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Hallitus 128 - 130 16.9.2019 

 

 

 

 

§ 128 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 129 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 130 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 131  16.9.2019 

 

 

 

 

§ 131 Ensihoidon nykytilanne 

Shp:n joht. 40 

Hallitus käsitteli kokouksessaan 12.12.2018 (§ 192) sekä 29.3.2019 (§43) sairaanhoitopiirin 

yhteistoimintasopimuksia Pohjanmaan pelastuslaitoksen ja Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaa-

ren alueen pelastuslaitoksen kanssa. Maaliskuun kokouksessa hallitus valtuutti virkamiehet 

selvittämään mahdollisuutta, että Pohjanmaan pelastuslaitos hoitaisi ensihoitopalvelut koko 

sairaanhoitopiirin alueella. Sen lisäksi hallitus päätti, että arvioidaan uudelleen ensihoidon 

järjestämistä omana toimintana siinä vaiheessa, kun linjaus mahdollisesta hyvinvointikun-

tayhtymästä on tehty. 

 

Kokouksen jälkeen on sairaanhoitopiirin johto kokoustanut kahdesti ensihoitopalveluista 

Pohjanmaan pelastuslaitoksen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslai-

toksen johtavien virkamiesten kanssa. Yhteistyössä päädyttiin tekemään selvitys potilasohja-

uksesta Pietarsaaren seudulla. Selvitys on liitteenä 1. Selvityksen yhteenvetona voi todeta, et-

tä Malmilta lähtevien siirtokuljetusten määrä on lähes kaksinkertaistunut (+74,3 %) vuodes-

ta 2016 vuoteen 2018. Samalla KPKS:an suuntautuvien siirtojen osuus on kasvanut. Trendi 

vaikuttaa olevan hieman korjautumassa. Ensihoidosta suoraan KPKS:an kuljetettujen poti-

laiden osuus on pysynyt oleellisesti ennallaan. Vaikutelmaksi siten jää, että ensihoidon poti-

lasohjauksen vaikutus ns. potilasvuotoon Kokkolaan on huomattavasti vähäisempi kuin 

Malmilta lähetettyjen siirtokuljetusten vaikutus.  

 

Selvitys        LIITE § 131/1 

Työryhmän asettaminen      LIITE § 131/2 

 

Selvityksen lisäksi perustettiin työryhmä (liite § 131/2), jonka tehtävänä on selvittää vaihto-

ehtoisia tapoja hoitaa ensihoitopalvelut huomioiden sekä taloudelliset että toiminnalliset nä-

kökulmat. Raportti tuodaan sairaanhoitopiirin hallitukselle viimeistään keväällä 2020. 

 

Kokoukseen tulee mukaan keskustelemaan ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen, pelastus-

johtajat Tero Mäki ja Jaakko Pukkinen.    

 

SHP:n JOHT: 

Hallitus merkitsee selvitykset tiedoksi ja palaa asiaan keväällä kun 

selvitys vaihtoehtoisista tavoista hoitaa ensihoitopalvelut on valmis 

 

HALL:  
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Hallitus 132  16.9.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 132 Vuoden 2018 ensihoidon palvelutason arviointi 

Shp:n joht. 41 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen on laatinut raportin ensihoitopalvelun toteutumisesta 

vuonna 2018. Toteumaa verrataan valtuuston hyväksymään suunnitelmaan. 

 

Ensihoidon palvelutaso Vaasan sairaanhoitopiirissä 2018   LIITE § 132   

 

Palvelutason määrittelyssä ja seurannassa käytetty malli on muuttunut. Analyysit tuotetaan 

nykyään keskitetysti koko Suomeen, toistaiseksi HUS:n toimesta. 

 

Keskeisimmät tapahtuneet muutokset palvelutason määrittelyssä ja seurannassa: 

 

Nykyisessä mallissa riskialueluokitus perustuu Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) taaja-

maluokitukseen. Alueluokkia tulee olemaan neljä: ydintaajama, muu taajama, asuttu maa-

seutu sekä muut alueet. Tehtävä- ja asukasmäärä huomioidaan ainoastaan ydintaajaman 

määrittelyssä. 

