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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 35 Beviljande av personligt tillägg / Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 36 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Anskaffning av fem stycken Pyxis MedStation –

smarta medicinskåp / Viiden Pyxis MedStation -älylääkekaapin hankinta; 201 469,50 
€ 

 
§ 37 Val av tjänsteinnehavara / Viranhaltijan valitseminen; Päivi Berg väljs till chef för 

primärvårdsenheten / Päivi Berg valitaan perusterveydenhuollon yksikön päälliköksi 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 41 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 42 Anskaffning av elektronisk kördagbok – Sähköisen ajopäiväkirjan hankinta 
 
§ 43 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 44 Anskaffning av ultraljudsapparat –  Ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 45 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 46 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 47 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 48 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 49 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 50 Anskaffning av uppföljningssystem för dosering- Annosseurantajärjestelmän 

hankinta 
 
§ 51 Anskaffning av videokystoskop – Videokystoskoopin hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 45  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen 
perusteella, potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 51 Päätös kiertävän välinehuoltajan palkasta / Lönebeslut angående cirkulerande 

instrumentskötare 
 
§ 52  Päätös kiertävän välinehuoltajan palkasta / Lönebeslut angående cirkulerande 

instrumentskötare 
 
§ 53 Päätös kiertävän välinehuoltajan palkasta / Lönebeslut angående cirkulerande 

instrumentskötare 
 
§ 54 Työsuhteen purku koeaikana / Upphävning av arbetsavtal under prövotid 
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LÄÄKINNÄLLINEN KUNTOUTUKSEN PALVELUSETELIT

3.6.2020

1 (1)

SÄÄNTÖKIRJAN PÄIVITYSEHDOTUS, VOIMAANTULO 1.10.2020

3 Palveluntuottajaksi hakeutuminen
Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan rekisteröitymällä ja täyttämällä toimintoa varten laadittu hakemuslomake
palveluseteliportaalissa internet-sivuilla (Palse.fi). Palveluntuottajaksi hakeutuminen on mahdollista ympäri
vuoden. Palveluntuottajan on ennen hakemuksen lähettämistä tutustuttava sääntökirjaan ja sen liitteisiin.  Toimija
sitoutuu ko. asiakirjojen ehtoihin, kun hän vahvistaa ja palauttaa hakemuslomakkeen Palse.fi-portaalissa.

Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjassa mainitut
ehdot. Palveluntuottajiksi hyväksytyt saavat ilmoituksen hyväksymisestä. Vshp julkaisee tiedot palveluntuottajista
palveluseteliportaalissa.

Palveluntuottajan kelpoisuuteen liittyvät viranomaisrekisterien tarkistukset ovat lakisääteisiä (Tilaajavastuulaki
1233/2006 §5) ja ne tehdään palvelusetelituottajaksi hakeutuessa sekä jatkossa vuosittain. Tätä varten
edellytetään, että palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuva/palvelusetelipalveluntuottajana toimiva yritys, jolla
on palkattuja työntekijöitä on liittynyt tai liittyy hakuprosessin yhteydessä Vastuu Group Oy:n Luotettava
Kumppani –ohjelmaan (www.vastuugroup.fi). Palveluntuottajan ei tarvitse liittää tilaajavastuulain edellyttämiä
todistuksia hakemukseensa, koska tilaaja saa Palveluntuottajakohtaiset Tilaajavastuulain mukaiset liitteet
Tilaajavastuun järjestelmästä automaattisesti.

