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Hallitus 186 – 188 16.12.2019 

 

 

 

 

§ 186 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 187 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 188 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 189 16.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 189 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 65 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 189/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 189/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 189/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 189/4 

 

 

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

 

HALL:   
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§ 190 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 66 

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 joulukuun tilannekat-

sauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen joulukuulta 2019. 

 

HALL:   
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§ 191 Taloustilanteen 31.10.2019 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2019 kokonais-

tuloksesta 

Shp:n joht. 67 
Taloustilanne 31.10. on 0,3 milj. euroa alijäämäinen. Tuotanto on enimmäkseen suunnitel-
lulla tasolla lukuun ottamatta avohoitoa, jossa käyntimäärä on suunniteltua pienempi. Yksi-
köiden väliset erot ovat toki suuria. Kuntalaskutuksesta on toteutunut 182 milj. euroa eli 
84,4 %.   Hoito muissa laitoksissa tekee 32 milj. euroa eli 83,6 % budjetoidusta, mikä on 2,4 
milj. euroa enemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2018. Toimintatuotot ovat yhteensä 
206,1 milj. euroa eli 84,3 % budjetoidusta, kun taas toimintakulut ovat yhteensä 198,3 milj. 
euroa eli 84,6 % budjetoidusta. Tuotot ja kulut ovat tasapainossa mutta yli budjetoidun ta-
son, kuitenkin niin, että kustannustoteuma on 0,3 % suurempi kuin tuottojen toteuma, mistä 
syntyy 0,3 milj. euron alijäämä. 

 

Oman toiminnan toimintatuotot ovat 174 milj. euroa, mikä on 83,6 % talousarviosta. Myös 

oman toiminnan kuntalaskutuksesta on toteutunut 83,6 %.  Maksutuotot (potilasmaksut) 

alittavat talousarvion noin 0,2 milj. eurolla, mikä johtuu toimintavolyymin pienenemisestä ja 

siitä, ettei maksuja korotettu vuonna 2019. Omaisuuden myynnistä saatujen myyntivoittojen 

tuotot ovat toteutuneet ja näkyvät kohdassa muut tuotot ollen 1 milj. euroa budjetoitua suu-

remmat. 

 
Henkilöstökuluista on toteutunut 91,8 milj. euroa eli 83,3 %. Niiden arvioidaan vuonna 2019 
nousevan noin 110,2 milj. euroon eli melko tarkalleen budjetoituun summaan. Muissa laitok-
sissa annetun hoidon kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion vuoden lopussa noin 6,5 milj. 
eurolla. Oman toiminnan ostopalveluista, kuten ostetuista lääkäri- ja laboratoriopalveluista 
syntyvien kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 3,4 milj. eurolla. Summaan sisältyy myös 
potilasvakuutusvastuun nousu noin 1 milj. eurolla. Sen sijaan aine- ja vuokrakulujen sekä 
muiden kulujen arvioidaan olevan noin 1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Oman toimin-
nan kulujen arvioidaan siis ylittävän talousarvion noin 2,4 milj. eurolla. Kokonaiskulut ylit-
tävät siten talousarvion todennäköisesti noin 8,9 milj. eurolla. Muissa laitoksissa annetun 
hoidon kulut eivät vaikuta tulokseen, sillä kyse on läpilaskutuksesta samoin tuotoin ja ku-
luin.  
 
Alhaisen korkotason ansiosta rahoituksen nettokulut on edelleen voitu pitää minimaalisina 
ja lopulliset kulut ovat noin 150 000 euroa budjetoitua pienemmät. Poistojen arvioidaan ole-
van suunnilleen budjetoidulla tasolla.  
 
 

          jatkuu… 
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Potilasvakuutusvastuun nousun vuoksi jäsenmaksua peritään lisää ja sama koskee kalliin 
hoidon tasausta, jonka arvioidaan olevan noin 1 milj. euroa suunniteltua kalliimpi, kun taas 
ensihoitopalveluiden kulujen arvioidaan olevan noin 1 milj. euroa suunniteltua pienemmät. 
Nämä yhteiset maksut tasoittuvat viimeisen kuntalaskutuserän lisälaskutuksella ja 
-hyvityksellä, sillä laskutus perustuu jäsenkuntien asukasmäärään.  

