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§ 37 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 38 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Åsa Blomstedt ja Monica Sirén-Aura. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 39 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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§ 40 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 1 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.  Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä 

tilannekatsausta ei esitellä erikseen.  

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen nä-

kökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun 

ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Tilannekatsauksen yhteydessä käydään myös läpi ajan-

kohtainen tilanne sote uudistuksen ja lainsäädäntömuutosten näkökulmasta. Lisäksi tilan-

nekatsauksessa hallitus voi käydä keskustelua tulevista laajemmista asiakokonaisuuksista, 

jotka ovat tulossa päätöksentekoon.  Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee maaliskuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: Esittää, että hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin  

  johtajan katsauksen maaliskuulta 2019. 

 

HALL:   

 

 

 

§ 41 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 2 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 41/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 41/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 41/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 41/4 

 

 

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

 

HALL:   
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§ 42 H-uudisrakennuksen toteuttaminen ja rahoituspäätös 

Shp:n joht. 3 
 

H-talon aikaisemmat käsittelyt: 

Hallitus               § 127   10.11.2016 

Valtuusto          § 20   28.11.2016 

Hallitus               § 24                23.2.2017 

Valtuusto          § 6                        20.3.2017 

Hallitus              § 18                      19.2.2018 

Hallitus               § 69                      7.5.2018 

Hallitus               § 21                      18.2.2019 

 

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi H-talon investointi- ja tarvesuunnitelman kokoukses-

saan 20.3.2017. Kokouksessaan 19.6.2017/ § 111 hallitus päätti, että uudisrakennus toteute-

taan allianssimallilla suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa.  

 

Uudisrakennuksen tarve 

H-talo tulee varmistamaan Vaasan keskussairaalan tulevaisuuden.  Tällä hetkellä ollaan 

haasteellisessa tilanteessa sisäilmaongelmien ja tilojen käyttökelpoisuuden kanssa. H- talon 

myötä saadaan tilat, jotka tukevat nykyaikaista sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, 

mahdollistavat tehokkuuden parantamisen ja terveen työympäristön henkilökunnalle. H-

talolle on myönnetty poikkeuslupa ministeriöltä 17.3.2017.  H-talo ei tule kasvattamaan sai-

raanhoitopiirin käytössä olevia m2. Tällä hetkellä VSHP:llä on käytössä tiloja 139 296 m2. 

Purkusuunnitelmassa on vielä 12 059 m2, tähän asti on purettu jo 8 784 m2. Myyntiin tulee 

25 982 m2, joten H-talon valmistumisen jälkeen käyttöön jää 101 255 m2.   

 

H-talon toiminnot 

Tilaohjelma on lukittu tammikuussa ja sen pohjalta on täsmentyneet toiminnot, jotka tulevat 

siirtymään H-taloon.  

 

Avohoidon vastaanottopalvelut tulevat sijoittumaan rakennuksen 1–3 kerrokseen ja se sisäl-

tää seuraavia toimintoja:  

- Erikoissairaanhoidon yhteinen vastaanottopalvelu (sis, kir, keuhk, neur) 

- Yleislääketieteen vastaanottopalvelut 

- Opetusterveyskeskus toiminnot 

- Geriatriset osaamispalvelut 

 

 

          jatkuu.. 
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Vuodeosastopalvelut sijoittuvat rakennuksen 4–6 kerroksiin sisältäen seuraavat palvelut: 

- Erikoissairaanhoidon vuodeosastopalveluita (Korvaavat/uudet tilat seuraaville vuode-

 osastoille: Kir/A3, T2, T3. Med:/E5. Onk/S2) 

- Vaativa kuntoutus 

- Osa alueellisesta akuuttigeriatrian vuodeosastopalveluista 

 

Päihde- ja mielenterveyspalvelut tulevat sijaitsemaan rakennuksen 3. ja 7. ja 8. kerroksessa 

sisältäen:  

- Erikoissairaanhoidon aikuisten (avo ja vuodeos) ja nuorten (vuodeos) psykiatriset 

 palvelut 

- Erikoissairaanhoidon lasten (vuodeos) psykiatriset palvelut 

- Maakunnan sosiaalipäivystys       

- Selviämisasema ja katkaisuhoito 

- Maakunnan kriisiyksikkö 

 

Päiväsairaalapalvelut sijaitsevat 0. ja 2. kerroksessa sisältäen  

- Dialyysi ja omatoimihuoneet 

- Päiväyksikkö (korvaavat tilat seuraavalle: E4) 

- Maakunnan skopiayksikkö 

 

Muita H-taloon sijoittuvia toimintoja ovat mm. asiakkaiden palveluohjaus, kolmannen sek-

torin toimijat sekä vapaaehtoiset toimijat. Rakennukseen tulee myös asiakasapteekki, kahvi-

la/kioski sekä ravintola.  

