. Tästä luovuttiin 

pelastuslaitosten voimakkaasta vastustuksesta johtuen. 

 

Operatiivinen toiminta 

Ensihoitopalvelun lääketieteellinen ohjeistaminen tapahtuu vastuulääkäri Väyrysen toimesta, ja 

ensihoitopäällikkö Vesanto vastaa muusta toiminnallisesta ohjeistamisesta. Päivittäistä operatiivista 

toimintaa johtaa ensihoidon kenttäjohtaja. Hallinnollista esimiesvastuuta hänellä ei ole, eli kyse on 

puhtaasti operatiivisesta johtosuhteesta ensihoitajiin. 

Operatiivisen toiminnan tuottamisessa ei ole ollut ongelmia. Toiminta on ollut luotettavaa ja sujuvaa. 

Palvelutasopäätöksessä esitetyt tavoitteet toteutuvat hyväksytysti. Operatiivisen toiminnan 

kipupisteenä on eteläinen ensihoitoalue (Maalahti, Korsnäs, Närpiö, Kristiinankaupunki, Kaskinen). 

Alueelle sijoittuu vähän tehtäviä, joka asettaa haasteita sekä tavoittamisviiveiden että osaamisen 

ylläpitämisen suhteen. 

 

Talous 

Sairaanhoitopiiri käsittelee ensihoitopalvelun budjetin osana omaa talousarviotaan. Pelastuslaitoksille 

myönnetty yhteisbudjetti määräytyy tämän mukaisesti. Molemmilla pelastuslaitoksilla on omat 

budjettinsa, mutta Pohjanmaan pelastuslaitos vastaa laskutuksesta molempien pelastuslaitosten osalta. 

Pelastuslaitokset toimivat tuottoa tavoittelemattomasti, ja mahdollinen ylijäämä palautetaan 

sairaanhoitopiirille ja sen jäsenkunnille. Ensihoidon budjetti on eriytetty pelastuslaitoksen muusta 

budjetista. Vuonna 2019 pelastuslaitoksille myönnetty budjetti on yhteensä 8 285 000€.  

Pelastuslaitokselle myönnetty ensihoidon budjetti siirtyy pelastuslaitoksen hallintaan. Pelastuslaitosten 

investointien suunnittelu pyritään suorittamaan yhteistoimintaperiaatteen mukaisesti. Ajoittain tässä on 

esiintynyt haasteita, huomioiden että molemmilla osapuolilla on osittain omat näkemyksensä 

priorisoinnista toiminnan kehittämisessä, eikä sairaanhoitopiirillä ole suoraa päätösvaltaa siitä 

huolimatta että rahoitus tulee kokonaisuudessaan sairaanhoitopiiriltä.  

Talouden hallinnan kannalta ongelmana on ollut pelastuslaitosten tuloksen epävarmuus tilikauden 

päättymiseen asti, ja käytännössä lopullinen tulos selviää vasta sairaanhoitopiirin budjetin sulkeuduttua. 

Tilannetta vaikeuttaa myös se, että sairaanhoitopiirin tilikausi päättyy aikaisemmin kuin 

pelastuslaitoksen tilikausi. Pelastuslaitosten talous on ollut aina runsaasti ylijäämäinen (vuoden 2018 

osalta yhteensä yli 500 000€), mutta pääsääntöisesti vuoden loppuun asti jatkuva epävarmuus 

taloudesta estää ylijäämän hyödyntämisen investointeihin. Palautukset tapahtuvat yleensä vshp:n 

tilikauden päättymisen jälkeen, tai aivan sen lopussa joulukuun laskutuksen tasauksena. 

 



Kalusto ja hoitolaitteet 

Pelastuslaitosten ensihoidon investoinnit tapahtuvat sairaanhoitopiirin rahoittamana pelastuslaitosten 

toimesta, pelastuslaitoksille myönnetyn budjetin mukaisesti. Ajoneuvot ja hoitolaitteet ovat hankinnan 

jälkeen pelastuslaitoksen omaisuutta. Pelastuslaitos hankkii ja ylläpitää myös kenttäjohtotoiminnassa 

käytetyt ajoneuvot. 