 

Sen jälkeen kun nämä ja muut tiedossa olevat menot on huomioitu, odotetaan vuoden 2019 
alijäämän olevan noin 0,8 milj. euroa, riippuen paljolti siitä, kuinka intensiivistä tuotanto 
vielä joulukuussa on.  

 

Vuoden 2019 investointibudjetin seuranta osoittaa, että investoinnit eivät tule toteutumaan 

kokonaisuudessaan, sillä rakennushankkeita on lykätty. Laiteinvestoinnit pysynevät kuiten-

kin budjetoidulla tasolla. Ennen vuodenvaihdetta viedään vielä joitakin suuria laitehankinto-

ja päätökseen, ja suurimmat meneillään olevat rakennushankkeet jatkuvat vielä ensi vuonna. 

Investointibudjetin 54,9 milj. euron kokonaissummasta noin 20 milj. euroa siirrettäneen tu-

levalle vuodelle lähinnä siitä syystä, että H-talon rakentaminen ja potilastietojärjestelmä-

hanke eivät ole edenneet suunnitellussa tahdissa.  

 

 

Tilanteen seuranta 31.10.2019       LIITE § 191 
 

 
SHP JOHT.:    

ehdottaa, että hallitus keskustelee tilanteesta per 31.10.2019 ja 
merkitsee sen tiedoksi sekä keskustelee toimenpiteistä alijäämän 
johdosta.   

 

HALL:  
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§ 192 Sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu 2020 

Shp:n joht. 68 

Oman toiminnan tuotekohtaiset hinnat vuodeksi 2020 on nyt laskettu valtuuston 29.11.2019 

hyväksymän talousarvion 2020 pohjalta. Hinnoittelu perustuu omakustannushintoihin. 

Hinnoiteltavat päätuotteet ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, drg-paketit, outlier-päivät, 

hengityshalvaantuneiden hoitopäivät, yöpymiset potilaskoti Vilmassa ja siirtoviivepotilaiden 

hoitopäivät. Perusterveydenhuollon päivystys on yhtenäinen osa päivystyksen toimintaa ja 

hinnoitellaan poliklinikkakäynteinä. 

 

Hinnat ovat erikoisalakohtaisia, ja avohoitokäynnit laskutetaan eri hintaluokissa käynnin si-

sällön, toimenpiteiden ja resurssien kulutuksen perusteella. Somaattisessa vuodeosastohoi-

dossa sovelletaan drg-perusteista kuntalaskutusta (diagnoosiperusteiset ryhmät), kun taas 

psykiatrinen vuodeosastohoito laskutetaan eri hintaluokkiin jaoteltuina hoitopäivinä. Eri-

tyisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen yksiköissä annettava vuodeosastohoito laskutetaan 

hoitopäivähintoina.  Hinnoittelu koskee kaikessa toiminnassa sekä Vshp:n omia että muista 

sairaanhoitopiireistä tulevia potilaita. 

 

Yleislääketieteen/akuuttilääketieteen potilaista, jotka odottavat jatkohoitopaikkaa peruster-

veydenhuollossa/sosiaalihuollossa ja jotka ovat tulleet perusterveydenhuollon potilaina tai 

ovat saaneet tarvitsemansa hoidon erikoissairaanhoidossa, laskutetaan hoitopäivät hoitopäi-

vähinnan mukaisesti. Kun potilas siirretään toiselle osastolle, hänet kirjataan jollekin muulle 

erikoissairaanhoidon erikoisalalle.  

 

Valtuuston talousarvion yhteydessä vahvistamat hinnat yhteisille maksuosuuksille on sisälly-

tetty hintaluetteloon. 

 

Jos uusia drg-ryhmiä otetaan käyttöön, hinta lasketaan kertomalla pistehinta ryhmän ker-

toimella. 