 

H-talon suunnittelussa on valtuuston toiveen mukaan huomioitu edelleen lähipalveluiden 

mahdollistaminen maakunnan kunnissa. Tätä pyritään edistämään etäpalveluiden kehittä-

misellä ja tähän on sairaanhoitopiirin alueelle perustettu yhteinen työryhmä. 

 

Rakennus ja kustannukset 

H-talo on 36 960 m2, 11 kerrosta korkea moderni ja muunneltava rakennus. H-talosta tulee 

älykäs sairaalarakennus, jossa on nykyaikaiset ja laadukkaasti tehdyt tilat. Talossa varaudu-

taan muuttuviin asiakastarpeisiin ja tiloista tulee muuntojoustavat ja monikäyttöiset. 

 

H-talon sijainti käy ilmi asemapiirustuksesta Liite § 42 /1 ja tilaohjelman perusteella tehdyt 

sijaintikaaviot kerroksittain liitteissä § 42 /2-5 (Sijaintikaavio 00-2). Talosta tehdyt visu-

alisoinnit ja julkisivukuvat liitteissä 6-8. 

 

H-talon kustannusarvio on noin 140 miljoonaa euroa. Summa tarkentuu vielä hallituksen 

kokoukseen 29.3.2019 mennessä. Kustannukset ovat valtuuston hyväksymän taloussuunni-

telman puitteissa.  

 

          jatkuu.. 
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Aikataulu 

H-uudisrakennuksen / Bothnia High 5- allianssin aikataulu: 

H-uudisrakennuksen suunnittelu- ja allianssin hankintavaihe 2017 – 4/2019 

Rakentaminen       5/2019 – 4/2022 

Rakennus käyttövalmis       5/2022 

Rakennuksen jälkivastuu-aika      5/2022 – 4/2027 

 

Tarkempi toteutusvaiheen aikataulu on liitteenä § 42/8.  

 

Rahoitus  

Sairaanhoitopiiri on teetättänyt Inspiralla riippumattoman selvityksen H-talon eri rahoitus-

vaihtoehdoista sekä vuokralaskelman tiloista, jotka Vaasan kaupunki ottaa käyttöönsä, kun 

H-talo on valmis, liite § 42/9. 

 

Selvitystä on käsitelty yhdessä jäsenkuntien kunnanjohtajien ja talousjohtajien kanssa Inspi-

ran tukemana.  Rahoitusmuoto päätöksellä ei vielä ole kiire ja parhaimmaksi vaihtoehdoksi 

kokonaisuuden kannalta tässä vaiheessa nähdään, että selvittelyä eri mallien välillä jatketaan 

jotta saadaan omistajakuntien näkökulmasta varmuus toimivimmasta ratkaisusta.  Myös 

mahdollinen perussopimuksen muutos tulee huomioida päätöksessä. 

   

Vuokrahinnoittelu Vaasan kaupungille H-talon tiloista 

Vaasan kaupungin osuus kokonaisneliöstä on 4 460 m², se sisältää korvaushoidon tiloja noin 

50 m2, avohoidon vastaanottotiloja 3 480 m2, psykiatrian avohoidon tiloja noin 180 m2 ja 

psykiatrian tiloja noin 750 m2. 

 

Vuokralaskelman tarkoitus on osoittaa läpinäkyvästi, että Vaasan kaupungin perustervey-

denhuollon ja sosiaalihuollon käyttämiin tiloihin liittyvät kaikki kulut katetaan kaupungilta 

perittävällä vuokralla ja että ne eivät lisää erikoissairaanhoidon kuluja, jotka puolestaan 

kuormittavat kaikkia jäsenkuntia samoin ehdoin. Vuokralaskelman mukaan neliövuokra olisi 

22,95 euroa kuukaudessa, liite § 42/9. 

