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Hallitus 77 - 79 20.5.2019 

 

 

 

 

§ 77 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 80  20.5.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 80 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 26 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 80/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 80/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 80/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 80/4 

 

 

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

 

HALL:   
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§ 81 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 27 

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. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee toukokuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen toukokuulta 2019. 

 

HALL:   
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§ 55 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. Kes-

kusteluiden jälkeen päädyttiin, Vaasan kaupungin toivomuksesta, ehdottamaan leasingvaih-

toehtoa 20 vuoden leasingajalla, annuiteettilyhennyksellä ja 20 %:n jäännösarvolla, sillä tä-

mä vaihtoehto ei samalla tavalla lisää Vaasan kaupungin kuntakonsernin velkataakkaa. Vaa-

san kaupunki omistaa yli 54,1 % peruspääomasta, joten Vaasan sairaanhoitopiiri on Vaasan 

kaupungin tytäryhteisö. Laskelmien mukaan rahoituskulut ovat vuositasolla noin 150 000 

euroa suuremmat kuin lainarahoituksella.  

   

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 kustannussuunnitelman 

141 miljoonaa, joka on jo sairaanhoitopiirin talousarvioon sisälly-

tetty hyväksymistä.  

2. Hallitus ehdottaa valtuustolle sen hyväksyvän H-talon toteutus-

vaiheen käynnistämisen ja valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan  

       jatkuu.. 
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allekirjoittamaan sopimuksen edellyttäen, että Sosiaali- ja terve-

ysministeriö on ensin päätöksellään todennut rakennushankkeelle 

liittyvän, ja jo vuonna 2017 myönnetyn, poikkeusluvan olevan edel-

leen riittävä  

3. Hallitus ehdottaa valtuustolle, että hallitukselle annetaan val-

tuudet päättää investoinnin rahoitusmuoto, kun tarpeelliset selvi-

tykset on tehty edellyttäen, että Sosiaali- ja terveysministeriö on 

ensin päätöksellään todennut rakennushankkeeseen liittyvän, ja jo 

vuonna 2017 myönnetyn, poikkeusluvan olevan edelleen riittävä. 

  
HALL.: 

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

tuuston päätettäväksi.  

 

§ 9 H-uudisrakennuksen toteuttaminen ja rahoituspäätös 

         LIITTEET § 9/1-9 

 

HALL:   

ehdottaa, että valtuusto hyväksyy ehdotuksen. 

 

VALT: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen ehdotuksen kohdat  

 1–2.  

 

Valtuutettu Michael Luther ehdotti keskustelun aikana, että halli-

tuksen ehdotuksen kohdassa 3 oleva virke korvataan seuraavasti: 

 

- Hallitus jatkaa eri rahoitusmuotojen selvittämistä taloudellisesti 

edullisimman vaihtoehdon löytämiseksi kuntayhtymälle. 

- Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto tekee lopullisen päätöksen 

rahoitusmuodosta kesäkuussa 2019 edellyttäen, että sosiaali- ja 

terveysministeriö on ensin päätöksellään todennut rakennus-

hankkeeseen liittyvän, ja jo vuonna 2017 myönnetyn, poikkeus-

luvan olevan edelleen riittävä.  

- Valtuusto hyväksyy Vaasan kaupungin tilojen vuokraperusteiden 

vahvistamisen periaatteet. 

 

Ehdotusta kannattivat valtuutetut Tapio Nyysti ja Mari Lampinen-

Tuomela.       jatkuu.. 
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Valtuutettu Nyysti ehdotti keskustelun aikana, että valtuutettu 

Lutherin ehdotukseen tehdään vielä seuraavat lisäykset: 

- Kun eri rahoitusvaihtoehtoja selvitetään, selvityksessä on ha-

vainnollistettava arvioitu kustannusvaikutus kuntien tilinpäätök-

seen.  

- Selvityksessä on otettava kantaa myös kiinteistöyhtiömalliin, jos-

sa omistajina olisivat Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vaasan kau-

punki neliömetrien suhteessa. 