Vshp saa tilaajavastuu-raportista vastuugroup.fi kautta seuraavat tarvittavat lakisääteiset selvitykset todistukset:
· Onko sopimuspuoli merkitty ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverovelvollisten

rekisteriin
· Kaupparekisteriote
· Veronmaksuasioita koskeva selvitys
· Todistus työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys

siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty
· Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
· Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä
· Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta

Yksityinen ammatinharjoittaja / elinkeinonharjoittaja hakeutuessaan palveluntuottajaksi sitoutuu siihen, että
Vshp voi tarkistaa lupaviranomaiselta onko toimijan/henkilöstön rikostausta tarkistettu lupa- ja
ilmoitusmenettelyn yhteydessä Aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran
toimesta. (ks. s. 7 kohta 7)
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Lääkinnällinen kuntoutus / Terapiat

Palvelusetelituottajan ohjeistukset

1.10.2020

Lääkinnällinen kuntoutus ja palvelusetelillä tuotetut terapiat perustuvat asiakkaalle laadittuun
kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää terapian tavoitteet ja ohjaa terapian sisältöä.

Terapiaan sisältyy aina keskeisesti ohjaus. Ohjauksen tavoitteena on kannustaa asiakasta ja läheisiä

osallistumaan aktiivisesti kuntoutukseen sekä lisätä lähihenkilöiden ymmärrystä asiakkaan tilanteesta ja

näyttää ja mallittaa keinoja, joiden avulla he voivat tukea asiakkaan suoriutumista arjen

toimintaympäristöissä.

Hoitopalaute toteutetusta terapiasta laaditaan Palse.fi -portaaliin.

Fysioterapia

Fysioterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi.

Passiivisia hoitoja kuten akupunktiota tai hierontaa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena.

Palveluseteliin sisältyy tarvittaessa kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle.

Toimintaterapia

Toimintaterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi.

Terapeutti valmistaa tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia. Palveluseteliin sisältyy

tarvittaessa kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle.

SI-terapiaa voi toteuttaa ainoastaan ko. erikoistumiskoulutuksen suorittanut laillistettu fysio- tai

toimintaterapeutti.

Puheterapia

Puheterapeutti suunnittelee terapian sisällön asiakkaan ikä- ja kehitystason huomioiden. Taitojen

edistymistä ja terapiasta hyötymistä arvioidaan kuntoutuksen edetessä peilaten terapialle asetettuihin

tavoitteisiin.  Terapeutti valmistaa tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia.

Musiikkiterapia
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Lääkinnällinen kuntoutus / Terapiat

Palvelusetelituottajan ohjeistukset

1.10.2020

Musiikkiterapiaa voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on neuropsykiatrisista sairauksista aiheutuvia

kommunikaation ongelmia sekä psykiatrisille 16-25 –vuotiaille potilaille toiminnallisena terapiamuotona

kuntoutuspsykoterapian vaihtoehtona.

Lymfaterapia

Lymfaterapia toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tilaajan antamien ohjeiden ja palveluseteliin liitettyjen

esitietojen mukaan.

Lymfaterapeutti arvioi ja mittaa potilaan turvotuksen sekä sen vaikutuksen toimintakykyyn.

Lymfaterapeutti ohjaa potilasta harjoittelemaan itsenäisesti turvotuksen vähentämiseksi sekä liikkumis- ja

toimintakyvyn edistämiseksi. Lymfaterapiajakson päättyessä lymfaterapeutti arvioi lymfakierron

aiheuttamaa turvotusta, toimintakykyä ja lymfaterapian tuloksellisuutta samoilla menetelmillä ja mittareilla

kuin terapian alku- ja välivaiheessa. Alku-, (väli-) ja loppumittaukset kirjataan Palse.fi -portaalin

hoitopalauteosioon.

Lääkinnällisen kompressiotuotteen päivittäinen käyttö on tärkein ja tehokkain keino turvotuksen hoidossa.

Lymfaterapian palveluun sisältyy kompressiotuotteiden arviointiin ja tilaamiseen liittyvä mittaus, tilaus ja

kompressiotuotteen luovuttaminen asiakkaalle. Kompressiotuotteeseen tarvitaan aina erillinen

maksusitoumus palvelusetelin myöntäneeltä erikoisalalta. Maksusitoumus tulee olla ennen

kompressiotuotteen tilaamista. Kompressiotuotteiden hankinnassa noudatetaan aina Erva-alueen

sopimuksia. Ainoastaan lääketieteellisestä syystä ja hoitavan lääkärin suostumuksella on mahdollista

poiketa hankintasopimuksista.