 

Aikaviiveet esitetään minuutteina. A- ja B- tehtävien osalta esitetään tavoittamisviiveen me-

diaaniaika, sekä aika jossa 90 % potilaista on tavoitettu. Tavoittamisviive on aika ensimmäi-

sestä hälytyksestä siihen, kun ensimmäinen ensihoitopalvelun yksikkö (ensivasteyksikkö tai 

ambulanssi) on kohteessa. C-tehtävistä 90 % tulee tavoittaa 30 minuutissa, ja D-tehtävistä 

90 % tulee tavoittaa kahdessa tunnissa. 

 

Kansallisella analyysien tuottamisella päästään parempaan vertailukelpoisuuteen. Aiemmin 

tuloksissa esiintyi eroja sairaanhoitopiirien välillä, johtuen paitsi ensihoidon palvelutasosta, 

myös analyysiprosessien eroista. 

 

Alueellisesti prosessin muutos kuitenkin heikentää vertailukelpoisuutta aiempiin vuosiin. 

Palvelimelle on syötetty tehtävätiedot vuodesta 2016 alkaen, joten toteuma nykymuodossa 

on saatavilla vasta tästä lähtien. Tehtävämäärien osalta on nähtävissä, että uusi käsittelymal-

li tuottaa aiemmasta poikkeavia lukuja. Vuoden 2017 osalta aiemmin raportoitu tehtävien 

kokonaismäärä 17 124 on noussut uudessa prosessissa 18 271:en. 

 

Ensihoidon ylilääkäri Taneli Väyrynen esittelee kokouksessa raportin tarkemmin. 

 

 

          jatkuu.. 
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Hallitus 132  16.9.2019 

 

 

 

 

 

SHP:n JOHT.:  

ehdottaa, että hallitus perehtyy raporttiin ja antaa sen valtuustolle 

tiedoksi. 

 

HALL: 
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Hallitus 133  16.9.2019 

 

 

 

 

 

 

§ 133 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 42 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 133/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 133/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 133/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 133/4 

 

 

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

 

HALL:   
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Hallitus 134 16.9.2019 

 

 

§ 134 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 43 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

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 syyskuun tilannekat-

sauksen kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT:  

esittää, että hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin 

johtajan katsauksen syyskuulta 2019. 

 

HALL:   
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§ 135 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2022 

Shp:n joht. 44 

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksen käymien puitekeskusteluiden ja myöhempi-

en keskusteluiden sekä VKS 2025 -hankkeessa esille tuodun säästöohjelman pohjalta. Ylei-

nen palkkakehitys kasvattaa sekä henkilöstö- että ostopalvelukuluja, vaikka volyymi ei kas-

vaisi erityisen paljon. 

 

Käsiteltävänä olevassa talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että nykyisenlaisen oman toi-

minnan nettokulut ovat 4,2 milj. euroa eli 2,1 % suuremmat kuin vuoden 2019 talousarvios-

sa. Ehdotukseen sisältyy kymmenkunta uutta toimea ja parikymmentä virkanimikemuutosta. 

Ehdotuksessa on huomioitu henkilösivukulujen väheneminen sekä mahdolliset palkantarkis-

tukset vuonna 2020 niin, että 30.4.2019 vallinneeseen palkkatasoon on lisätty 1 %.  Vuoden 

2019 talousarvio sisälsi 1 milj. euron myyntivoiton kertasummana ja koska vuonna 2020 ei 

ole tarkoitus myydä mitään, ovat toiminnan arvioidut tulot 6 % pienemmät, mikä puolestaan 

lisää oman nykyisen toiminnan nettokuluja 5,9 milj. eurolla eli 3,5 %. Myyntivoiton lisäksi 

supistuvat myös myynti-, vuokra- ja asiakasmaksutuotot. 

 

Materiaalikulut on budjetoitu samalle tasolle kuin vuonna 2019, mutta oman toiminnan os-

topalvelukulujen on arvioitu kasvavan 0,5 milj. eurolla ostettujen laboratoriopalveluiden 

osalta, 0,3 milj. eurolla ostettujen lääkäripalveluiden osalta ja 110 000 eurolla henkilöstön 

työhyvinvointiin panostamisen johdosta.  

 

Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut lasketaan 31.8. vallinneen tilanteen mukaan, jonka 

oletetaan muodostavan seitsemän kuukauden käytön, ja sen mukaan kasvua on 6,5 milj. eu-

roa (17,4 %) vuoden 2019 talousarvioon verrattuna eli 3 milj. euroa (7,5 %) vuoden 2018 ti-

linpäätökseen verrattuna. Lisäyksen suuruus johtuu paitsi kustannustason yleisestä noususta 

sairaanhoitopiireissä myös siirtymästä yliopistosairaalatasolle keskittämisasetuksen johdos-

ta. Nettotoimintakulujen arvioidaan tämän vuoksi olevan 5,95 % suuremmat kuin vuoden 

2019 talousarviossa. 