 

Infrastruktuuri 

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tuotettavan ensihoitopalvelun resurssit ovat tällä hetkellä sijoitettuna 

kymmeneen eri toimitilaan. Toimitilat sijaitsevat Pietarsaaren-, Uudenkaarlepyyn-, Oravaisen-, 

Koivulahden-, Vaasan-, Laihian-, Maalahden-, Närpiön- ja Kristiinankaupungin paloasemilla. 

Sairaanhoitopiirin henkilöstö ja kalusto on sijoitettu pääsääntöisesti Vaasan keskussairaalan 

tilannekeskukseen, ja ajoittain Vaasan paloasemalle. Vaasan keskussairaalan yhteydessä ei ole 

soveltuvaa hallipaikkaa, jolloin etenkin kovilla pakkasilla päivystäminen tapahtuu pelastusasemalla. 

 

Yhteenveto 

Ensihoidon tuottaminen yhteistoiminnassa pelastuslaitosten kanssa sujuu pääsääntöisesti hyvin, ja 

pelastuslaitoksilla oleva pitkä kokemus ensihoidon tuottamisen ja hallinnon osalta näkyy sujuvana ja 

luotettavana toimintana. Lisäksi läheinen yhteistyö keskeisimmän operatiivisen viranomaiskumppanin 

eli pelastustoimen kanssa tukee ensihoidon toimintaa. 

Yhteistoimintamalli kuitenkin sisältää myös tiettyjä ongelmia ja kipupisteitä. Malli kaventaa 

järjestämisvastuussa olevan sairaanhoitopiirin päätösvaltaa, edellyttäen aina sopimista yhteistoiminnan 

toisen osapuolen kanssa. Malli vaikeuttaa sairaanhoitopiirin osalta suoraa vaikuttamista henkilöstön 

toimintaan ja toimenkuvaan, henkilöstön ollessa toisen organisaation palveluksessa. Talouden seuranta 

ja hallinta on hyvin haastavaa, joka johtaa siihen että budjettia ei voida täysimääräisesti hyödyntää. 

Investointien hallinta on myös sairaanhoitopiirin osalta vaikeata, huomioiden että pelastuslaitos vastaa 

heille myönnetyn budjetin käytöstä. Ongelmat ilmenevät lähinnä toiminnan kehittämisen ja 

muuttamisen yhteydessä, ja nykyisen kaltainen operatiivinen toiminta kyetään tuottamaan 

kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Osa ongelmista esim. investointien suunnittelussa voidaan toki 

hallita yhteistoimintaa kehittämällä. 

Yhteistoiminta Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa ei vaikuta 

heikentävästi operatiiviseen toimintaan tai Kokkolaan suuntautuvaan potilasohjaukseen. 

Ensihoitopalvelu toimii sairaanhoitopiirin operatiivisessa ohjauksessa, kenttäjohtajiemme valvonnassa, 

eikä Kokkolasta käsin ohjeisteta toimintaa millään tavalla. Strategisessa mielessä voidaan kuitenkin pitää 

järkevänä tuottaa toiminta oman maakunnan toimesta, joko Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimesta 

(mikäli pelastuslain tulkinta sen sallii) tai Vaasan sairaanhoitopiirin omana toimintana. 



Äskettäin kaatuneessa SOTE- ja maakuntauudistuksessa sekä pelastustoimi että ensihoito olisivat 

siirtyneet maakunnan järjestämiksi toiminnoiksi, jolloin myös ensihoidon jonkin asteinen uudelleen 

organisointi olisi tullut ajankohtaiseksi. Pelastustoimi jää oletettavasti tulevan hallituksen SOTE-

uudistuksen ulkopuolelle, jolloin pelastustoimi tulee jatkossakin olemaan eri organisaation tuottama 

palvelu kuin SOTE. Käytännössä tämä tulee johtamaan nykyisen kaltaisen yhteistoiminnan jatkumiseen, 

jollei tulevaisuudessa siirrytä ensihoitopalvelun tuottamiseen omana toimintana. 
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SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN 

JÄRJESTÄMISEN PERUSTEET 

 

   

 

 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus 29.3.2019 

Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto xx.x.2019 
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1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala 
 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, 

joiden tarkoituksena on ohjata hallitusta sen huolehtiessa kuntalain 39 §:n velvoittamana sisäisestä 

valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden 

tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kuntayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat 

kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja johtoa sekä kaikkea toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, 

ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on 

lisäksi voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä on sanottu.  