  

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ilman äänestystä, että hallituksen 

ehdotuksen kohta 3 korvataan yllä olevalla kahdella erillisellä lisä-

yksellä.  

 

 

§ 82 H-rakennuksen rahoitusvaihtoehdot 

Shp:n joht. 28 

Hallitus sai tehtäväksi valtuuston päätöksessä 15.4 jatkaa eri rahoitusmuotojen selvittämistä, 

jotta löydetään taloudellisesti edullisin vaihtoehto kuntayhtymälle. Tavoitteena oli tehdä 

päätös rahoitusmuodosta kesäkuussa 2019. Kokouksen jälkeen jäi kuitenkin niin lyhyt aika 

valmistella asiaa, että päätöstä varten täytyy sopia ylimääräinen valtuuston kokous syksylle.   

 

 

SHP:n JOHT esittää, että:  

rahoituspäätös tuodaan hallituksen päätettäväksi alkusyksystä ja 

sovitaan ylimääräinen valtuuston kokous syyskuulle 2019.  

 

HALL:   
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§ 83 Sisäisen tarkastuksen strategia ja toimintaohje   

Shp:n joht. 28 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on käsitelty hallituksessa viimeksi 6/2012. Toimintaohje 

on hyvä päivittää valtuustokausittain. 

 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje on dokumentti, joka määrittelee sisäisen tarkastuksen 

toiminnon tarkoituksen, toimivallan ja vastuun. Toimintaohje määrittää myös sisäisen tar-

kastuksen aseman organisaatiossa mukaan lukien raportointisuhteet. Lisäksi se antaa toi-

meksiannon toteuttamisen edellyttämän valtuutuksen saada tarpeellisia tietoja ja asiakirjoja, 

tavata tarvittavia henkilöitä ja päästä tarkastamaan asiaan liittyvää fyysistä omaisuutta sekä 

määrittelee sisäisen tarkastuksen toiminnon tehtäväkentän laajuuden. Hallitus hyväksyy si-

säisen tarkastuksen toimintaohjeen. 

 

Ohjeen laadinnassa on soveltuvin osin huomioitu IIA:n (The Institute of International Audi-

tors) antamat suositukset. Muutos edelliseen ohjeeseen verrattuna on sisäisen tarkastuksen 

asema ja toimintatapa tarkastuskohteiden hyväksynnän ja raportoinnin suhteen. Hallinnolli-

sesti sisäinen tarkastus toimii talousjohtajan alaisuudessa sekä toiminnallisesti sairaanhoi-

topiirin johtajan alaisuudessa. Jatkossa hallitus saa hyväksyttäväkseen sisäisen tarkastuksen 

pidemmän aikavälin strategian, kun taas työohjelma sovitaan jatkossa vuosittain johtajan 

kanssa. Tarkastuksista raportoidaan johtajalle, ja hallitus saa vuosittain koosteen tehdyistä 

tarkastuksista. 

Sisäisen tarkastuksen strategia vuosille 2019-2021 esitellään kokouksessa. 

 

Sisäisen tarkastuksen toimintaohje     LIITE § 83 

 

 

SHP:n JOHT. ehdottaa, että:  

- hallitus hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja merkit-

see strategian vuosille 2019-2021 tiedoksi. 

 

HALL: 

 

 



Asiasivu 12(26) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 84 20.5.2019 

 

 

§ 84 Länsirannikkostrategian päivitys   

 

Shp:n joht. 29 

Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien hallitusten vierailulla Turussa 23.–24.1.2019 pää-

tettiin yhdessä VSSHP:n hallituksen kanssa, että Länsirannikon sairaanhoitopiirien yhteis-

työn ja yhteisen tulevaisuuden näkymät muodostetaan päivittämällä Länsirannikkostrategia 

vuosilta 2012–2016. Asetettu aikataulutavoite on uuden strategian esittely VSHP:n kesäval-

tuustossa.  

 

Tyks-erva-johtoryhmä on tehnyt strategiapäivitystä sisäisenä työskentelynä. Seminaarissa 

11.3.2019 muodostettiin SWOT-analyysin avulla neljä strategista valintaa ja hahmoteltiin 

niihin liittyviä toimenpiteitä (liite 1).  