Etäterapia

Etäkuntoutusta voi, ja on suositeltavaa, käyttää monipuolisesti kuntoutusprosessin eri vaiheissa. Se voi

soveltua esimerkiksi toimintakyvyn arviointiin, terapian aikaiseen harjoitteluun sekä omaisten, avustajien ja

ammattihenkilöiden kuten opettajien ohjaamiseen. Etäkuntoutus ja kasvokkain tapahtuva kuntoutus voivat

vuorotella kuntoutusjakson aikana. Etäterapiana toteutettua kuntoutusta voi olla tarpeen tauottaa tai

jaksottaa eri tavoin kuin kasvokkain tapahtuvaa kuntoutusta.



Lääkinnällinen kuntoutus / Terapiat

Palvelusetelituottajan ohjeistukset

1.10.2020

Palveluntuottaja on velvollinen järjestämään etäkuntoutusta niille asiakkaille, jotka valitsevat sen

toteutustavaksi. Palveluntuottajan tulee ohjata ja seurata etäkuntoutuksen toteutumista. Palveluntuottaja

hankkii itse tarvittavan osaamisen ja välineistön etäterapian toteuttamiseksi.

Etäterapian toteuttamisessa noudatetaan Valviran ohjeistusta

https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/yksityisen_terveydenhuollon_luvat/potilaille-annettavat-

terveydenhuollon-etapalvelut (ohjeistus löytyy sivustolla myös ruotsiksi)

Lisäksi on huomioitava, että

· Etäterapian soveltuvuus tulee aina arvioida yksilöllisesti ja sopia sen käytöstä asiakkaan tai tämän

huoltajien kanssa. Tarvittaessa asiakas on ohjattava perinteiselle vastaanotolle.

· Etäterapiakäynti rinnastetaan kasvokkain tapahtuvaan vastaanottokäyntiin, myös palvelusetelin

arvo on sama (45min vastaanottokäynti/etäterapia).

· Hoitopalautteessa tulee raportoida missä määrin etäterapiaa on asiakkaan kanssa käytetty ja miten

terapeutti arvioi sen onnistuneen tai mistä syystä etäterapiaa ei voitu jatkaa, mikäli sen käyttö on

keskeytetty kuntoutusjakson aikana.



SERVICEMENY / PALVELUVALIKKO FYSIOTERAPI /
FYSIOTERAPIA

ERGOTERAPI /
TOIMINTATERAPIA

LYMFATERAPI /
LYMFATERAPIA

TALTERAPI /
PUHETERAPIA

MUSIKTERAPI /
MUSIIKKITERAPIA

BARN / LAPSET
45 min mottagning/distansterapi -                  45
min vastaanotto/etäterapia

53,10 64,10 105,00 63,60

45 min hembesök - 45 min kotikäynti 78,90 96,30 134,30

60 min mottagning - 60 min vastaanotto 66,40 77,00 124,20 76,70

60 min hembesök - 60 min kotikäynti 99,40 115,40 156,60

90 min mottagning - 90 min vastaanotto 96,30

90 min hembesök - 90 min kotikäynti 144,30

Bassängterapi 60 min - Allasterapia 60 min 99,40

Handledningsbesök - Ohjauskäynti 99,40 115,40 156,60

SI-terapi 60 min - SI-terapia 60 min 103,00

VUXNA / AIKUISET
45 min mottagning/distansterapi -                  45
min vastaanotto/etäterapia

39,00 (50,50*) 54,60 (66,20*) 109,10 (120,60*) 54,50 (66,00*)

45 min hembesök - 45 min kotikäynti 57,70 (69,30*) 82,30 (93,80*) 145,40 (157,00*)

60 min mottagning - 60 min vastaanotto 52,20 (63,70*) 65,20 (76,80*) 52,20 (63,70*) 130,30 (141,80*) 64,60 (76,20*)

60 min hembesök - 60 min kotikäynti 74,90 (86,50*) 97,40 (108,90*) 169,70 (181,20*)