 

 

         LIITTEET § 42 /1-9 

 

 

SHP JOHT. ehdottaa, että:  

1. Hallitus ehdottaa valtuustolle H-talon kustannussuunnitel-

man 141 miljoonaa, joka on jo sairaanhoitopiirin talousarvi-

oon sisällytetty hyväksymistä. 

 

jatkuu.. 
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2. Hallitus ehdottaa valtuustolle sen hyväksyvän H-

talon toteutusvaiheen käynnistämisen ja valtuuttaa sairaan-

hoitopiirin johtajan allekirjoittamaan sopimuksen. 

3. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitukselle annetaan val-

tuudet päättää investoinnin rahoitusmuoto, kun tarpeelliset 

selvitykset on tehty. Sosiaali- ja terveysministeriön poikkeus-

lupaa päivitetään kun rahoitusmuoto on päätetty.  

 

 

 

HALL.: 

Hallitus hyväksyy yksimielisesti ehdotuksen ja vie kohdat 1-3 val-

tuuston päätettäväksi.  
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§ 43 Ensihoidon nykytilanne 

Shp:n joht. 4 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 12.12.2018 (§ 192) sairaanhoitopiirin yhteistoimintasopi-

muksia Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastus-

laitoksen kanssa. Kokouksessa nousi esille haaste kun piirillä on kaksi erillistä sopi-

musosapuolta ja käytiin keskustelua yleisesti ensihoitopalveluiden nykytilasta. 

 

Terveydenhuoltolain § 39 mukaisesti sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on järjestettävä alu-

eensa ensihoitopalvelu. Ensihoitopalvelu on suunniteltava ja toteutettava yhteistyössä päi-

vystävien terveydenhuollon toimipisteiden kanssa siten, että nämä ja muut sosiaali- ja ter-

veydenhuollon asiakkaan kotona annettavat päivystykselliset lähipalvelut yhdessä muodos-

tavat alueellisesti toiminnallisen kokonaisuuden. (29.12.2016/1516). Sairaanhoitopiirin kun-

tayhtymä voi järjestää ensihoitopalvelun alueellaan tai osassa sitä hoitamalla toiminnan itse, 

järjestämällä ensihoitopalvelun yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen tai toisen sairaan-

hoitopiirin kuntayhtymän kanssa taikka hankkimalla palvelun muulta palvelun tuottajalta. 

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä tekee ensihoidon palvelutasopäätöksen. Palvelutasopäätök-

sessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun 

osallistuvilta edellytetty koulutus, erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmistelemat ta-

voitteet ajasta, jossa väestö tavoitetaan, ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kan-

nalta tarpeelliset seikat. Palvelutasopäätöksessä on määriteltävä ensihoitopalvelun sisältö si-

ten, että palvelu toteutetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ja siinä otetaan huomioon 

ensihoidon ruuhkatilanteet sekä erityisvastuualueen resurssit. (29.12.2016/1516) 

 

Vaasan sairaanhoitopiirillä on siis yhteistoimintasopimus ensihoitopalveluista Pohjanmaan 

pelastuslaitoksen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa. 

Suomessa tällä hetkellä on eri tapoja järjestää palvelut. Etelä-Pohjanmaalla ja Soitessa sai-

raanhoitopiiri järjestää itse ensihoidon palvelut.  

 

Liitteenä on Taneli Väyrysen tekemä selvitys VSHP:N ensihoitopalvelun nykytilasta (Liite). 

Väyrynen esittelee nykytilanteen kokouksessa.  

 

Pohjanmaan alueella tehdään tällä hetkellä selvitystä mahdollisen hyvinvointialueen perus-

tamisesta. Kun linjaus vapaaehtoisesta etenemisestä on tehty, tulee hallituksen arvioida tar-

vetta järjestää ensihoidon palvelut osana sairaanhoitopiirin tai mahdollisen hyvinvointikun-

tayhtymän toimintana. 