 

Strategiapäivityksellä pyritään vahvistamaan yhteistä ja julkista kuvaa Länsirannikon yhteis-

työstä. Potilaille sen viesti on: voitte luottaa laatuumme, terveydenhuollon ammattilaisille: 

sairaaloiden toiminnalla on jatkuvuus. Päätöksentekijöille viestimme on: teemme hyvää yh-

teistyötä, jonka toteumana on virtuaalinen, ei organisatorinen yhteissairaala, kumppanuus-

sairaala, joka toimeenpannaan tässä määritellyillä strategisilla valinnoilla.  

                                     

Nämä ovat:       

•       Asiakaslähtöisyyden ja palvelujen laadun, yhdenmukaisuuden ja saatavuuden kehittä

 -minen 

•       Koulutus- ja tutkimusyhteistyö 

•       Yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä 

•       Kilpailukyvyn kehittäminen 

 

Erva-jory on täydentänyt seminaarin tuotoksena syntynyttä strategialuonnosta kokouksis-

saan 8.4. ja 13.5. Strategia esitetään julkaistavaksi modernissa esitysmuodossa eli yhden ku-

van ja tekstin yhdistelmänä, joka voidaan teettää ulkopuolisella palveluntuottajalla, kun 

asiasisällöt on hyväksytty. Tyks erva-johtoryhmä on 13.5. päättänyt hyväksyä Länsirannikko-

strategian päivityksen, jonka asiasisältö esitellään oheisen PowerPoint-esityksen muodossa 

Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien hallituksille 20.5. ja VSSHP:n hallitukselle 

21.5.2019. 

   LIITE § 84 

SHP:n JOHT. ehdottaa, että:  

- hallitus hyväksyy Länsirannikkostrategian päivityksen ja lähettää 

sen edelleen tiedoksi sairaanhoitopiirin valtuustolle 

HALL: 
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§ 85 Asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilanne   

 

Shp:n joht. 30 

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on hankkimassa uutta ja kattavaa sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakas- ja potilastietojärjestelmää (APTJ). Hankinta toteutetaan kilpailullisella neuvot-

telumenettelyllä ja hankintaprosessista vastaa KL-Kuntahankinnat Oy. Kilpailutuksessa ovat 

mukana myös ESSOTE ja SIUNSOTE. Kilpailutus on edennyt kolmannen kierrokselle ja jat-

koon päässeet yritykset ovat aakkosjärjestyksessä 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 kokouksissaan 1.10.2018 § 145, 12.12.2018 § 183 ja 18.2.2019 § 20 

asiakas- ja potilastietojärjestelmän kilpailutuksen tilannetta ja yhteistyömallia. 

 

Hankinnan tilannekatsaus 

Yksi hankinnassa mukana olleista organisaatioista, Sosteri, on irtautunut kilpailutuksesta. 

Syynä on maakuntauudistuksen kaatuminen ja Sosterin suunnitelmat yksityistää erikoissai-

raanhoitonsa. Maakuntauudistuksessa Sosterista ja Essotesta olisi muodostettu yksi maa-

kunta, joille yhteinen järjestelmä olisi ollut luonnollinen. Sosteri oli hankintaan osallistuvista 

alueista pienin eikä sen poisjääminen vaikuta hankintaan juurikaan. Budjettimme oli myös 

laskettu ennen kuin SiunSote liittyi mukaan hankintaan, joten budjettiin ei tämän takia tule 

muutoksia.  

Tämän hetken aikataulun mukaan lopullinen tarjouspyyntö pystytään lähettämään kesä-

kuussa tai viimeistään heinäkuun alussa. Varsinainen tuotevertailu sijoittuu syyskuulle ja 

päätös hankittavasta järjestelmästä tehdään lokakuussa tai viimeistään marraskuussa. Jo-

kainen hankinnassa mukana oleva organisaatio vie hankinnan hallitus- ja valtuustokäsitte-

lyyn touko- ja kesäkuun aikana. Itse päätös hankittavasta järjestelmästä tuodaan hallituk-

seen ja valtuustoon vuoden lopussa. Oma paikallinen hankesuunnittelumme etenee hyvin ja 

saamme koko hankesuunnitelman valmiiksi syksyllä.  