90 min mottagning - 90 min vastaanotto 82,30 (93,80*) 74,90 (86,50*)

90 min hembesök - 90 min kotikäynti 123,00 (134,50*)

Bassängterapi 60 min - Allasterapia 60 min 74,90 (86,50*)

Handledningsbesök - Ohjauskäynti 74,90 (86,50*) 97,40 (108,90*) 169,70 (181,20*)

ARVODE FÖR SERVICESEDLAR (PRIS PÅ BETALNINGSFÖRBINDELSE*) FR.O.M. 1.10.2020 - PALVELUSETELIARVOT
(MAKSUSITOUMUSHINNAT*) 1.10.2020 ALKAEN
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Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen periaatteet 

 

1. Omistajaohjauksen lähtökohdat 

 
Omistajaohjauksen tulee olla aktiivinen toimija kehittäessään sairaanhoitopiirin omistus-
kokonaisuutta muuttuvassa toimintaympäristössä. Omistajaohjaus tarkoittaa kuntalain 
(410/2015) 46 §:n mukaan toimenpiteitä, joilla myötävaikutetaan omistajana tai jäsenenä 
yhtiön ja muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. Toimenpiteet voivat liittyä ainakin pe-
rustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmääräyksiin, muihin sopimuksiin, henkilövalintoihin, 
ohjeiden antamiseen kuntayhtymää eri yhteisöissä edustaville henkilöille sekä muuhun 
määräysvallan käyttöön. 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tehtävänä on arvioida säännöllisesti liike-
toiminnalle asetettujen strategisten kehittämistavoitteiden saavuttamista ja omistaja-ar-
von kehittymistä sekä omistusrakenteen tarkoituksenmukaisuutta. Vaasan sairaanhoito-
piirin omistajaohjauksen strateginen johtamismalli käsittää valtuuston hyväksymän kun-
tayhtymän strategian ja omistajaohjauksen periaatteet. Lisäksi omistajaohjausta tukevat 
kaikki sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet. Sairaanhoitopiiri ei ole tällä hetkellä 
konserni ja sen vuoksi sillä ei ole erillistä konserniohjetta. 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri pyrkii vaikuttamaan siihen, että sen omistamissa yhtiöissä nou-
datetaan omistajaohjauksen periaatteita sekä hallintolaissa (434/2003) säädettyä hyvää 
hallinto- ja johtamistapaa. Ohjeet ovat omistajan työkaluja omistustensa ohjaamiseen ja 
niiden tarkoituksena on osaltaan varmistaa, että sairaanhoitopiirin omaisuutta hoidetaan 
tuottavasti ja luotettavasti. 
 
Vaasan sairaanhoitopiirin yhtiöiden ja yhteisöjen omistajaohjaus koostuu tytäryhtiöistä, 
osakkuusyhtiöistä sekä pienosakkuuksista. Omistajaohjauksen periaatteita noudatetaan 
myös sairaanhoitopiirin toimintayksiköiden osalta harkittaessa esimerkiksi toiminnan yh-
tiöittämistä. 
 
 

2. Vastuu omistajaohjauksen toteuttamisesta 

 
Valtuuston tehtävänä on päättää omistajaohjauksen periaatteista sekä sisäisen valvon-
nan ja riskienhallinnan perusteista. 
 
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja 
talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 
 
Hallitus puolestaan vastaa omistajaohjauksen täytäntöönpanosta sekä omistajastrategi-
asta ja yhtiökohtaisista omistajastrategioista valtuuston hyväksymien omistajaohjauksen 
periaatteiden mukaisesti. 
 
Viranhaltijaorganisaatio osallistuu omistajaohjaukseen siten kuin hallintosäännössä on 
määrätty tai hallitus on erikseen päättänyt. 
 