 

Yllä mainittujen kulujen lisäksi laajan päivystyksen toimintaan (hammashoidon, neurologian 

ja akuuttilääketieteen lääkäripalveluihin) on budjetoitu 1 milj. euroa ja vapaaehtoisen hyvin-

vointikuntayhtymän suunnitteluun 0,5 milj. euroa. Kun kaikki kulut huomioidaan, nettotoi-

mintakulut kasvavat 6,7 % eli 13,7 milj. euroa. 

 

Investointiehdotuksessa on laitehankintoja noin 4,5 milj. eurolla ja it-investointeja 1,3 milj. 

eurolla. Kiinteistöinvestoinnit ovat vielä suunnitteilla.    jatkuu.. 
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Hallitus  135 16.9.2019 

 

 

 

 

 

SHP:N JOHT.:  

 ehdottaa, että hallitus keskustelee  talousarviokokonaisuudesta jat-

kokäsittelyä varten  ja panee asian pöydälle seuraavaa kokousta 

varten. 

 

HALL:   
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Hallitus 136 16.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 136 Botnia-Atlantica-hanke SOS 1.0 työpaja Uumajassa 13. – 14.11.2019   

HJ 33  

Botnia- Atlantica-hanke SOS 1.0 järjestää työpajan, jonka tarkoituksena on osoittaa organi-

saatiorajat ylittävän hoitovirran hyödyt ja mahdollisuudet simuloinnin avulla. Työ perustuu 

haastatteluiden, tietoanalyysien ja hoitoketjuhavaintojen avulla kerättyihin tietoihin, jotka 

käsittävät erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kotisairaanhoidon Västerbottenin 

alueella (Lycksele ja Storuman) ja Pohjanmaalla (Närpiö ja Vaasa). 

 

Ohjelma ohessa   LIITE § 136 

 

 

HJ:                           

ehdottaa, että hallitus päättää osallistumisesta. 

 

 HALL:  
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§ 40 Jäsen Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan 

 

HJ 11 

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Vaasan sairaanhoitopiiriä nimittämään edustajansa ja 

hänen varajäsenensä Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan ajalle 1.6.2017–31.5.2021. Mi-

nisteriön toivomus sukupuolikiintiön huomioimisesta huomioitaneen niin, että varsinainen 

jäsen ja varajäsen ovat eri sukupuolta. 

 

 

Kirjelmä 27.1.2017     LIITE § 40 

 

 

 

 
HJ: ehdottaa, että hallitus nimittää varsinaisen jäsenen 

sekä varajäsenen. 

 

 

HALL: Hallituksen jäsen Bernhard Utter ehdotti, että vastuualuejohtaja 

Jesper Ekelund valitaan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja 

hallituksen jäsen Raija Kujanpää ehdotti, että ylihoitaja Tanja 

Jaakola valitaan varajäseneksi. 

 

Hallitus valitsi yksimielisesti vastuualuejohtaja Jesper Ekelundin 

johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja ylihoitaja Tanja Jaakolan 

varajäseneksi. 

  __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        jatkuu 
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Hallitus 37 5.3.2018 

Hallitus  137 16.9.2019 

 

 

 

 

§ 37 Jäsen Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan 

 

HJ 12 

Hallitus valitsi 27.3.2017 vastuualuejohtaja Jesper Ekelundin varsinaiseksi jäseneksi ja yli-

hoitaja Tanja Jaakolan varajäseneksi Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan ajalle 1.6.2017-

31.5.2021. Juha Kemppinen toimii nyt Ekelundin sijaan psykiatrialla vakituisena vastuu-

aluejohtajana ja on halukas jatkamaan johtokunnan varsinaisena jäsenenä. 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus valitsee Juha Kemppisen Vanhan Vaasan 

sairaalan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja että ylihoitaja 

Tanja Jaakola jatkaa varajäsenenä. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti 

 __________ 

 

 

 

§ 137 Jäsen Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan 

HJ 34 

Hallitus valitsi 5.3.2018 vastuualuejohtaja Juha Kemppisen varsinaiseksi jäseneksi ja ylihoi-

taja Tanja Jaakolan varajäseneksi Vanhan Vaasan sairaalan johtokuntaan ajalle 1.10.2018 -

31.5.2021. Mirja Remes ja Pirjo Kumpulainen toimivat nyt psykiatrialla vakituisina vastuu-

aluejohtajina. Mirja Remes on halukas jatkamaan johtokunnan varsinaisena jäsenenä. 