 

Hankinnan kustannukset  

Neuvotteluprosessin aikana Vaasan sairaanhoitopiirille on muodostunut alustava käsitys 

hankinnan kustannustasosta. Mukana on kolme toimittajaa, joiden osalta hankinnan lopulli-

set kustannukset tulisivat muodostumaan eri tavoilla 

 

          jatkuu.. 
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Hankinnan kustannukset voidaan jakaa uuden järjestelmäkokonaisuuden investointikustan-

nuksiin ja käyttöönoton yhteydessä toteutettavan alueellisten kaksikielisten toimintaproses-

sien kehittämisen kustannuksiin. Tämän lisäksi järjestelmän käyttöönotosta tulee aiheutu-

maan jatkuvia palvelujen kustannuksia, mutta toisaalta vastaavasti nykyjärjestelmistä aiheu-

tuvat jatkuvat kustannukset tulevat pienemään sairaanhoitopiirissä ja alueen kunnissa. Alus-

tavan arvion mukaan jatkuvien palveluiden kustannukset tulevat olemaan hieman pienem-

mät kuin mitä uuden hankittavan järjestelmän jatkuvat kustannukset olisivat.  

 

Investointikustannukset 

Meneillään olevassa kilpailutuksessa hankittavan järjestelmän investointikustannus Vaasan 

sairaanhoitopiirille on arvion mukaan 35-50 miljoonaa euroa. Tämä summa sisältää hankit-

tavan järjestelmän käyttöoikeudet ja eri toimittajille järjestelmän käyttöönotosta maksetta-

vat työveloitukset. 

Alueellinen toimintaprosessien muutoksen suunnittelu ja muutoksen johtaminen 

Hankkeen yhteydessä Vaasan sairaanhoitopiirin alueella tulee suunnitella ja ottaa käyttöön 

alueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon yhdistävät asiakaslähtöiset 

kaksikieliset toimintaprosessit. Tästä työstä aiheutuu arvion mukaan 16 miljoonan euron 

kustannus, jotka koostuvat lähes kokonaan hankkeeseen osallistuvien alueen eri organisaati-

oiden henkilökunnan työajan kustannusten korvauksista. 

 

Hankinnan yhteistyöorganisaatio 

Vaasan sairaanhoitopiiri on aiemmin linjannut, että olemme mukana yhteisessä keskitetyssä 

toimitusprojektissa mutta haluamme sairaanhoitopiiritasoisen jatkuvan palvelun ja toimin-

nan kehittämisen organisointitavan. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että käyttöönoton jäl-

keen jatkamme yhteistyötä vapaaehtoisuuden pohjalta. Yhteistyötä kannattaa jatkossakin 

tehdä selkeästi kaikkia hyödyttävissä toiminnallisissa kokonaisuuksissa esimerkkinä lakisää-

teiset ja kansallisesti määritellyt kehityskohteet. Meille on tärkeää, että jatkuvan palvelun ja 

toiminnan kehittämisen osalta päätösvalta budjeteista, priorisoinneista ja toiminnan organi-

soinnista säilytetään Vaasan sairaanhoitopiirillä ja alueen kunnilla. Asia on vaatinut meiltä 

linjausta koska jotkut konsortion organisaatiot tavoittelevat pysyvämpää yhteistyön muotoa.  

Hankintakonsortion yhteistyön ohjausryhmä on päättänyt, että yhteistyömuoto käyttöön-

oton aikaiselle yhteistyölle on ns. vastuuyksikkömalli, jossa KSSHP toimii vastuuyksikkönä, 

jolla on pääasiassa organisoiva rooli. Jokainen organisaatio allekirjoittaa toimitus- ja palve-

lusopimuksen. Yhteiselle hankkeelle perustetaan projektitoimisto, jossa tulee olemaan myös 

VSHP:n edustajia, hankkeen jälkeen nämä edustajat palaavat takaisin VSHP:lle töihin. Tällä 

tavoin varmistamme, että osaamista jää myös omaan sairaanhoitopiiriimme. Yhteistyösopi-

musta on työstetty pitkään organisaatioiden kesken, meiltä mukana on ollut pääasiassa juris-

ti ja kaksi asiantuntijaa 2M-IT:ltä. Sopimus tuodaan hallitukseen kesäkuussa.  