Omistajaohjausta käytetään erityisesti yhtiökokouksessa. Yhtiökokousedustajan tulee 
olla luottamushenkilö, viranhaltija tai muu toimihenkilö, jolla on riittävä osaaminen ja ko-
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kemus, ja joka käyttää osakkeenomistajan puhe- ja äänioikeutta. Hallitus koordinoi tytär-
yhteisöjen yhtiökokousedustuksia. Yhtiökokousedustajan tai omistajaohjauksesta vas-
taavan viranhaltijan tulee viestiä omistajan yhtiökohtaiset näkemykset, omistajastrategia 
ja omistajatavoitteet yhtiön toimitusjohtajalle ja hallitukselle. 
 
 

3. Omistajaohjauksen päämäärä 

 
Vaasan sairaanhoitopiiri on aktiivinen, vaativa ja johdonmukainen omistaja, joka 
varmistaa omien omistustensa tehokkaan hyödyntämisen. 
 
Omistajaohjaus on sairaanhoitopiirin johtamisen väline. Omistajaohjaus määrittelee mm. 

missä tehtävissä tai toiminnoissa sairaanhoitopiiri on mukana omistajana ja sijoittajana. 

Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen periaatteiden lähtökohtana on sairaanhoi-

topiirin strategia. Omistajaohjauksen periaatteiden tavoitteena on turvata päätöksenteon 

systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja tästä seuraava pääomien käytön tehokkuus. Omista-

jaohjaus sisältää toimintaperiaatteet, joilla johdetaan, ohjataan ja valvotaan sairaanhoi-

topiirin omistuskokonaisuutta. Omistajaohjauksen periaatteet konkretisoituvat yksittäisiä 

investointipäätöksiä ja omistusrakennetta koskevia ratkaisuja harkittaessa. 

 

Omistaminen ei ole sairaanhoitopiirin perustehtävä, vaan se on väline kehitykseen, pal-

velutuotannon järjestämiseen tai taloudellisen tuoton saavuttamiseen. Omistamisen tulee 

olla aktiivista ja sen tarkoituksenmukaisuutta ja organisointitapoja on arvioitava säännöl-

lisesti toimintaympäristön muuttuessa. 

 

Omistaminen on luonteeltaan strategista siten, että saadaan taloudellista ja/tai toiminnal-

lista hyötyä pitkällä aikavälillä. Strategisessa omistamisessa tulee korostua omistamisen 

elinkaariajattelu. Omistajaohjauksen tarkoitus on osaltaan liittää sairaanhoitopiirin omis-

tamat yhteisöt osaksi sairaanhoitopiirin strategista johtamista. Näin varmistetaan valtuus-

ton asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiiriin omistajaohjauksen päämäärä konkretisoidaan seuraavassa 

luvussa esitettävien omistajapoliittisten periaatteiden. Lisäksi päämäärä tulee lähtökoh-

taisesti noudattaa kaikissa omistamiseen liittyvissä ratkaisuissa. 

 

 

4. Omistajaohjauksen periaatteet 

 

Vaasan sairaanhoitopiiriin omistajaohjauksen päämäärä (edellinen luku) konkretisoi-
daan omistajaohjauksen periaatteiden kautta. Omistajaohjauksen periaatteista poike-
taan vain painavasta syystä. 

 
Omistaminen ja suhde markkinoihin 

 Omistaminen ei ole itsetarkoitus, vaan sillä pitää olla toiminnalliset tai liiketalou-
delliset perusteet. 



4 
 

o Omistaminen on arvioitava nykyhetkeen ja tulevaisuuden toimintaympäris-
töön perustuen. Arvioidaan, ovatko ne tekijät, joiden seurauksena omista-
miselle on aikanaan katsottu olevan tarvetta edelleen voimassa vai voi-
daanko omistuksesta luopua. 

o Omistamiseen liittyvää harkintaa tehdään yhtiökohtaisissa omistajastrate-
gioissa. 