Oman toiminnan lisäksi perusteet siis koskevat myös kuntayhtymän omistamia in house-yhtiöitä, jollei niitä 

koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Yhtiöiden toiminnan valvonta tapahtuu 

yhteistyössä yhtiöiden kanssa, ja niillä on velvollisuus toimittaa kuntayhtymälle tarvittavat tiedot yhtiön 

sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyen. 

 

 

2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käsitemäärittely, tavoite ja tarkoitus 
 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamisjärjestelmää.  

 

Sisäinen valvonta on kuntayhtymän johdon ja hallinnon työväline, jonka avulla arvioidaan asetettujen 

tavoitteiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Valvonnan tarkoituksena on edistää organisaation 

tehokasta johtamista, uhkien ennakointia ja hallintaa, mahdollisuuksien hyödyntämistä, toiminnan jatkuvaa 

kehittämistä ja tuloksellisuuden arviointia.  

 

Riski on epävarmuuden vaikutus tavoitteisiin. Vaikutus on esimerkiksi poikkeama odotetusta tai 

mahdollisuus joka ei hyödynnetä.  

 

Riskienhallinta on osa sisäistä valvontaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja, 

joiden avulla  

 

- tunnistetaan ja kuvataan kuntayhtymän toimintaan liittyviä riskejä  

- arvioidaan riskien merkittävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä 

- määritellään toimintatavat riskien hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja raportoimiseksi.  
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Koska sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että kuntayhtymälle asetetut 

tavoitteet saavutetaan ja että toiminta on tuloksellista, eivät ne ole mitään erillisiä toimintoja vaan jatkuva 

osa tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävää toimintaa: päivittäisjohtamista, suunnittelua, päätöksentekoa ja 

toimintaprosesseja. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla olennainen osa myös kuntayhtymän eri 

toimielinten työskentelyä ja in house –yhtiöiden tulee huomioida ne omassa toiminnassaan ottamalla ne 

osaksi yhtiön hyvää johtamis- ja hallintotapaa ja hallitustyöskentelyä. 

 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta perustuvat strategiaan, toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuihin 

toiminnan ja talouden tavoitteisiin, johtamisperiaatteisiin ja eettisiin periaatteisiin. Keskeistä on toiminnan 

jatkuvuuden, häiriöttömyyden ja turvallisuuden varmistaminen. 

 

Sisäisellä valvonnalla ja riskienhallinnalla tarkoitetaan käytännössä kuntayhtymälle kuuluvien tehtävien, 

ratkaisuvallan ja vastuiden määrittelyä sekä erilaisia menettelytapoja johtamis-, ohjaus- ja 

toimintaprosesseissa. Määrittelyjen ja menettelytapojen tarkoituksena on saada kohtuullinen varmuus siitä, 

että  

1. toiminta on tuloksellista ja talous kestävällä pohjalla 

2. lainsäädäntöä, päätöksiä, sääntöjä ja johdon ohjeita noudatetaan 

3. resursseja ja omaisuutta käytetään asianmukaisesti ja ne turvataan 

4. toiminnan ja talouden raportointi on oikeaa ja luotettavaa 

 

Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus tukee organisaatiota sen tavoitteiden 

saavuttamisessa tarjoamalla objektiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lähestymistavan 

organisaation riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointiin ja 

kehittämiseen.  Sisäisen tarkastuksen velvollisuutena on arvioida valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan 

tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta ja pyrkiä siten edistämään organisaation tavoitteiden 

saavuttamista. Sisäisestä tarkastuksesta ohjeistetaan tarkemmin hallituksen hyväksymässä sisäisen 

tarkastuksen toimintaohjeessa. 

 

 

3. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimintatavat  

 

Valtuusto päättää kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja edellyttää, että 

kuntayhtymän kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla on riittävä sisäinen valvonta ja 

riskienhallinta.  
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Hallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta 

järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Hallituksen alaiset toimielimet vastaavat 

omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, 

tuloksellisuudesta sekä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti.  