 

          jatkuu.. 
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Yhteistyö 2M-IT:n kanssa 

Olemme tehneet koko kilpailutuksen läheisessä yhteistyössä oman InHouse-yhtiömme 2M-

IT:n kanssa ja luonnollinen jatkumo tälle yhteistyölle on suunnitella koko käyttöönottopro-

jekti samalle yhteistyöpohjalle. 2M-IT:llä on hankkeessa tarvittavaa osaamista ja meillä ei it-

sellämme ole tarpeeksi osaamista eikä resursseja hoitaa hanketta yksin. 2M-IT tulee myös 

olemaan suuressa osassa tulevaisuuden jatkuvia palveluita, joten on kummankin edun mu-

kana tehdä hanke alusta asti tiiviissä yhteistyössä. VSHP:n ja 2M-IT:n johdon kanssa on käy-

ty keskusteluja erillisen sopimuksen tekemisestä hankkeelle ja sovittu, että ensin tehdään ai-

esopimus. Tämän kokoinen hanke on myös suuri investointi 2M-IT:lle, koska mm. koulutuk-

sen tarve tulee olemaan suuri jo ennen varsinaisen hankkeen alkua. Lopulliset sopimukset 

liittyen yhteistyöhön tuodaan hallitukseen niiden valmistuttua.  

 

 

SHP:n JOHT:  

Esittää, että hallitus hyväksyy APTJ-hankkeen vastuuorganisaa-

tiomallin. 

Esittää, että hallitus hyväksyy hankinnan investoinnin sovitun bud-

jettiraamien puitteissa. 

Esittää, että hallitus merkitsee aiesopimuksen tiedoksi. 

Esittää, että hallitus vie asian päätettäväksi valtuustolle.  

 

 

HALL: 
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§ 86 Terveydenhuollon järjestelmäsuunnitelman laadinta ja alueellisen yhteistyön 

 vahvistaminen 

   

Shp:n joht. 31 

Sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon järjestämisestä, yhteistyöstä ja 

alueellista palveluista määrätään terveydenhuoltolaissa (30.12.2010/1326). Terveydenhuol-

lon yhteistyöstä ja alueellista palveluista määrätään lain neljännessä luvussa, joissa käsitel-

lään mm. sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että perusterveydenhuollon ja erikoissairaan-

hoidon yhteistyötä. Lain § 34 mukaan samaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään kuuluvien 

kuntien on laadittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelma sairaanhoitopiirin kuntayh-

tymän kanssa neuvotellen. Järjestämissuunnitelma on yksi keskeisistä elementeistä, jonka 

kautta yhteensovitetaan erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja soveltuvin osin so-

siaalitoimen kokonaisuutta. Terveydenhuoltolaki täsmentää suunnitelman sisältöä ja suun-

nitelman hyväksymisprosessia. Järjestämissuunnitelman tulee perustua mm. alueen väestön 

terveysseurantatietoihin ja palvelutarpeeseen. 

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma on laadittava valtuustokausittain ja se on hyväk-

syttävä sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä. Hyväksymisen edellytyksenä on, että kuntayh-

tymään kuuluvista jäsenkunnista vähintään kaksi kolmannesta kannattaa sitä ja niiden asu-

kasluku on vähintään puolet kaikkien kuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.  

 

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on laadittu 

vuosille 2013–2016. Sen päivitys vuosien 2015–2016 osalta on hyväksytty sairaanhoitopiirin 

valtuustossa 6.6.2016. Käytännössä Vaasan sairaanhoitopiirin jäsenkuntien terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelmat on laadittu kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, mutta työtä on 

johdettu ja tuettu erikoissairaanhoidon perusterveydenhuollon yksiköstä käsin terveyden-

huolto-lain mukaisesti. Laki määrittelee, että kuntien ja kuntayhtymän tulee yhdessä arvioi-

da suunnitelman toteutumista vuosittain sekä tehdä suunnitelmaan tarvittaessa muutoksia. 