 

 

Hintaluettelo       LIITE § 192 

 

 

 

      jatkuu… 
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SHP JOHT.:         

ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2020 hintaluettelon liit-

teen mukaisesti ja että erikoisalakohtaiset pistehinnat vahvistetaan 

seuraavasti: 

 

Sisätaudit     3 998,52 

Endokrinologia   3 998,52 

Gastroenterologia    3 998,52 

Hematologia     3 998,52 

Infektiosairaudet          3 998,52 

Kardiologia        3 998,52 

Nefrologia       3 998,52 

Reumatologia        3 998,52 

Kirurgia                      3 837,70 

Gastrokirurgia   3 837,70 

Ortopedia            3 837,70 

Urologia         3 837,70 

Verisuoni- ja thoraxkirurgia     3 837,70 

Yleiskirurgia     3 837,70 

Plastiikkakirurgia          3 837,70 

Neurokirurgia       3 837,70 

Päiväkirurgia        3 129,77 

Silmäpäiväkirurgia       2 253,07 

Naistentaudit     4 590,40 

Silmätaudit        3 837,70 

Korva- nenä ja kurkkutaudit     3 837,70 

Hammas-, suu- ja leukasairaudet  3 837,70 

Onkologia        3 726,13 

Neurologia         3 914,46 

Keuhkosairaudet          3 745,03 

Lastentaudit         4 329,90 

Lastenkirurgia           4 329,90 

Lastenneurologia           4 329,90 
 

HALL:  
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§ 193 H-talon rahoituksen antajan valitseminen 

Shp:n joht. 69 

Valtuusto päätti 23.10.2019 pitämässään kokouksessa valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan 

käynnistämään tarjouskilpailun H-talon lainarahoituksesta ja että hallitus päättää rahoituk-

sen antajasta saapuneiden tarjousten perusteella. 

 

Tarjouskilpailun tuloksena on saatu kuusi tarjousta seuraavilta tahoilta: Danske Bank, Eu-

roopan investointipankki, Handelsbanken, Kuntarahoitus, Nordea ja Pohjoismaiden inves-

tointipankki. 

 

Kaksi edullisinta rahoituksen antajaa oli kaikissa vaihtoehdoissa (vaihtuva ja kiinteä korko, 

laina-aika 5, 10 ja 25 vuotta) Euroopan investointipankki (EIB) ja Pohjoismaiden investoin-

tipankki (NIB). Kumpikin rahoittaa yksinään enintään 50 % lainasummasta, joten ne voi-

daan valita yhdessä rahoituksen antajiksi. Laina-aika ja korkosidonnaisuus päätetään erik-

seen jokaisen lainannoston yhteydessä. 

 

Tarjousvertailu      LUOTTAMUKSELLINEN LIITE § 193 

 

 

SHP JOHT.:        

ehdottaa, että hallitus valitsee Euroopan investointipankin ja Poh-

joismaiden investointipankkien H-talon rahoituksen antajiksi 

kumpikin 72,8 miljoonan euron osuudella eli laina on yhteensä 

145,6 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin johtaja valtuutetaan 

päättämään yksittäisten lainojen korkosidoksesta ja laina-ajasta 

sekä allekirjoittamaan lainaa koskevat asiakirjat.  

  

HALL:  
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§ 194 Hallintoylilääkärin tehtävänmääräajan jatkaminen 

Shp:n joht. 70 

Hallitus päätti kokouksessaan 29.4.2019/§ 69 perustaa tilapäisen hallintoylilääkärin tehtä-

vän ajalle 1.5.–31.12.2019 ja että tehtävää hoitaa medisiinisen vastuualueen johtaja Christian 

Kantola oman työnsä ohessa. Kyseisen tehtävän hoidosta maksetaan 250 euron kuukausi-

korvaus.  Christian Kantola on jatkanut tehtävän hoitamista oman työnsä ohessa. Hän on 

toiminut vt. johtajaylilääkärinä 2.10.2019 lähtien. Hallintoylilääkärin työtehtävät on lueteltu 

liitteessä.     

 

SHP:n JOHT.: 

ehdottaa, että hallitus jatkaa hallintoylilääkärin tehtävän määräai-

kaa ajaksi 1.1.–30.4.2020 ja hyväksyy, että vt. johtajaylilääkäri 

Christian Kantola hoitaa tätä tehtävää oman työnsä ohessa ja että 

hänelle maksetaan 250 euron kuukausikorvaus tehtävän hoitami-

sesta. 

 

HALL:   
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§ 195 Labquality Oy:n osakkeiden myynti 

HJ 48 

Asia käsiteltiin hallituksen kokouksessa 26.8.2019, § 122. Asia palautettiin, kunnes myyjien 

puolesta osakkeiden myyntiä valmisteleva työryhmä palaa asiaan. 