 

 

          jatkuu.. 
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Nykytilanneselvityksen pohjalta nähdään tavoitteeksi jo tässä vaiheessa myös selvittää mah-

dollisuutta saada aikaiseksi vain yksi sopimus, jotta ensihoitopalvelut tuotettaisiin Pohjan-

maan pelastuslaitoksen toimesta, koko sairaanhoitoiirin alueella. Jos tälle on esteitä lainsää-

dännön näkökulmasta, nähdään kuitenkin paremmaksi vaihtoehdoksi jatkaa nykysopimuk-

sella Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen kanssa, kuin tuottaa sitä 

omana palveluna. 

         LIITE § 43 

 

SHP JOHT.  esittää, että hallitus:  

- valtuuttaa virkamiehet selvittämään mahdollisuutta, että 

Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaisi ensihoitopalvelut koko 

sairaanhoitopiirin alueella 

 

- arvioi uudelleen ensihoidon järjestämisen omana toimintana 

siinä vaiheessa, kun linjaus mahdollisesta hyvinvointikun-

tayhtymästä on tehty 

 

HALL:   
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§ 44 Hinnanmuutokset kuntalaskutuksessa 1.4.2019 

Shp:n joht. 5 

Kuntalaskutustilaston 28.2.2019 perusteella voidaan todeta, että kahden ensimmäisen kuu-

kauden avohoitokäynnit ovat suurin piirtein suunnitellulla tasolla lukuun ottamatta kolmea 

erikoisalaa eli onkologiaa, neurologiaa ja psykiatriaa. Näillä erikoisaloilla oli paljon tavoitel-

tua pienemmät suoritemäärät myös vuonna 2018, joten sama suuntaus on odotettavissa 

vuonna 2019.  

 

Jotta arvioidut tulot vastaisivat budjetoitua tasoa, ehdotetaan, että kolmen erikoisalan hinto-

ja tarkistetaan 1.4.2019 siten, että uusi arvio todennäköisestä käyntimäärästä muodostaa 

hintojen laskentaperusteen. 

 

SHP:n JOHT. ehdottaa, että hintoja muutetaan 1.4.2019 seuraavasti: 

  

  Onkologia, avohoito     eurosta  euroon 

hintaryhmä 1, muutetaan       51 €  58 €   

hintaryhmä 2, muutetaan  101 €  115 € 

hintaryhmä 3, muutetaan  222 €  250 € 

hintaryhmä 4, muutetaan  455 €  510 € 

hintaryhmä 5, muutetaan   765 €  393 € 

hintaryhmä 6, muutetaan   1 930 €  2 279 € 

 

Neurologia, avohoito 

hintaryhmä 1, muutetaan    52 €  57 € 

hintaryhmä 2, muutetaan  85 €  94 € 

hintaryhmä 3, muutetaan  159 €  177 € 

hintaryhmä 4, muutetaan  319 €  354 € 

hintaryhmä 5, muutetaan   874 €  918 € 

hintaryhmä 6, muutetaan          1 537 €                1 978 €

  

Psykiatria (aikuispsykiatria), avohoito 

hintaryhmä 1, muutetaan    71 €  78 € 

hintaryhmä 2, muutetaan  142 €  156 € 

hintaryhmä 3, muutetaan  284 €  311 € 

hintaryhmä 4, muutetaan  426 €  467 € 

hintaryhmä 5, muutetaan    638 €  699 € 

  

 HALL:   
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§ 45 Hallintosäännön täydentäminen  

HJ 1  

Omistajaohjausjaoston perustaminen vaatii hallintosäännön täydentämistä. Ehdotus on uusi 

seuraavansisältöinen pykälä:  

 

 Omistajaohjausjaosto ja sen tehtävät  

 

Hallitus nimittää jaoston jäsenet. Jaoston tehtävänä on  

1. nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin 

yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus  

2. antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edus-

taville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin  

3. seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja 

tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja 

raportoida tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle  

4. järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoa, että sopimukset oh-

jaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin  

5. raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimin-

nasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin.  

 

Omistajaohjausjaoston jäseniksi, ei kuitenkaan puheenjohtajaksi, voidaan valita myös 

muita kuin hallituksen jäseniä ja varajäseniä. 

 

Lisäksi ehdotetaan, että pykälää 10 täydennetään seuraavasti: 

 

§ 10 Muut toimielimet 

 

Kuntayhtymän muita toimielimiä ovat 

- suunnitteluneuvottelukunta 

- henkilöstöjaosto 

- omistajaohjausjaosto 

- vähemmistökielinen lautakunta 

- psykiatrian neuvottelukunta. 