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus valitsee Mirja Remeksen Vanhan Vaasan sai-

raalan johtokunnan varsinaiseksi jäseneksi ja että ylihoitaja Tanja 

Jaakola jatkaa varajäsenenä. 

 

  

HALL: 
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Hallitus   138 16.9.2019 

 

 

§ 138 Vaasan sairaanhoitopiirin osakkuus sairaanhoitopiirien yhteisessä virtuaalikir-

 jasto osakeyhtiössä  

HJ 35  

Vuonna 2017 Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri käynnisti selvityksen ei-yliopistollisten sai-

raanhoitopiirien tilaamien lääketieteellisten elektronisten julkaisujen yhteishankinnasta. 

Pyrkimyksenä oli yhteisen hankintakonsortion avulla saada kaikkiin keskussairaaloihin kus-

tannusvaikuttavasti verkossa toimivat laadukkaat palvelut. Hankkeen tavoitteena oli kehittää 

hankkeella sairaanhoitopiirien yhteistä virtuaalista sairaalakirjastoa. Hankkeessa mm. kil-

pailutettiin suunnitelmien mukaisesti yhteishakupalvelun sekä sähköistä aineistoa. Sen käyt-

töönotto toteutettiin kesän 2019 aikana. Lisäksi hankkeessa on avattu Virtuaalikirjaston In-

ternet-sivut sekä kehitetty etäkäyttö-tunnistautuminen, mikä on osaltaan mahdollistanut 

sairaanhoitopiirien sähköisen aineistojen käytön mistä tahansa. Nämä palvelut otetaan käyt-

töön mahdollisimman pian.  

 

Peruspohjana toimivat erikoislääkärikoulutuksen tenttilehdet ja ammatilliseen täydennys-

koulutukseen soveltuvat julkaisut. Aiemmin jokainen sairaanhoitopiiri oli hoitanut tilaukset 

itsenäisesti eri kustantamoiden kautta. Tilaukset sisälsivät sähköisiä, paperisia ja välillä 

myös sekä elektronisia että perinteisiä julkaisuita samoista lehdistä. Hankkeeseen kuuluivat 

vain tietyt elektroniset lehdet, halutessaan kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit voivat myös ti-

lata itse haluamiaan muita elektronisia tai paperisia aikakauslehtiä. 

 

Virtuaalikirjasto-hankkeen kokemukset ovat olleet hyviä ja hankkeella on saatu aikaan mm. 

huomattavia kustannussäästöjä. Sairaanhoitopiirit saivat kustannukset alenemaan huomat-

tavasti yhteishankinnan avulla. Hankkeen aikana saavutettiin vuonna 2017 kokonaissäästöjä 

yht 250.000 euroa ja vuonna 2018 saatiin aikakauslehtien hinnannousutrendi kääntymään 

laskuun ja 15 %:n säästöt, eli käytännössä säästö oli huomattava. Kustannuksia säästyi, kun 

päällekkäisistä julkaisuista ja osin myös paperisista lehdistä luovuttiin ja myös sen takia, että 

aineiston tilaus muuttui kokonaisten aikakauslehtien tilauksesta artikkelipohjaiseen tilauk-

seen. Hankkeen positiivisten tulosten perusteella ollaan alettu valmistelemaan pysyvämpää 

ja vakiintuneempaa toimintaa Virtuaalikirjaston ympärille.  

 

Hanketta päätettiin sairaanhoitopiirien johtajat ry:n hallituksen 28.3.19 tekemän sopimuk-

sen mukaan jatkaa seuraavaan vaiheeseen, jossa on tarkoituksena perustaa sairaan- hoitopii-

rien/kuntayhtymien yhteinen verkossa toimiva virtuaalikirjasto.  

           jatkuu.. 
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Etenemisehdotuksen mukaisesti Virtuaalikirjasto Oy perustetaan yhtiön perustamiskokouk-

sessa, joka järjestetään myöhemmin syksyllä ja jossa perustettavan yhtiön jäsenet, sairaan-

hoitopiirit tai kuntayhtymät allekirjoittavat osakassopimuksen ja sitoutuvat näin yhtiön 

osakkaiksi. Tavoitteena on, että yhtiön toiminta toiminta on määrä käynnistää 1.1.2020 alka-

en. 