 

Ostajan sitova ostotarjous ja sen voimassaolo 

Cor Group on antanut Labquality Oy:n osakkeenomistajille sitovan ostotarjouksen osakkei-

den ostoa koskien. Ostotarjous on voimassa 31.12.2019 saakka, johon mennessä ostajan ja 

myyjien tulisi allekirjoittaa myös kauppaa koskeva sopimus. Ostotarjous poikkeaa aikai-

semmista kaupan ehdoista jäljempänä kuvatulla tavalla.   

 

Sopimusmuutosneuvotteluiden tausta 

Labquality Oy:n omistajia edustava ohjausryhmä on käynyt neuvotteluja Labquality Oy:n 

osakekannan myynnistä Cor Group Oy:lle, jonka tuloksena kesällä 2019 syntyi ehdotus kau-

pan toteuttamiseksi, jonka perusteella ohjausryhmä pyysi myyjiä tekemään osakkeiden 

myyntiä koskevat tarvittavat myynti- ja valtuutuspäätökset. Tuolloin avoimena oli täydentä-

vän due diligence -selvityksen toteutus koskien vuotta 2019. Lisäksi ostaja halusi toteuttaa 

tietojärjestelmien auditoinnin. Ostaja esitti kaupan ehtojen muuttamista tietojärjestelmäau-

ditoin perusteella ja perusteli vaatimuksiaan tietojärjestelmien kehittämiseen tarvittavilla in-

vestoinneilla. Ohjausryhmä pyysi osakkaita keskeyttämään myyntipäätöksiä koskevat val-

mistelut syyskuussa 2019, kunnes ostajan kanssa löydettäisiin neuvotteluratkaisu asiaan.  

 

Oleelliset muutokset edelliseen sopimusversioon verrattuna 

Neuvotteluosapuolet ovat päässeet neuvottelutulokseen, jonka perusteella oleelliset kaupan 

ehtojen muutokset aikaisempaan alustavaan sopimukseen verrattuna ovat seuraavat: Kaup-

pahinnan perustana olevaa velattoman liiketoiminnan arvoa alennetaan yhteensä 200 000 

eurolla. Vastaavasti myyjien vastuuta mahdollisista tulevista tietojärjestelmähankkeista ra-

joitetaan aikaisemmin ehdotetusta (kauppakirjan kohta 8.2.1 (m)) ja lisäksi myyjien antamia 

vakuutuksia tietojärjestelmien immateriaalioikeuksien osalta täsmennetään edelleen myyji-

en aseman turvaamiseksi (Myyjien vakuutuksien kohta 1.8 (d)). Omistajia edustavan ohjaus-

ryhmän yhteisen näkemyksen mukaan neuvottelutulos on perusteltu ja suojaa myyjätahoja 

tietojärjestelmiin mahdollisesti liittyviltä riskeiltä. 

 

Kauppahinnan määräytyminen 

Yhtiön koko osakekannan arvo kaupassa perustuu 5.300.000 € velattoman liiketoiminnan 

arvoon (eli on 200.000 € alhaisempi kuin edellisessä sopimusversiossa). Kauppahinnan  

täsmäyttäminen tapahtuu sopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla perustuen välitilinpää-

tökseen per 30.6.2019.  

          jatkuu… 
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Ostaja edellyttää, että yhtiön sijoitusrahastoissa olevat ylimääräiset varat realisoidaan ja jae-

taan osakkaille ennen kaupan täytäntöönpanoa. Varojen jako on kauppakirjassa määriteltyä  

Varojen Ulosvuotoa, joka alentaa lopullista kauppahintaa. Kauppahinta ennen Varojen Ulos-

vuotoa 9 752 619,34 euroa. Varojen Ulosvuodon määräksi arvioidaan noin 2 844 079 euroa 

(osingonjaon, verojen ja realisointikustannusten yhteismäärä). Osakkaille suoritettavan va-

rojenjaon kokonaismäärään vaikuttaa myös realisoitavien sijoitusten arvo realisointihetkellä 

sekä luottotappioiksi laskettavien erien määrä. 

Yhtiön sijoitusrahastoissa olevien ylimääräisten varojen realisointi edellyttää yhtiön hallituk-

sen päätöstä. Yhtiön varojen jakaminen yhtiön osakkeenomistajille edellyttää yhtiön halli-

tuksen osingonjakoesitystä ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Tavoitteena on, että hallituksen 

osingonjakoesitystä käsittelevä ylimääräinen yhtiökokous voitaisiin pitää vielä vuoden 2019 

aikana, mutta kuitenkin viimeistään helmikuussa 2020.  