 Sairaanhoitopiirin kokonaisetu otetaan huomioon omistamiseen liittyvissä päätök-
sissä. 

o Sairaanhoitopiiriä ja sen omistuksia tarkastellaan kokonaisuutena, jossa 
yksittäisen yhtiön omistamiseen, omistuksesta luopumiseen tai sairaanhoi-
topiirin yksikön yhtiöittämiseen liittyvät päätökset eivät saa johtaa sairaan-
hoitopiirin talouden tai toiminnan kannalta negatiiviseen lopputulokseen. 

 Yhtiömuotoista toimintatapaa hyödynnetään, kun toiminta ja tuotettavat palvelut 
on tarkoituksenmukaista ja taloudellista hoitaa erillisessä osakeyhtiössä. 

o Yhtiömuoto ei ole itsetarkoitus, vaan eräs mahdollisuus toiminnan järjestä-
miseen. 

 Lähtökohtaisesti sairaanhoitopiiri ei laajenna yhtiömuotoista toimintaansa toimi-
aloille, joilla on toimivat markkinat. 

o Uusia yhtiöitä voidaan perustaa myös avoimille markkinoille, mikäli se näh-
dään tarkoituksenmukaiseksi tavaksi sairaanhoitopiirin toiminnan kehittä-
miselle tai toiminnasta luopumiselle myöhemmässä vaiheessa. Sairaanhoi-
topiiri ei kuitenkaan jää markkinoilla toimivaan yhtiöön pysyväksi omista-
jaksi. 

 Yritystoimintaa tulee harjoittaa osana sairaanhoitopiirin kokonaisuutta siten, että 
turvataan tasapuoliset kilpailunedellytykset eli kilpailun neutraalisuus julkisen ja 
yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. 

o Yritystoiminnan harjoittamisessa ja tavaroiden ja palveluiden hinnoittelussa 
tulee huomioida kuntalain, kilpailulain ja Euroopan unionin kilpailusääntöjen 
rajoitukset. 

 Sairaanhoitopiirin ja yhtiöiden väliset sopimukset sekä muut oikeustoimet tehdään 
markkinaehtoisesti. 

o Sairaanhoitopiirin ja yhtiöiden välisiin sopimuksiin ei sisällytetä tukia, vaan 
ne tehdään markkinaehtoisesti mm. hinnoittelemalla palvelut niin, ettei 
niissä ole kiellettyä tukea. Vastaavasti yhtiöiden sairaanhoitopiirille maksa-
mat korvaukset yms. määritellään niin, että ne ovat markkinaehtoisia. 

 
Sairaanhoitopiiri on aktiivinen, selkeä ja johdonmukainen omistaja 

 Sairaanhoitopiiri seuraa yhtiöomistustensa toiminnan kehittymistä ja asemaa 
osana sairaanhoitopiiriä ja tekee aktiivisesti omistajapoliittisia ratkaisuja. 

o Yhtiöiden toiminnan seuraaminen on jatkuva prosessi ja omistajapoliittiset 
ratkaisut (esim. investoinnit, toimialajärjestelyt, luopuminen) tehdään enna-
koiden ja sairaanhoitopiirin etu turvaten oikealla hetkellä, ei ulkopuolisten 
syiden johdosta. 

 Samankaltaista toimintaa ei harjoiteta useissa eri yhtiöissä. 
o Useiden samankaltaista toimintaa harjoittavien yhtiöiden omistaminen ei il-

man toiminnallisesti tai taloudellisesti perusteltua syytä ole sairaanhoitopii-
riin edun mukaista. Sairaanhoitopiirin toimintaa voidaan kehittää fuusioilla 
ja myös omistuksesta luopuminen on mahdollista. 
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 Omien yhtiöiden välille ei rakenneta keskinäisiä omistussuhteita. 
o Omistusrakenteen läpinäkyvyyden ja yhtenäisen omistajaohjauksen kan-

nalta ei ole perusteltua muodostaa yhtiöiden välille rakenteita, joissa useat 
eri yhtiöt omistavat yhdessä kolmannen yhtiön tai sen osia. Ei myöskään 
ole tarkoituksenmukaista, että sairaanhoitopiiri omistaa yhtiötä sekä suo-
raan että omistamansa toisen yhtiön kautta. 