 

Perustettavan yhtiön toimialana on tuottaa sairaanhoitopiireille ja muille sosiaali- ja tervey-

denhuollon toimijoille tärkeitä elektronisia lääketieteellisiä aineistoja sekä turvata ja paran-

taa niiden saatavuutta verkossa. Yhtiön tehtäviksi on luonnosteltu seuraavia tehtäviä: 1) yh-

tiö tuottaa omistajilleen elektronisia lääketieteellisiä aineistoja palveluna ja 2) lisäksi yhtiö 

voi tarjota omistajien kanssa yhteistyössä toimiville yrityksille sähköisiin lääketieteellisiin 

aineistoihin liittyviä palveluja. Yhtiön hallintokieli tulee olemaan suomi, mutta yhtiö tarjoaa 

palvelut sekä suomen että ruotsin kielellä. Virtuaalikirjaston on määrä kattaa vähintään kuu-

sitoista sote-kuntayhtymää ja sairaan- hoitopiiriä.  

 

Kyseessä on kaikkien asianosaisten yhteisesti omistama osakeyhtiö, jonka osakeomistus ja-

kautuu osakkaiden kesken tasaosuuksin (100 osaketta / osakas). Virtuaalikirjasto Oy:n pe-

rustamissopimusluonnoksen mukaan yhtiön osakkeita merkitään yhteensä 1600 ja jokainen 

omistaja merkitsee itselleen 100 osaketta, á 1,60 euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, et-

tä Vaasan sairaanhoitopiiri merkitsee yhtiön osakkeita 160 euron arvosta. Osakkuusmaksu 

tulee maksettavaksi 2019 vuoden puolella (160 eur). 

 

Yhtiön ylläpitokustannukset jaetaan osakaskohtaisen tasaerän (1.000 euron) lisäksi väestö-

osuuden perusteella, mikä Vaasan sairaanhoitopiirissä merkitsee 7,7 % suuruista osuutta 

käyttökustannuksista, mikäli kaikki sairaanhoitopiirit osallistuvat toimintaan. Laskelmien 

mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin ylläpidon kustannuksen suuruus on 22.252 euroa.  

 

Perustettavaan yhtiöön siirtyy osakkaiksi tulevilta tahoilta toimintoja, henkilöstöä ja lisens-

sejä. Vaasan sairaanhoitopiiriltä ei siirry henkilöstöä yhtiöön.  

 

Yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa ja se toimii nk in-house periaatteella julkisilla markki-

noilla. Virtuaalikirjaston kuluista tulee jatkossa 80 % koostumaan aineistokuluista ja 20 % 

toimintakuluista. Vaasan sairaanhoitopiiriin osalta tämä tarkoittaa alustavan budjetin mu-

kaan yhteensä noin 75.069 euron maksuosuutta Virtuaalikirjasto Oy:n kokonaiskustannuk-

sista.  

 

   jatkuu.. 
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Virtuaalikirjasto Oy:n perustaminen tullee muuttamaan jonkin verran Vaasan sairaanhoito-

piirissä työskentelemän informaatikon tehtäviä, sillä yhtiö tulee hoitamaan jatkossa aineisto-

jen kilpailutuksen ja niiden käyttöön saattamisen. Tämä mahdollistaa jatkossa sen, että in-

formaatikolla on jatkossa entistä enemmän aikaa ohjata ja auttaa henkilöstöä tiedonhaussa, 

tiedon käyttämisessä ja tiedon käytettävyyden parantamisessa.  