Kauppahinta vastaa aikaisempaa ulkopuolisen arvioijan antamaa näkemystä yhtiön arvosta, 

jonka perusteella voidaan myös olettaa, että kauppahinta vastaa myös hinnan muutoksen 

jälkeen yrityksen osakkeiden käypää arvoa. 

 

Kaupan muut pääasialliset ehdot 

Alustava kaupan dokumentaatio on liitteenä. Eversheds Sutherland on antanut edelliseen 

sopimusversioon oikeudellisen lausunnon, jonka mukaan kauppakirjaluonnos on ehdoiltaan 

tavanomainen yrityskauppasopimus. Kaupan ehtoihin ei ole tehty myyjien asemaa oleellises-

ti heikentäviä muutoksia em. lausunnon jälkeen esitetyn hintamuutoksen lisäksi. 

 

Aikataulu 

Järjestely on suunniteltu aikataulullisesti toteutettavan seuraavasti: 

11-12/2019  Myyjät tekevät myyntipäätökset  

12/2019    Kauppakirjojen allekirjoittaminen (viimeistään 31.12.2019).  

2-3/2020 Kaupan täytäntöönpano ennakkoehtojen toteuduttua (viimeistään 31.3.2020).  

  Kauppahinnan maksu myyjille.  

 

Esitys myyjille 

Koska kauppakirjan allekirjoitus ajoittuu mitä todennäköisimmin joulun tai uuden vuoden 

läheisyyteen, suosittelemme, että Lauri Tanner (HUS, hallintojohtaja) valtuutetaan allekir-

joittamaan kauppakirja kunkin myyjän puolesta. 

 

Hallintojohtajan päätösehdotus perustuu valmisteluryhmän Labquality Oy:n omistajille ja 

heidän toimivaltaisille elimille tehdylle mallipäätökselle. 

         LIITE § 195 /1-8 

          

          jatkuu… 
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HJ ehdottaa, että: 

1. myydä Vaasan sairaanhoitopiirin omistamat Labquality Oy:n 

osakkeet nro [289-294] Cor Group Oy:lle liitteenä olevan kaup-

pakirjan mukaisin ehdoin perustuen yhtiön velattomaan arvoon 

5 300 000 euroa, 

2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajaa ja hallintojohtajaa päät-

tämään vähäisistä ja teknisluonteisista muutoksista liitteenä 

olevaan kauppakirjaan ja sen liitteisiin sekä hyväksymään kaik-

ki kaupan täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet ja asiakirjat, 

ja 

3. valtuuttaa Lauri Tanner tai hänen nimeämänsä allekirjoitta-

maan kauppakirjan sekä kaupan täytäntöönpanoon ja rekiste-

röitiin liittyvät asiakirjat Vaasan sairaanhoitopiirin puolesta. 

4. Selvyydeksi todetaan, että alustavaan kauppakirjaan tehtävät 

kirjoitusvirheiden korjaukset, sopimusosapuolten yms. tietojen 

päivittäminen sekä kauppakirjan liitteiden 0 (myyjien osake-

omistukset) ja 1 (eroavat hallituksen jäsenet) lisääminen allekir-

joitettavaan kauppakirjaan ei edellytä erillistä muutosten hy-

väksyntää tai uuden päätöksen tekemistä. 

 

HALL:  
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§ 196 Sairaalan vastuu- ja palvelualueiden tulosyksiköiden virallisen nimen ja vas-

tuuhenkilöiden vahvistaminen vuodeksi 2020 

HJ 49 

Sairaalan toiminta jakautuu vastuualueisiin ja palvelualueisiin ja ne puolestaan tulosyksiköi-

hin, jotka on virallisesti vahvistettu kuntayhtymän tilikartassa. Hallitus vahvistaa vuosittain 

tulosyksiköt sekä niiden viralliset nimet ja vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat yksik-

könsä talousarviosta ja sen laatimisesta ja toteutumisesta, yksikön henkilöstökuluista, meno-

jen ja hankintojen hyväksymisestä sekä tulosyksikön toiminnasta. Liitteessä on luettelo tu-

losyksiköistä ja vastuuhenkilöistä. 

 

Useimmille yksiköille vahvistetaan yksi varsinainen vastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö. 