 

Toimielinten tehtävistä ja kokoonpanosta määrätään hallintosäännön 5. luvussa. 

 

HJ esittää, että: 

- hallitus hyväksyy hallintosäännön täydentämisen  

- asia viedään valtuuston päätettäväksi. 

HALL:  
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§ 46 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston ja Vaasan keskussairaalan laboratorio-

 yksiköiden yhdistämisen johdosta tehdyt sopimukset 

HJ 2 

Hallitus päätti kokouksessaan 12.11.2018 (§ 168) hyväksyä, että hallintojohtajalle annetaan 

oikeudet allekirjoittaa huolto- ja vuokrasopimukset Malmin kiinteistöt ky:n, Alerte Oy:n ja 

Uudenkaarlepyyn kaupungin kanssa niin, että laboratoriotoiminta voidaan siirtää 1.1.2019 ja 

että sopimukset annetaan myöhemmin hallitukselle tiedoksi. 

 

Sopimukset       LIITE § 46 

 

 

 

HJ ehdottaa, että: 

  - hallitus merkitsee sopimukset tiedoksi,  

HALL:   
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§ 47 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

HJ 3 

Valtuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet vuonna 2014 kuntalain 

muutoksen jälkeen. Silloin valtuuston tehtäväksi tuli päättää kunnan ja kuntakonsernin si-

säisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Silloin muutettiin myös hallintosääntö vas-

taamaan uutta kuntalakia. 

 

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhal-

linnan perusteista, joiden tarkoituksena on ohjata hallitusta sen huolehtiessa kuntalain 39 

§:n velvoittamana sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Sisäisen val-

vonnan ja riskienhallinnan perusteiden tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa kun-

tayhtymän hyvää hallintoa ja johtamista, ja ne koskevat kaikkia kuntayhtymän toimielimiä ja 

johtoa sekä kaikkea toimintaa, josta kuntayhtymä vastaa omistuksen, ohjaus- ja valvontavas-

tuun sekä muiden velvoitteiden myötä. Sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on lisäksi 

voimassa, mitä kuntayhtymän hallintosäännössä sekä muissa ohjeissa ja määräyksissä (mm. 

riskienhallinta- ja turvallisuuspolitiikka, ohje sisäisestä valvonnasta ja hyvästä hallinto- ja 

johtamistavasta, sopimushallinnan ohjeet sekä omistajaohjauksen ohje) on sanottu. Oman 

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

jollei niitä koskevasta lainsäädännöstä tai yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteiden päivittäminen tuli ajankohtaiseksi, kun 

toimintaa on nyt ulkoistettu siinä määrin, että on syytä täydentää tekstiä in house –yhtiöiden 

ja omistajaohjauksen osalta. Myös uusi organisaatiomalli on huomioitu tekstissä, samoin 

kuin uusittu kuntalaki vuodelta 2015 jonka johdosta pykäläviittaukset on korjattu. 

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet  LIITE § 47  

 

 

 HJ ehdottaa, että:   

- hallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perus-

teiden päivityksen, lähettää sen valtuustolle vahvistettavaksi ja että 

muutokset astuvat voimaan 16.4.2019.  

HALL: 
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§ 48 Pietarsaaren ympärivuorokautisen päivystyksen poikkeuslupa 

JYL 1 
Valtioneuvosto on antanut asetuksen kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikois-

alakohtaisista edellytyksistä 24.8.2017 

 

 Asetuksessa 2§ mainitaan, että ” Kunnan tai kuntayhtymän on huolehdittava siitä, että ter-

veydenhuoltolain (1326/2010) 50 §:ssä tarkoitettua kiireellistä hoitoa on saatavilla kaikkina 

vuorokauden aikoina joko kiireettömän hoidon yhteydessä tai erillisessä päivystyksen toteut-

tamista varten suunnitellussa ympäri vuorokauden toimivassa päivystysyksikössä. Ympäri-

vuorokautinen päivystys on järjestettävä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yh-

teispäivystyksenä, ellei saavutettavuus- ja potilasturvallisuusnäkökohdista muuta johdu. 