 

Yhtiöjärjestysluonnos   LIITE § 138/1 

Perustamissopimusluonnos   LIITE § 138/2 

Osakassopimusluonnos   LIITE § 138/3 

Budjettiluonnos 2020   LIITE § 138/4 

Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset  LIITE § 138/5 

Liiketoimintasuunnitelma (Salainen viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 

§ 17 kohdan perusteella)   LIITE § 138/6 

 

HJ ehdottaa, että hallitus päättää:  

1.  perustaa Virtuaalikirjasto Oy:n yhdessä muiden kuntayhtymi-

en/sairaanhoitopiirien kanssa, 

2.  hyväksyä perustamisasiakirjat, 

3.  merkitä tiedoksi liiketoimintasuunnitelman ja todeta, että lii-

ketoimintasuunnitelma on jatkuvasti päivitettävä asiakirja, 

4.  antaa sairaanhoitopiirin johtajalle tai hänen määräämälleen 

oikeuden hyväksyä perustamisasiakirjoihin tarpeelliset teknis-

luontoiset muutokset ja tehdä tarvittavat yksityiskohtaisem-

mat päätökset, 

5.  suorittaa perustettavalle yhtiölle osakkeiden merkintähintana 

yhteensä 160 euroa, ja 

6.  valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tai hänen määräämänsä 

allekirjoittamaan perustamisasiakirjat. 

 

HALL: 
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§ 139 Täsmennyksiä palveluseteleiden sääntökirjaan  

HJ 36 

Vaasan sairaanhoitopirin palvelusetelien sääntökirjan mukaan sairaanhoitopiirin hallitus 

päättää siihen tehtävistä muutoksista. Sääntökirjan soveltamisala lukuun ehdotetaan täs-

mennyksiä (sinisellä tekstillä), jotka liittyvät palvelusetelin käytön sekä toiminnan koor-

dinointiin, palvelusetelien piiriin kuuluvat tahot sekä sääntökirjassa ilmenevien ehtojen 

noudattamisen alkamisajankohtaan.  

 

Palvelusetelien sääntökirjan soveltamisala luku   LIITE § 139 

 

 

 

 

HJ ehdottaa, että:  

hallitus hyväksyy palveluseteleiden sääntökirjan johdanto-osioon 

ehdotetut täsmennykset. 

 

HALL:               
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§ 140 Raportti hallitukselle Vaasan keskussairaalan ylilääkäriä koskevasta oikeuspro-

 sessista  

 

HJ 37 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on 4.10.2010, 16.12.2010 ja 25.4.2013 käsitellyt asiaa, joka 

koskee erään ylilääkärin edellytyksiä jatkaa virantoimituksessa. Esittelevä viranhaltija ehdot-

ti ylilääkärin erottamista virasta. Hallitus päätti sen sijaan ilmoittaa asiasta Valviralle ja po-

liisille sekä pidättää ylilääkärin virantoimituksesta asian selvittämisen ajaksi.  

 

Hallituksen pöytäkirjat; 4.10.2010, 16.12.2010, 25.4.2013  LIITTEET § 140/1-3 (ei julki-

sia) 

 

Valviran lausunto on saatu 19.3.2013 ja esitelty hallitukselle 25.4.2013. 

 

Pohjanmaan poliisilaitos sai esitutkinnan valmiiksi 16.12.2013. Esitutkintapäätöksessä yli-

lääkäriä epäiltiin virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja 

kirjanpitorikoksesta. Asia siirrettiin Pohjanmaan syyttäjänvirastolle syyteharkintaan. 

 

Syyttäjä nosti 31.12.2014 syytteen ylilääkäriä vastaan virka-aseman törkeästä väärinkäytöstä. 

Muista epäillyistä rikosnimikkeistä tehtiin syyttämättäjättämispäätös.  

 

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi ylilääkärin 18.11.2015 kyseisestä rikoksesta eli virka-

aseman törkeästä väärinkäytöstä 1 vuoden ja 4 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistuk-

seen sekä erotettavaksi virasta.  

 

Ylilääkäri valitti tuomiosta Vaasan hovioikeuteen, joka 27.1.2017 hylkäsi syytteen kaikilta 

osiltaan. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri valitti hovioikeuden päätöksestä korkeimpaan oikeuteen ja sille 

myönnettiin muutoksenhakulupa.  

 

Asia käsiteltiin korkeimmassa oikeudessa 22.8.2018 ja ylilääkäri tuomittiin 7.6.2019 virka-

velvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen.  

 

Korkein oikeus katsoi, että henkilö oli keskussairaalan urologian ylilääkärin asemassaan ja 

virkaa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai  

   jatkuu.. 
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määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Ylilääkäri on solminut konsulttisopimuksen 

ensin yhden yhtiön ja myöhemmin toisen yhtiön kanssa. Sopimusten mukaan ylilääkäri an-

taisi osaamisensa yhtiöiden käyttöön yhtiöiden tuotteiden kehittämiseksi ja myynnin edis-

tämiseksi. Ylilääkäri ja yhtiöt ovat sopineet, että hänelle maksetaan palkkioita ja erilaisia 

korvauksia vastineeksi palveluksista.  