Vastuuhenkilön rooli on sidoksissa yksikön johtajuuteen eikä sitä voi siirtää kenellekään 

muulle. Sairauspoissaolojen, lomien yms. aikana roolia hoitaa muu valittu sijainen, mikäli 

varavastuuhenkilö ei ole paikalla.  

 

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä   LIITE § 196  

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus vahvistaa tulosyksiköt sekä niiden nimet ja 

vastuuhenkilöt. 

  

 HALL:  
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§ 197 Henkilöstöhallinnollista toimivaltaa käyttävien esimiesten nimittäminen 2020 

HJ 50 

Hallintosäännön mukaan hallitus nimittää vuosittain esimiehet ja heidän sijaisensa, joilla on 

toimivalta henkilöstöasioissa. Ohessa on luettelo esimiehistä ja heidän sijaisistaan. Jos sijais-

ta ei ole, toimivalta siirtyy organisaatiossa ylöspäin esimiehen esimiehelle. Uutta viranhalti-

jaa valittaessa siirretään myös toimivalta hänelle. 

 

Luettelo henkilöstöhallinnollista toimivaltaa käyttävistä esimiehistä  LIITE § 197 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy esimiesluettelon liitteen mukaises-

ti. 

 

HALL:  
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§ 198 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 51 

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 2/2019, 11.10.2019. 

 

Pöytäkirja liitteenä       LIITE § 198 

 

 

 

HJ:  ehdottaa, että pöytäkirja merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 199 Luottamustehtävästä luopuminen 

HJ 52 

Olli Aalto on muuttanut Vaasasta toiselle paikkakunnalle ja tämän vuoksi häntä ei enää voida 

valita luottamustehtäviin. Tästä syystä hän luopuu Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 

tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä 20.11.2019 alkaen. Valtuusto nimittää uuden 

varajäsenen. 

           LIITE § 199 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee asian tiedoksi ja vie uuden varajä-

senen nimittämisasian valtuuston päätettäväksi. 

 

HALL:  
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§ 200 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen hoitotieteellinen 

 tutkimusohjelma vuosille 2020 - 2025 

JYH 6 
Hoitotieteellisen tutkimusohjelman tarkoituksena on vahvistaa hoitotieteellistä tutkimusta, 

koulutusta ja näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä sekä 

ennakoida tulevaisuuden näkymiä ja etsiä ratkaisuja terveyden edistämiseksi. Hoitotieteelli-

nen tutkimus Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella linkittyy erityisvas-

tuualueen tiede- ja tutkimusstrategiaan sekä sen muodostavien Varsinais-Suomen, Satakun-

nan ja Vaasan sairaanhoitopiirien strategioihin ja toimintaohjelmiin. Lisäksi tutkimusohjel-

ma kytkeytyy alueen tiede- ja ammattikorkeakoulujen omiin tutkimus-, koulutus- ja kehit-

tämisohjelmiin. 

 

Hoitotieteellinen tutkimusohjelma on laadittu yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. En-

simmäinen vastaava ohjelma on tehty vuonna 2013. 

 

Tutkimusohjelman tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, jonka avulla edistetään näyttöön pe-

rustuvan hoitotyön toteutumista siten, että yksittäisen potilaan, potilasryhmien ja koko väes-

tön terveyttä koskeva päätöksenteko sekä hoitotyön toiminta perustuvat kulloinkin parhaan 

ajan tasalla olevan tieteellisen tiedon huolelliseen arviointiin ja harkittuun käyttöön. 

 

Erityisvastuualueella tehdään runsaasti hoitotyöhön kohdistuvaa hoitotieteellistä tutkimus-

ta, jonka kehittämiseksi on ollut perusteltua ylläpitää tarkennettua hoitotieteellistä tutki-

musohjelmaa. 

  

Tutkimushankkeet toteutetaan yhä enenevässä määrin yhteistyössä eri tieteenalojen kanssa 

pyrkien vahvistamaan laajaa osaamista hankkeissa. Yhteistyötä tehdään sekä julkisten että 

yksityisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin, kuten eri järjestöjen kanssa. Tavoitteena 

on eri tieteenalojen ja toimijoiden välisen tutkimusyhteistyön lisääminen ja laajentaminen 

sekä uudenlaisilla tutkijoiden yhdistelmillä löytää tulevaisuuden kannalta uusia tutkimus-

kohteita. 