 

Ylimpien johtavien viranhaltijoiden, muiden vastuu- ja palvelualuejohtajien sekä lisäksi myös muiden 

esimiesten tehtävänä on toteuttaa sisäinen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä 

hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Toteuttaminen tapahtuu käytännössä siten, että 

 tehtävät, ratkaisuvalta ja vastuut ovat selkeästi määriteltyjä 

 hyvän hallintotavan periaatteita noudatetaan ja eettiset periaatteet huomioidaan 

 toimintaympäristöä analysoidaan ja tämän perusteella priorisoidaan merkittävimmät uhat ja 

mahdollisuudet 

 asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 

 järjestetään riskienhallinta hallituksen ohjeistuksen mukaisesti siten, että se on suunnitelmallista ja 

tuloksellista 

 valvontamenettelyt ovat suunniteltu ja niitä toteutetaan siten, että ne ovat riittäviä suhteessa niistä 

aiheutuviin kustannuksiin 

 organisaation viestintä ja raportointi on järjestetty systemaattisesti 

 toimintaa seurataan ja arvioidaan samoin kuin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 

toimintatapojen tuloksellisuutta 

 

 

4. In house –yhtiöt ja omistajaohjaus 
 

Konsernijohdolla, johon kuuluvat sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojohtaja ja juristi, on kuntalain mukaan 

vastuu konsernivalvonnan järjestämisestä. Sairaanhoitopiirin ainoa tytäryhtiö on tällä hetkellä Koy Eila, 

muissa yhtiöissä piiri on mukana vähemmistöomistajana. Omistajaohjausta toteutetaan sopimusohjauksella, 

sekä neuvotteluteitse yhteistyössä yhtiöiden muiden omistajien kanssa. Valvonta ja ohjaus kattavat in house -

yhtiöiden toiminnan ja suoriutumisen, taloudellisen aseman kehittymisen sekä sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisen valvonnan. Käytännössä tämä tapahtuu usealla tasolla. Yhtiöitä valvotaan ja 

ohjataan yhtiöiden hallitustyöskentelyllä sekä yhtiökokouksissa vaikuttamalla. Lisäksi yhtiöiden toimintaa 

valvotaan siten, että ne ovat velvollisia raportoimaan esimerkiksi taloudellisesta suorituskyvystään sekä 

yhtiöille asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Hallitus on antanut alaisuudessaan toimivalle 

omistusohjausjaostolle mandaatin omistajaohjaukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.  
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Inhouse -yhtiöiden tulee laatia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus ja toteuttaa 

valvontamenettelyjä aktiivisesti päivittäisessä toiminnassaan ja suorittaa aktiivisesti riskienhallintaa.  Lisäksi 

yhtiöiden toimintaa arvioidaan esimiesten taholta jatkuvasti jokapäiväisessä arkityössä yhteistyössä 

toimiessa. Henkilöstöllä on mahdollisuus jättää palautetta yhtiöitettyjen palveluiden toimivuudesta, ja 

saatua palautetta hyödynnetään yhteistyön kehittämiseksi. Vastuunjako yhtiöiden ja sairaanhoitopiirin 

välillä on dokumentoitu kirjallisesti. 

 

 

5. Kokonaisvaltainen riskienhallinta ja sisäinen valvonta osana kuntayhtymän 

johtamis- ja hallintojärjestelmää sekä taloussuunnittelu- ja seurantaprosessia 
 

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa kuntayhtymän johtamis- ja hallinto- järjestelmää, 

päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista toiminnan ja talouden suunnittelua ja seurantaa, 

poikkeamiin reagointia ja suoriutumisen arviointia. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla 

kokonaisvaltaista ja sen tulee toteutua kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasoilla. 

Riskienhallinnan tulee ulottua kaikkiin riskiluokkiin, sekä sisäisiin että ulkoisiin. Käytännössä sisäinen 

valvonta ja riskienhallinta kytkeytyy vuosittaiseen talousarvio- ja tilinpäätösprosessiin.  

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja että 

toiminta on tuloksellista. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa ei eriytetä muusta tavoitteiden saavuttamiseen 

tähtäävästä toiminnasta, vaan se on jatkuva osa päivittäistä johtamista, ohjaamista ja työn toteuttamista. 