Terveydenhuoltolain 50 §:n 5 momentissa ja tämän asetuksen 6 §:ssä säädetään sosiaali- ja 

terveysministeriön oikeudesta myöntää lupa ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon 

tai akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämiseen” 

Lisäksi asetuksessa 3§ on sanottu, että ” Kiireellisen hoidon vastaanottotoiminnasta on sovit-

tava terveydenhuoltolain 34 §:ssä tarkoitetussa sairaanhoitopiirin kuntien järjestämissuun-

nitelmassa. Suunnitelmassa on otettava huomioon alueen väestön palvelutarve ja kiireellis-

ten palveluiden saavutettavuus sekä alueen ensihoitopalvelu ja sen palvelutasopäätös.” 

 

Asetuksen 6§ sanotaan, että ” Kunta tai kuntayhtymä voi hakea sosiaali- ja terveysministeri-

öltä luvan perustaa sellainen ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon tai akuuttilääke-

tieteen päivystysyksikkö, josta on sovittu terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa ja eri-

koissairaanhoidon järjestämissopimuksessa. Järjestettäessä perusterveydenhuollon tai 

akuuttilääketieteen ympärivuorokautista päivystystä tulee päivystysyksikkö sijoittaa sairaa-

laan, jossa virka-aikana on käytettävissä muiden erikoisalojen palveluita. Jos etäisyydet alu-

eella ovat pitkiä, voidaan ympärivuorokautinen päivystys toteuttaa terveyskeskuksen päivys-

tysyksikössä. Yksikössä tulee olla mahdollisuus taudinmääritystä varten tarvittaviin labora-

toriotutkimuksiin ja kuvantamiseen kaikkina vuorokauden aikoina sekä etälääketieteen avul-

la mahdollisuus konsultoida ympärivuorokautisen laajan päivystyksen tai yhteispäivystyksen 

yksikköä. Mahdollisuus siirtää potilas nopeasti ympärivuorokautiseen laajan päivystyksen tai 

yhteispäivystyksen yksikköön tulee varmista” 

Pietarsaaren kaupunki on STM myöntämän poikkeusluvan nojalla järjestänyt ympärivuoro-

kautisen perusterveydenhuollon päivystyksen vuosina 2017 - 2019. Nykyinen poikkeuslupa 

umpeutuu 31.12.2019.  Pietarsaaren kaupungin sosiaali – ja terveyslautakunta on pyytänyt, 

että Vaasan sairaanhoitopiiri ja Turun erva-piiri puoltavat ympärivuorokautisen peruster-

veydenhuollon päivystyksen järjestämistä, jotta Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto voi  

   jatkuu.. 
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toimittaa sosiaali- ja terveysministeriölle hakemuksen ympärivuorokautisen päivystyksen 

jatkamisesta 1.1.2020 lukien. Liite 1 

 

TYKS-ervan järjestämissopimus on vuodelta 2017. Siinä ei ole mainittu Pietarsaaren ympäri-

vuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä. Kuitenkin TYKS erva joh-

toryhmän kokouksessa 17.2.2017, liite 2. On päätetty, että järjestämissopimukseen tehdään 

päivitys, missä Pietarsaaren ympärivuorokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen jär-

jestäminen on sisällytetty sopimukseen. TYKS- erva järjestämissopimus päivitetään valtuus-

tokausittain ja tämän vuoksi päivitystä ei ole vielä tehty. Kokouksessaan 11.3.2019, liite 3 

TYKS-erva johtoryhmä totesi, että aiempaa päätöstä järjestämissopimuksen päivittämisestä 

ei ole syytä muuttaa. TYKS-erva johtoryhmä päätti edelleen puoltaa Pietarsaaren ympärivuo-

rokautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä 1.1.2020 lukien, liite 4. 

 

   LIITTEET § 48/1-4 

 

 

JYL ehdottaa, että: 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus päättää puoltaa ympärivuoro-

kautisen perusterveydenhuollon päivystyksen järjestämistä, jotta 

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto voi toimittaa sosiaali- ja ter-

veysministeriölle hakemuksen ympärivuorokautisen päivystyksen 

jatkamisesta 1.1.2020 lukien. 

 

HALL: 
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§ 49 Lisätyöhakemus kardiologiaan 

JYL 2 
VSHP:n hallitus on käsitellyt ja hyväksynyt kliinisen lisätyön suunnitelmat hoitojonojen pur-

kamiseksi ja estämiseksi kokouksessaan 17.1.2019/ § 12. 