 

Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien muodostaman erityisvastuu-

alueen hoitotieteellisen tutkimusohjelman ja yliopistotasoisen tutkimuksen turvaaminen ja 

toteuttaminen linkittyvät kiinteästi Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettamiin yliopis-

totasoisen terveyden tutkimuksen painoalueisiin. Ohjelmakauden painpistealueet ovat poti-

laslähtöiset palvelut ja potilaan voimavarat, hoito henkilöstön voimavarat sekä palvelujärjes-

telmän toiminta ja vaikuttavuus. Painopistealueiden määrittelyssä korostuvat hoitotyön kes-

keiset arvot ja niiden kytkeytyminen toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, lainsää-

däntöön, teknologiaan, hoitotyön kehitykseen sekä käytännön hoitotyöstä esille tuleviin tar- 

jatkuu.. 
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peisiin. Myös yleinen hoitotieteen kehitys ja sitä koskevat tulevaisuuden strategiset linjauk-

set määrittävät tulevaisuuden ratkaisuja. Lisäksi länsirannikon erityispiirteenä korostuu po-

tilaiden kaksikielisyys ja saariston läheisyys. 

 

Hoitotieteellinen tutkimusohjelma vuosille 2020 – 2025 on hyväksytty Tyks-erva johtoryh-

mässä 21.10.2019. 

 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen hoitotieteellinen tutkimusohjelma 

vuosille 2020 – 2025    LIITE § 200 

 

 

 

JYH:  Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyy toimeenpantavaksi Tu-

run yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen hoitotieteel-

lisen tutkimusohjelman vuosille 2020-2025. 

 

HALL:   
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§ 201 Asiakasraadin julkilausuma 21.10.2019 

JYH 7 Asiakashavainnointien raportoinnit 

Asiakasraati suunnitteli kevään 2019 kokouksissaan asiakashavainnointeja, jotka toteutettiin 

2.-12.9.2019 välisenä aikana. Yksiköt olivat saaneet ilmoittautua asiakashavainnointeihin 

vapaaehtoisesti. Tarkoituksena oli testata, miten mielekkäänä asiakasraatilaiset ja havainnoi-

tavat yksiköt kokevat tämän tyyppisen asiakkaan osallistumisen palveluiden kehittämiseen.  

 

Raatilaiset tutustuivat yksiköiden yleisiin tiloihin ja havainnoitavissa olevaan toimintaan ja 

prosessiin. Potilaiden/asiakkaiden hoitoa raatilaiset eivät arvioineet. Havainnointi toteutui 

seuraavissa yksiköissä: päiväkirurgia, A3 –kirurginen vuodeosasto, fysiatrian osasto, akuut-

tipsykiatrian osasto 2 ja lasten psykiatrian poliklinikka.  Jokaista yksikköä havainnoi kaksi 

raatilaista. Raatilaiset esittivät tuottamansa raportin havainnoimiensa yksiköiden vastuu-

henkilöille ja raportit on toimitettu yksiköille. Julkilausumassa esitetään havainnoinnin tär-

keimmät pääkohdat. 

 

Kaikki havainnoijaparit huomasivat, että opasteita pitäisi parantaa ja selkeyttää. Opasteiden 

pitäisi olla yhdenmukaisempia ja ne pitäisi miettiä laajempana kokonaisuutena.  

 

Yksiköiden edustajat pitivät asiakashavainnointia mielenkiintoisena. Asiakkaiden tuoma nä-

kökulma toimintaan on aina kiinnostavaa ja on hyvä, että yksikkö saa asiakkaan näkökul-

masta kuulla kehittämisehdotuksia. 

 

Myös asiakasraatilaiset pitivät havainnointia mielekkäänä. Raati toivoo saavansa tietää myö-

hemmin, vaikkapa ensi keväänä, miten yksiköille annettuihin kehittämisehdotuksiin on suh-

tauduttu. 

  

Pöytäkirja          LIITE § 201 

 

JYH:  esittää, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedok-

si. 

  

 HALL:  
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§ 202 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Tiedoksi: kaksi kansalaisaloitetta on tullut Vaasa sairaanhoitopiirin kirjaamoon, näihin pala-

taan tammikuussa 2020      LIITE § 202/1-2 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    16.12.2019 

 

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. 

 