Sisäinen valvonta toteutuu mm. selkeinä tehtävien, toimivallan ja vastuiden jakoina, valvonta- ja 

raportointivelvoitteina, tietojen ja tietojärjestelmien suojaamisena, omaisuuden turvaamisena, sopimusten 

hallintana.  

 

Toimiva sisäinen valvonta myös ehkäisee ja paljastaa väärinkäytöksiä. Johdon velvollisuutena on toteuttaa 

sisäistä valvontaa väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi sekä puuttua havaittuihin 

väärinkäytöksiin. Väärinkäytöksenä pidetään erilaisia epärehellisiä, epäeettisiä tai kuntayhtymän ohjeita 

rikkovia taikka lainvastaisia tekoja.  

 

Kuntayhtymän riskit jaotellaan neljään pääryhmään, jotka ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset 

riskit sekä vahinkoriskit. Kaikkiin näihin ryhmiin voi kuulua sisäisiä tai ulkoisia riskejä. Riskienhallinnan 

toteuttaminen on erityisen tärkeää mm. talousarvion ja merkittävien päätösten valmistelun yhteydessä sekä 
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toiminnassa tapahtuvissa merkittävissä muutostilanteissa. Laadinnan yhteydessä tulee analysoida 

toimintaympäristön muutoksia, tunnistaa tavoitteita uhkaavia riskejä, arvioida niiden vaikutuksia ja 

toteutumisen todennäköisyyttä sekä laatia tarvittavat suunnitelmat ja toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. 

Hallitus kokoaa laadittujen riskianalyysien perusteella koko kuntayhtymää koskevan riskianalyysin ja 

menettelytavat merkittävimpien riskien hallitsemiseksi. 

 

 

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja raportointi  

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuutta seurataan talousarviovuoden aikana 

osavuosikatsausten yhteydessä vallitsevan raportointikäytännön mukaisesti. Hallitus antaa 

toimintakertomuksessa arvion merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä, sisäisen valvonnan ja 

riskienhallinnan järjestämisestä ja toimenpiteistä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Johtavien 

viranhaltijoiden tulee antaa hallitukselle oman tehtäväalueensa osalta selonteko merkittävimmistä riskeistä 

ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä sekä toimenpiteistä havaittujen puutteiden 

korjaamiseksi. Selontekojen tulee perustua dokumentoituun aineistoon.  

 

Mikäli tilikaudella havaitaan merkittäviä riskejä, tulee johtavien viranhaltijoiden myös raportoida niistä ja 

niiden hallintakeinoista välittömästi valvontavastuussa olevalle taholle. Valvontavastuussa olevien tulee 

raportoinnin perusteella ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.   

 

 

7. Tilivelvollisuus  
 

Kuntalain 123 §:n mukaan tilintarkastajan tulee tarkastaa, onko kunnan ja kuntakonsernin sisäinen valvonta 

ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta asianmukaisesti järjestetty. Tilintarkastuskertomuksessa annetaan 

Kuntalain mukaan mm. lausunto sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan 

asianmukaisesta järjestämisestä sekä esitys vastuuvapauden myöntämisestä 

 

Tilivelvollisella on vastuu johtamansa toiminnan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä ja 

niiden jatkuvasta ylläpidosta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että tilivelvollisen toiminta tulee valtuuston 

arvioitavaksi, häneen voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja häneltä voidaan evätä 

vastuuvapaus sekä omasta että alaisensa tekemisestä tai tekemättä jättämisestä. Ylimmällä johdolla on 

erityinen vastuu ja velvoite toimia hyvän hallinto- ja johtamistavan ja eettisten lähtökohtien mukaisesti sekä 
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puuttua toiminnassa ilmeneviin poikkeamiin. Johdolla on selonottovelvollisuus vastuullaan olevasta 

toiminnasta. 