Vuosittaista arviota terveydenhuollon järjensuunnitelman toteutumisesta ei ole viime vuosi-

na tehty, koska maakunta- ja sosiaali - ja terveydenhuollon uudistukseen valmistelun myötä 

resurssit kohdennettiin sote- järjestämislakiluonnoksen mukaiseen järjestämissuunnitel-

maan ja muuhun valmistelutyöhön.  

 

Alueellisen yhteistyön vahvistaminen  

Alueellisen yhteistyön, palveluiden yhteensovittamisen ja terveyden ja hyvinvoinnin edistä-

miseksi sairaanhoitopiiriin on päätetty 5/2019 sairaanhoitopiirin johtajan aloitteesta perus-

taa sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveysjohtajien johtoryhmä. Tämä sairaanhoitopiirin  

 

          jatkuu.. 
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sote-johtoryhmä muodostuu alueen organisaatioiden korkeimmasta virkamiesjohdosta siten, 

että jokainen organisaation edustettu vastuuhenkilön tai hänen henkilökohtaisen varahenki-

lönsä kautta. Johtoryhmä toimii myös alueellisen kehittämisverkoston ja jatkossa myös sai-

raanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön johtoryhmänä. Johto-ryhmä tulee ohjaa-

maan mm. järjestämissuunnitelman päivitystyötä.   

Uuden järjestämissuunnitelman laadinta on alkamassa perusterveydenhuollon yksikön 

koordinoimana alkukesästä 2019, ja siihen tarvitaan laajaa alueellista asiantuntijaosaamista 

sekä tarvittavassa määrin työryhmiä. Järjestämissuunnitelma on suunniteltu laadittavaksi 

kuluvalle kaudelle 2019-2021 siten, että siihen sisällytetään mahdollisimman laajasti myös 

sosiaalipalveluiden osuus, jolloin jatkossa suunnitelma olisi terveydenhuollon ja sosiaalipal-

veluiden alueellinen järjestämissuunnitelma.  Järjestämissuunnitelmassa on tarkoitus koros-

taa myös tiedolla johtamista, ajantasaisia seurantatietoja sekä kuvata toimintaprosesseja ja 

alueellisia strategioita ja suunnitelmia aiempaa enemmän yhteen kokoavasti. Tavoitteena on 

vahvistaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmaa ja sekä korostaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisuuden integrointia. Esimerkiksi maakuntauudistuksen valmiste-

lussa syntynyttä materiaalia, THL:n arviontiraportteja ja hyvinvointikuntayhtymän valmiste-

lussa syntyvää materiaalia tullaan hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Tavoitteena on, 

että uusi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestämissuunnitelma saataisiin loppuvuoden 

aikana hyväksytyksi kuntien kuulemisen jälkeen sairaanhoitopiirin valtuustossa.  

 

SHP:n JOHT. esittää:  

hallituksen merkitsevän asian tiedoksi ja hyväksyvän aikataulu-

suunnitelman Vaasan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveydenhuol-

lon järjestämissuunnitelman tekemiselle. Suunnitelma viedään 

loppuvuodesta 2019 sairaanhoitopiirin valtuustoon hyväksyttäväk-

si.  

HALL: 

 

 



Asiasivu 18(26) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 87 20.5.2019 

 

 

 

 

§ 87 Työterveyshuollon yhtiöittäminen, raportti 

   

HJ 20 

Vaasan sairaanhoitopiiri on yhdessä Vaasan kaupungin kanssa selvittänyt syksyn ja talven 

aikana erilaisia vaihtoehtoja sille, miten työterveyshuolto voitaisiin vastaisuudessa järjestää. 