 

Poliisin esitutkinnassa kävi ilmi, että ylilääkärin yhtiöiltä palkkioina ja korvauksina saama 

summa oli 181 982 euroa, mistä palkkioiden osuus oli yhteensä 123 070 euroa.  

Ylilääkäri on tehnyt yhtiöiden nimissä konsulttisopimusten nojalla vuosina 2006–2010 teh-

täviä, yhteensä 140 päivää, jotka eivät ole ajoittuneet tavanomaisille lomakuukausille kesä-

elokuuhun. 

 

Korkein oikeus katsoi, että ylilääkäri ei ole tehnyt työnantajalleen ilmoitusta sivutoimesta ja 

on siten salannut toimintansa yhtiöiden eduksi. Ylilääkärin teko ei ole ollut kokonaisuutena 

arvostellen vähäinen, ja hän on menettelyllään syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen 

ajalla 20.2.2006–8.6.2008 ja 1.6.2009–3.3.2010.  

 

Edelleen Korkein oikeus totesi, että ylilääkärin konsulttitehtävä on jatkunut useita vuosia 

niin, ettei työnantaja ole ollut tietoinen ylilääkärin ja yhtiöiden välisistä sopimussuhteista. 

Urologian ylilääkärin ominaisuudessa hän on talousarvion puitteissa järjestänyt jatkuvia ti-

lauksia yhtiöiltä ja valmistellut toimialansa talousarvion ja lisäksi hänellä on ollut valtuudet 

päättää hoitomenetelmistä yksittäisissä tapauksissa. Lisäksi hän on ylilääkärin ominaisuu-

dessa ollut esimiesasemassa ja vastannut kryohoidoista Vaasan keskussairaalassa ja on siten 

voinut vaikuttaa niihin liittyviin hankintoihin. Samaan aikaan ylilääkäri on sitoutunut toi-

mimaan konsulttina yrityksille, jotka myyvät kryohoitoihin liittyviä laitteita ja tuotteita, sekä 

opettamaan sairaalan lääkäreitä, jotka ovat ottaneet hoitomenetelmän käyttöön.  

 

Korkein oikeus vahvisti lisäksi, että ylilääkärin konsulttitehtävä on vaarantanut luottamuk-

sen hänen tasapuolisuuteensa ja virkatehtävien luotettavan hoitamisen sairaalan ylilääkäri-

nä. Jos ylilääkärin työnantaja olisi saanut tietää konsulttisopimuksista, se olisi voinut kieltää 

häntä ottamasta vastaan tai harjoittamasta tällaista sivutointa. Ylilääkärin laiminlyönti on ol-

lut pitkäkestoista ja osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta lakia ja sairaalan ohjeita koh-

taan.  

 

Ylilääkäri on saavuttanut eroamisiän vuonna 2018, joten korkein oikeus ei ottanut kantaa 

sairaanhoitopiirin vaatimukseen viraltapanosta. 

   jatkuu.. 
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Koska ylilääkäri on saavuttanut eroamisiän prosessin aikana, ei myöskään hallitus voi enää 

ottaa kantaa kysymykseen virkasuhteesta.  

 

Korkeimman oikeuden 7.6.2019 antama tuomio  LIITE § 140/4 

 

Yhtiöiltä tehdyt tuotetilaukset kryohoitoja varten ovat jatkuneet jonkin aikaa senkin jälkeen, 

kun sairaanhoitopiirin sopimukset yhtiöiden kanssa ovat päättyneet.  

 

Hallitusta on prosessin kuluessa informoitu asian etenemisestä. 

  

 

HJ:   

 ehdottaa, että hallitus merkitsee selonteon tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 141 Ehdotus määrärahan myöntämisestä taiteen hankkimiseksi uuteen H-taloon ja taide 

koordinaattorin käyttämisestä mainitun rakennushankkeen suunnittelutyössä   

HJ 38 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus asetti 17.1.2019 toimikunnan, jonka tehtävänä on suunni-

tella, mitä taideteoksia uuteen H-taloon hankitaan. Toimikunnan jäseniä ovat Monica Sirén-

Aura (pj.), tekninen johtaja Ulf Stenbacka, hallintojohtaja Björn Boucht, suunnitteluinsinöö-

ri Sanna Ahola ja toimistosihteeri Anne Hanka.  