 

Vaikka henkilö ei olisikaan lain tarkoittama tilivelvollinen, hänen on luonnollisesti hoidettava tehtävänsä 

asianmukaisella huolellisuudella eikä tilivelvollisaseman puuttuminen vapauta esimiehiä toiminnan 

valvontavastuusta. 
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TYKSIN ERVA JOHTORYHMÄN KOKOUS    MUISTIO 
 

 

Tyksin erva-alueen johtoryhmän Yytterin strategiapäivä  

 
Aika:  11.3.2019 klo 10.15-15.30 
 
Paikka:  Yytterin virkistyshotelli, Pori 
 
Osallistujat:  Leena Setälä, shp johtaja, VSSHP, puheenjohtaja 
  x  Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, VSSHP 
   Wiveka Kauppila, hallintoylihoitaja, VSSHP 
    
   
   Ermo Haavisto, va shp johtaja, SATSHP 
   Sari Sjövall, va. johtajaylilääkäri, SATSHP 
   Paula Asikainen, hallintoylihoitaja, SATSHP 
   Tero Mäkiranta, talousjohtaja, SATSHP 
   
   
   Marina Kinnunen, shp johtaja, VSHP 
   Reijo Autio, johtajaylilääkäri, VSHP 
   Arja Tuomaala, johtajaylihoitaja, VSHP   
   Lena Nystrand, talousjohtaja, VSHP 
 
 
 
1 
KOKOUKSEN AVAUS  
 
Päätös  Puheenjohtaja avasi kokouksen.  Sihteeriksi valittiin Arja Tuomaala. 
 
2 
LÄNSIRANNIKON STRATEGIAN PÄIVITYS 
Leena Setälä       Alustus strategiapäivään, liite 1 §2 

 

Keskustelua      Yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä on yksi keskeinen painopistealue.   

2M-IT sähköinen alusta on toimiva.  Etäkonsultaatio/-vastaanottotoimintaa on jo pi-

lotoitu ja todettu toimivaksi.  Seuraava tehtävä on toiminnan laaja jalkauttaminen. 

 
Strategian painopistealue on koulutusyhteistyö. Yliopiston ja palvelujärjestelmän yh-
teystyön kehittäminen erityisesti erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseksi. Koulutus-
väylä-  tai urapolkumallia tulisi kehittää siten, että erikoistumista suunnittelevat lää-
kärit ohjattaisiin hakeutumaan erikoislääkäripulasta kärsiville erikoisaloille. 
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Keskeisimmät strategiset tavoitteet ovat varmistaa riittävän, laadukkaan ja tar-

peen mukaisen hoidon saatavuus ja vaikuttavuus erva-alueella. Tyks-erva-

alueella on kolme päivystävää erikoissairaalaa. Turun yliopiston ja lääketieteelli-

sen tiedekunnan toimintaedellytykset turvaa alueen väestönkasvu. Satakunnan 

ja Vaasan sairaanhoitopiirin lääkäreiden koulutustarpeen määrä turvataan ja tie-

teellisesti korkeatasoinen lääketieteen ja hoitotieteen tutkimustoiminta jatkuu. 

Varmistetaan erikoissairaanhoidon palvelujen saanti sekä suomen että ruotsin 

kielellä. 

Sairaanhoitopiirien toiminta suunnitellaan nykylainsäädännön pohjalta ja nykyti-

lan toiminnan mukaisesti. Toiminta keskittyy oman alueen erikoissairaanhoi-

toon. 

Nykyiseen toiminta-ajatuksen tekstiin ehdotettiin muutoksia. Miljoonapiiri vaih-

detaan Länsirannikon erva-alueeksi ja tehokkaat palvelut vaikuttaviksi palveluik-

si. 

Käytiin läpi erikoissairaanhoidon riskejä puheenjohtajan tekemän esityksen poh-

jalta. Suurimpina riskeinä todettiin olevan väestön ikärakenteen muutos, hoivan 

ja hoidon tarpeen lisääntyminen, potilaiden valinnanvapaus ja sen suuntautumi-

nen, lääketieteen kehittyminen ja kasvavat kustannukset, henkilökunnan saata-

vuus ja riittävä osaaminen erityisesti lääkäripula, investoinnit ja Sote-

uudistuksen viivästyminen. 

Järjestämissopimuksen päivittäminen on ajankohtaista 2020-21 . Markkinointi-

viestintään tulee panostaa. 

Ajankohtaisista yhteistyöaihioista todettiin, että ei  perusteta ”Läntistä  neuro-

keskusta” . ”Länsirannikon yliopistosairaala” voisi olla strategiatyön lopputulos. 