Lähtökohtana on ollut, että yritämme löytää yhteisen ratkaisun. Asia on kiireellinen, sillä se 

osa toiminnasta, joka toimii markkinoilla, on yhtiöitettävä jossakin vaiheessa. Parhaillaan 

selvitetään vaihtoehtoa, jossa me yhdessä Vaasan Aluetyöterveyden nykyisten yhteistyö-

kumppaneiden sekä Etelä-Pohjanmaan yhteistyöstä kiinnostuneiden organisaatioiden kans-

sa muodostaisimme yhteisen in-house -yhtiön oman henkilöstön työterveyshuollon järjes-

tämiseksi. Pitkällä aikavälillä yritys yhdistyisi valtakunnalliseen konserniin, jonka pääomis-

taja on Keva. Markkinoilla toimiva osuus voitaisiin hoitaa yhteistyössä paikkakunnalla jo 

toimivan yrityksen kanssa.  

 

HJ:  Hallintojohtaja tekee selkoa asiasta, mutta päätös yhtiön osakkei- 

 den merkitsemisestä otetaan käsiteltäväksi vasta hallituksen kesä-

 kuun kokouksessa. 

 

HALL: 
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§ 88 Hankinnat Pietarsaaren laboratorioyksikköön  

HJ 21 
Diagnostiikkakeskus on suunnitellut täydentävien ja korvaavien hankintojen tekemistä Pie-

tarsaaren yksikköön. 

 

Analysaattorikokonaisuuden hankinnasta oli tehty päätös jo ennen kuin laboratorio siirtyi 

Pietarsaaren kaupungilta Vaasan sairaanhoitopiirille, mutta hankintaa ei ehditty toteuttaa 

ennen vuodenvaihdetta. Sama toimittaja, joka on toimittanut vastaavat laitteet keskussairaa-

laan, on tarjonnut käytettyä laitteistoa 75 000 eurolla. Ratkaisun avulla säästetään käyttöku-

luissa 100 000 euroa vuodessa, joten hankintahinta on katettu jo melkein vuoden 2019 aika-

na. Anomus ja perustelu ovat liitteenä.    

 

Toinen hankinta koskee hyytymisanalysaattoreita. Vuoden 2019 investointisuunnitelmassa 

on määräraha kahta laitetta varten. Markkinoita on tutkittu nyt tarkemmin ja on voitu tode-

ta, että määrärahalla saadaankin kolme laitetta. Kokonaistaloudellisesti edullisinta on, jos 

kaikki kolme laitehankintaa voidaan tehdä saman hankinnan puitteissa.  

  Anomus ja perustelu LIITE § 88 

 

 

HJ ehdottaa, että: 

hallitus hyväksyy hankinnat. 

 

HALL: 
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§ 89 Kokousaikataulut syksylle  

HJ 22 

Hallitukselle ehdotetaan seuraavat kokousajat syksyksi 2019: 

 

Maanantai 26.8.2019 klo 9 

Maanantai 16.9.2019 klo 9 

Maanantai 7.10.2019 klo 9 

Maanantai 28.10.2019 klo 9 

Maanantai 11.11.2019 klo 9 

Maanantai 16.12.2019 klo 9 

 

Valtuustolle ehdotetaan seuraava kokousaika: 

 

Maanantai 25.11.2019 klo 10  

 

 

HJ ehdottaa että:  

-hallitus hyväksyy ehdotetut päivämäärät. 

 

HALL:  
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§ 90 Osastojen ja poliklinikoiden toiminnan supistaminen kesällä 2019 

JYL 7 

 Kesälomajärjestelyjen vuoksi seuraavat osastot ja poliklinikat supistavat toimintaansa: 

 

Liitteenä viime vuoden päätös toiminnan supistamisesta, kesä 2018  

         LIITE § 90  

 

Suljettu:      Aika: 

Keuhko- ja neurologian poliklinikka   15 - 28.7  

Ihopoliklinikka     1 - 28.7 

Silmäpäiväkirurgia     24.6 – 26.7    

Kuntoutusohjaus     8 - 21.7 

Lastenneur. poliklinikka    8 - 21.7  

     

Akuutti psykogeriatria, os. 4   12.7 – 11.8 

Lastenpsyk. osasto     1 - 28.7  

Lastenpsyk. poliklinikka    22 - 28.7    

Nuorisopsyk. osasto    21.6 – 21.7    

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka  8 - 28.7 

Toiminta- ja ravitsemusterapeutit   26.7 

Vaativan kuntoutuksen osasto   17.6 – 11.8 

 

Röntgen, Maalahti     15.7 – 18.8 

Laboratorio, Vähäkyrö    1.7 - 4.8 

Laboratorio, Korsnäs    1.7.–26.7. 