 

Toimikunta raportoi tarvittaessa hallitukselle ja voi tarpeen tullen kutsua asiantuntijoita 

kuultavaksi.   

 

Toimikunta on kokoontunut tähän mennessä seitsemän kertaa.    

 

Toimikunta vieraili 8.4.2019 Satakunnan sairaanhoitopiirissä Porissa tapaamassa muun mu-

assa heidän taidekoordinaattorinsa ja keskustelemassa vastaavan, Vaasan suuruusluokkaa 

olevan hankkeen toteuttamiseen liittyvistä käytännön kysymyksistä. Paikalla oli myös asian-

tuntija Taiteen edistämiskeskuksesta. Hän on myöhemminkin avustanut toimikuntaa työs-

sään. Toimikunta katsoo, että tässä tilanteessa sairaanhoitopiirin on jatkossa välttämätöntä 

käyttää taidekoordinaattori suunnittelutyössä. 

 

Taidekoordinaattorin tehtävänä on toimia taide- ja rakennushankkeiden välittäjänä ja yh-

dyssiteenä. Taidekoordinaattori vastaa taiteelle asetettujen tavoitteiden määrittelystä ja to-

teutumisesta, huolehtii hankkeen sujuvuudesta ja toimii eri osapuolten avustajana taidehan-

kintoihin liittyvissä asioissa. Taidekoordinointia tarvitaan erityisesti laajoissa ja pitkäkestoi-

sissa hankkeissa. Taidekoordinaattori voi vastata rakennuttajan edustajana osasta rakennut-

tajan tehtäväluettelossa mainituista tehtävistä. Koordinaattori auttaa rakennuttajaa löytä-

mään kohteeseen sopivia taiteilijoita, auttaa sopimusten tekemisessä ja taidehankkeen tuo-

tantoprosessin sovittamisessa rakennushankkeeseen sekä voi toimia linkkinä kuvataiteilijan 

ja hankkeen muun suunnittelu- ja toteutusryhmän välillä. Rakennushankkeen taidekoor-

dinaattorilla voi olla kuvataiteen, arkkitehtuurin tai muu soveltuva kulttuuri- tai taidealan 

koulutus sekä näiden alueiden hyvä tuntemus ja kokemusta yhteistyöstä rakentamisproses-

sin eri osapuolien kanssa. Taidekoordinointia voivat tehdä myös taidemuseoiden ja kunnan 

kulttuuritoimen sekä Taiteen edistämiskeskuksen asiantuntijat. 

 

    jatkuu.. 
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H-rakennuksen projektissa on rakenteisiin integroidulle taiteelle jo varattu 92.500,-. 

 

Jotta saisimme käsityksen taidekoordinaattorin käyttämisestä koituvista kuluista, toimikun-

taa ovat avustaneet aiemmin mainitut asiantuntijat Taiteen edistämiskeskuksesta.  

 

Asia esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa. 

 

HJ ehdottaa, että hallitus: 

-  merkitsee selvityksen tiedoksi  

-  hyväksyy taidekoordinaattorin käyttämisen H-talon raken-

nushankkeessa  

-  hyväksyy, että H-talon taidehankintoihin varataan 300 000 

euroa vuosiksi 2020–2022 ja että summaan sisältyvät taide-

asiantuntijasta koituvat kulut  

-  antaa taidetoimikunnalle valtuudet päättää H-talon taide-

hankkeen taideasiantuntijan valinnasta ja päättää taiteen 

hankkimisesta ko tarkoitukseen varattujen varojen puitteissa   

-  antaa hallintojohtajalle oikeuden laatia ja solmia sairaanhoi-

topiirin puolesta sopimus toimikunnan taidekoordinaattoriksi 

valitseman henkilön kanssa.  

 

HALL: 
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§ 142 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 39 

Pöytäkirjanote henkilöstöjaostosta, 9.9.2019. 

 

Pöytäkirja    LIITTE § 142 

 

 

HJ ehdottaa, että: 

hallitus merkitsee pöytäkirjan tiedoksi 

 

HALL:      
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§ 143 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    16.9.2019 

 

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. 

 