  SWOT-analyysin pohjalta kerättiin strategian painopistealueet 

- asiakaslähtöisyyden ja palvelujen laadun ja saatavuuden kehittäminen 

- koulutusyhteistyö 

- yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä 

- kilpailukyvyn kehittäminen 

   

 
Päätös  Länsirannikon strategia rajataan erikoissairaanhoitoon ja erityistason erikoissairaan-

hoitoon. Strategiasta tehdään mahdollisimman kompakti vain yksi A4. 
   
       Länsirannikkostrategia vuosille 2019-2022 päivitetyt strategiset painopisteet. 
       Liite 2 §2. 

 
   
2 
SUOSITUSPYYNTÖ MALMIN YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JAKTAMISEKSI PIETARSAARESSA 

 (Johtajaylilääkäri Reijo Autio)  

 

Terveydenhuoltolain 50§ mukaan sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, 

voivat väestön palvelutarpeen niin edellyttäessä perustaa useamman kuin yhden ym-

pärivuokautisesti päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa yhteyteen. Sosi-



 
 

3 

aali-ja terveysministeriö voi myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympäri-

vuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämi-

seen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edel-

lyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelui-

den avulla. 

Perustelut esitetty kattavasti ko.anomuksessa. Liite  3 §3.  

TYKS-erva johtoryhmä on 17.2. 2017 kokouksessaan päättänyt aiemman poikkeuslu-

van puoltamisesta (2018-2019 ajalle). Pöytäkirjan mukaan kyseinen päivystysjärjeste-

ly tullaan kirjaamaan Erva-alueen järjestämissuunnitelman uuteen versioon. Järjes-

tämissopimus tullaan päivittämään uuden valtuustokauden alkaessa 2021. 

    

Päätös                            TYKS –erva johtoryhmä puoltaa Pietarsaaren kaupungin ympärivuorokautisen perus- 
                                          terveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupaa 1.1.2020 alkaen ja kirjaa kyseisen  
                                          päivystysjärjestelyn Erva –alueen järjestämissuunnitelman uuteen versioon uudella 
                                            valtuustokauden alkaessa 2021. 
 
4 
MUUT ASIAT Ei muita asioita  

   
5 
KOKOUS PÄÄTTYI klo 15.30 



STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Dnr JSTAD/152/2019

HAKEMUS YMPÄRIVUOROKAUTISESTA PÄIVYSTYKSESTÄ MALMILLA VUODESTA 2020 
LUKIEN

Valmistelu: vt. sosiaali- ja terveysjohtaja

Malmilla on toiminut 1.1.2018 lukien ympärivuorokautinen 
perusterveydenhuoltotasoinen päivystys. Toimintaa varten vaaditaan 
sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä terveydenhuoltolain (1326/2010) 
50 §:n mukainen erikoislupa. Nykyinen lupa umpeutuu 31.12.2019. 

Päivystyksessä oli vuonna 2018 n. 30 000 käyntiä, joista n. 2 400 yöaikaan
(klo 22-06). Mahdollisuus ympärivuorokautisiin päivystyspalveluihin on 
olennaista väestön tarpeiden sekä toiminnan ja talouden kannalta. 
Toiminnan jatkuvuuden vuoksi on tärkeää, että ympärivuorokautisen 
päivystyksen jatkamisesta tehdään hakemus mahdollisimman pian, jotta 
päätös saadaan ennen vuoden 2020 toiminnan suunnittelun alkamista. 

Erikoislupa edellyttää, että siitä sovitaan sairaanhoitopiirin 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja erva-alueen 
erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Ennen eri-
koislupahakemuksen jättämistä on sen vuoksi keskusteltava Vaasan kes-
kussairaalan ja Turun yliopistollisen keskussairaalan kanssa.  

Ehdotus
Vt. sosiaali- ja terveysjohtaja: 
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa viranhaltijoiden tehtäväksi 
- käydä tarvittavat keskustelut asianomaisten sairaaloiden kanssa, 

tavoitteena saada suositus perusterveydenhuoltotasoisen 
ympärivuorokautisen päivystyksen jatkamisesta  

- hakea sosiaali- ja terveysministeriöltä erityislupaa 
perusterveydenhuoltotasoisen ympärivuorokautisen päivystyksen 
jatkamiseen Malmilla.

Päätös
Sosiaali- ja terveyslautakunta:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

----- 
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