 

Henkilöstöjaosto puolestaan kokouksessaan 30.1.2019/ § 5 hyväksyi ko. suunnitelmat pato-

logian ja röntgenin osalta, mutta muiden erikoisalojen suunnitelmia ei korvausten osalta hy-

väksytty vaan asia päätettiin laittaa pöydälle. Henkilöstöjaosto haluaa tarkemmin perustellut 

suunnitelmat, joissa on huomioitu ja perusteltu laajemmin ne syyt miksi lisätyötä tarvitaan 

ja miksi käyntejä ei pystytä toteuttamaan normaalina toimintana. 

 

Hallitus kävi kokouksessaan 18.2.2019/§ 22 keskustelun kliinisen lisätyön toiminta- ja hy-

väksymiskäytännöistä ja päätti yksimielisesti vastuuttaa virkamiehet valmistelemaan asiasta 

esityksen tulevaan kokoukseen.  

 

Vastuualuejohtajien ja ylilääkäreiden tehtäväksi annettiin täten lisätyösuunnitelmien täs-

mentäminen. 

Tätä tarkoitusta varten kehitettiin erillinen lomake, jossa lisätyön tarve arvioidaan seuraavi-

en kriteereiden perusteella: 

1. Mikä on jonotilanne (hoitotakuu, kilpailutilanne/valinnanvapaus)? 

2. Jonoihin johtaneet syyt (tilat, laitteet, henkilöstö, muut syyt)? 

3. Kysynnän muutokset?   

4. Muut käytetyt keinot jonojen estämiseksi? 

 

Lisätyösuunnitelman on sisällettävä vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 

1. Miten lisätyö toteutetaan? 

2. Miten lisätyö vaikuttaa jonotilanteeseen? 

3. Vaikutukset, jos lisätyö jää tekemättä? 

4. Lisätyön arvioidut kustannukset (kaikki henkilöstöryhmät huomioiden)? 

Lisätyösuunnitelmalomakkeen allekirjoittavat ylilääkäri, osastonhoitaja, vastuualuejohtaja, 

ylihoitaja, johtajaylihoitaja sekä johtajaylilääkäri.  Suunnitelman tarkastaa täten kuusi eri 

henkilöä. Tällä voidaan varmistaa, että suunnitelmat eivät ole puutteellisesti perusteltuja ja 

toteutus huonosti organisoitu. 

 

11.3.2019 päivätyllä hakemuksella sisätautien poliklinikan yksikössä haetaan lupaa kardiolo-

gisen erikoisalan lisätyölle ajalle 1.2.2019 - 31.1.2020.  

 

Hakemus liitteenä       LIITE § 49      

 jatkuu.. 
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JYL ehdottaa, että hallitus: 

- hyväksyy medisiinisen vastuualueen sydänjonojen lisätyösuunni-

telman liitteen mukaisesti    

HALL: 



Asiasivu 19(22) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 50 29.3.2019 

 

 

 

§ 50 Laaturaportti 

JYH 1 

Vuoden 2018 laaturaportti on järjestyksessään seitsemäs vuosittainen kooste organisaatiota-

solla tehdystä suunnitelmallisesta kehittämistyöstä laadukkaan ja turvallisen hoidon ylläpi-

tämiseksi ja edistämiseksi. Laaturaportin tarkoituksena on tukea ja systematisoida toimin-

nan kehittämistä. Raporttiin on eri asiantuntijoiden toimesta dokumentoitu mennyt vuosi ja 

katsaus tulevaan laatutyön, potilasturvallisuuden, kokonaisturvallisuuden, potilasasiamies-

toiminnan, potilasvakuutuspäätösten, asiakaspalautteen, tietosuojan, sairaalahygienian, ra-

diologian, sädehoidon ja hoitoisuusluokitusten näkökulmasta. Raportin tavoitteena on lisätä 

läpinäkyvyyttä sekä tuottaa tietoa henkilöstölle, potilaille ja omaisille Vaasan keskussairaa-

lan palveluiden tasosta ja kehittämistyöstä. 

 

Laaturaportti 2018   LIITE § 50 

 

 

JYH esittää, että:  

- hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 51 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    29.3.2019 

 

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. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

  

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 