 

Supistettu toiminta 

Sisät. poliklinikka     10.6 – 11.8 

Kir. poliklinikka     15.7 -  4.8 

Silmäpäiväkirurgia     29.7. – 5.8. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka  17.6 – 11.8 

Suu- ja leukasairauksien yksikkö   1.7 -  2.8 

Keuhko- ja neurologian poliklinikka   1.7 – 14.7, 29.7 – 4.8 

Sydänasema     17.6 - 11.8 
Lasten poliklinikka     1.7 – 4.8 

Lasten neur.poliklinikka    1 - 7.7, 22 - 28.7 

Lasten psyk.poliklinikka    8 - 21.7 

Nuorisopsyk.poliklinikka    8 - 28.7 

Syömishäiriötyöryhmä    15 - 28.7 

 

    jatkuu.. 
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Päiväyksikkö     17.6 – 11.8., ainoastaan päivätoiminta 

Elektiivinen leikkaustoiminta   24.6 – 11.8 

Laboratorio, Tammikartano   1-26.7. klo 9-14, ajanvaraus 

Röntgen      17.6 – 11.8 

Röntgen, Pietarsaari    22 - 28.7 

Röntgen, Laihia     17.6 – 11.8 

Röntgen, Kristinestad    17.6 – 11.8 

Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede  24.6 – 2.8 

Kliininen neurofysiologia    17.6 – 16.8 

Sosiaalityöntekijät     3.6 – 27.8 

Tikoteekki ja apuvälinepalvelut   1.7 – 4.8 

Toiminta- ja ravitsemusterapeutit   3.6 – 18.8   

 

 
JYL esittää, että:  

kesän toiminta merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  
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§ 91 Asiakasraadin julkilausuma 18.3.2019  

JYH 3 
Vaasan keskussairaalan asiakasraati osallistui kokouksessaan 18.3.2019 sairaalan mieliku-

vamarkkinoinnin suunnitteluun.  

 

Raadin mielestä sairaalasta voidaan markkinoida monia positiivisia asioita, esimerkkinä sai-

raalan kokonaisosaamisen ja asiakasturvallisuuden korkea taso, luonteva kaksikielisyys ja 

mahdollisuus saada palvelua molemmilla kielillä, ammattilaisten ystävällinen tervehtiminen 

ja apuna olevat palveluneuvojat. Markkinointia kannattaa tehdä monien eri kanavien kautta, 

mutta myös perinteisen median kautta olisi tärkeää saada enemmän positiivisia asioita esille. 

Raati kannattaa todellisen, aidon ja inhimillisen sairaalaelämän esiintuomista eri näkökul-

mista. Hyvää hoitoa voi markkinoida asiakkaitten omien myönteisten hoitokokemuksien 

kautta. Kaikki mitä sairaalassa tapahtuu, myös henkilökunnan mieltäminen tavallisiksi ihmi-

siksi, voisi olla kiinnostavaa markkinoinnissa. Sairaalaympäristön avaaminen lisää ymmär-

rystä, kuinka monipuolinen ja inhimillinen ympäristö on kyseessä. Markkinointi voi olla tun-

teita koskettavaa, mutta ei imelää. Mainoksen tulisi olla laadukkaasti tehty, sillä se antaa 

mielikuvan mainostettavasta asiasta eli sairaalasta laadukkaana toimijana. 

 

JYH esittää, että:  

 hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedoksi. 

 

HALL: 

 

 



Asiasivu 24(26) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 92 20.5.2019 

 

 

 

 

§ 92 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    20.5.2019 

 

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. 

 