 Sairaanhoitopiiri osallistuu rahoitusvastuun kantamiseen omistuksensa suh-
teessa. 

o Sairaanhoitopiiri rajaa taloudellisen vastuunsa omistusosuuteensa, eikä ra-
hoita toimintaa muiden omistajien puolesta. 

 Sairaanhoitopiiri osallistuu säätiöiden perustamiseen tai hallintoon vain erityista-
pauksissa. 

o Sairaanhoitopiiri ei lähtökohtaisesti perusta säätiöitä. Säätiöiden hallintoon 
sairaanhoitopiiri osallistuu ainoastaan silloin, kun säätiöllä on taloudellista 
merkitystä ja sairaanhoitopiirille tai asiakkaiden kannalta tärkeä toiminnalli-
nen tehtävä hoidettavanaan. 

 Sairaanhoitopiiri on valmis luopumaan yhtiön omistuksesta. 
o Yhtiön toiminta ei liity sairaanhoitopiirin perustehtävän toteuttamiseen. 
o Yhtiö toimii kilpailutilanteessa markkinoilla ja luopumisesta on mahdollista 

saada hyvä tuotto. 
 
Sairaanhoitopiiri on vaativa ja vastuullinen omistaja 

 Yhtiölle tai perustettavalle yhtiölle asetetaan selkeät ja mitattavat taloudelliset ja 
toiminnalliset tavoitteet. 

o Omistajan asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet määrittävät sen 
mitä omistaja omistamaltaan yhtiöltä odottaa. 

 Sairaanhoitopiiri sijoittaa uutta pääomaa yhtiöihin vain liiketoiminnan kehittämi-
seen tai laajentamiseen. 

o Sairaanhoitopiiri ei pääomita pitkällä aikavälillä kannattamatonta liiketoi-
mintaa ja pääomittaminen vaatii aina perusteelliset selvitykset ja taustalas-
kelmat. 

 Sairaanhoitopiirin yhtiöissä toiminnan tulosta ja kannattavuutta verrataan toi-
mialan yhtiöiden vastaaviin lukuihin. 

o Sairaanhoitopiiri edellyttää omistamiensa yhtiöiden toimivan tehokkaasti ja 
vertailupohjana toimivat saman toimialan yritykset. 

 Sairaanhoitopiiri on vastuullinen ja eettinen omistaja. 
o Sairaanhoitopiiri on omistajana sitoutunut yhtiöidensä kautta harjoittamaan 

vastuullista ja kestävää kehitystä tukevaa liiketoimintaa. 
o Henkilöstöetuuksien sekä kannusteiden ja palkkioiden tulee olla kohtuulli-

sia ja tavanomaisia. 
 
 

5. Omistajaohjaus muuttuvassa toimintaympäristössä 

 
Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen periaatteiden tarkoituksena on selkeyttää 
omistamiseen liittyviä tekijöitä. Omistajaohjauksen periaatteiden kautta on mahdollista 
tehdä johdonmukaisia yhtiökohtaisia ratkaisuja ja linjauksia. Omistajaohjauksen periaat-
teiden tarkoituksena on toteuttaa Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen päämää-
rää. 
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Toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin on yhä tarpeellisempaa varautua ennakoi-
den. Sairaanhoitopiirin toimintaympäristöön vaikuttavia tekijöitä ovat mm. Euroopan unio-
nin ja kansallisen tason lainsäädäntö, kansantalouden ja kuntatalouden tila, julkisen ta-
louden kestävyysvaje sekä kunta- ja palvelurakenteiden muutos. 
 
Lainsäädäntöä tapahtuu yhä enemmän Euroopan unionin tasolla. Euroopan unionin tuo-
mioistuimen ennakkoratkaisut ja muut päätökset saattavat nopeasti johtaa muutoksiin 
lainsäädännössä. Kuntalain 15 luvun säännökset ohjaavat ja rajaavat sairaanhoitopiirin 
toimintaa markkinoilla, sillä lain säännöksillä on rakennettu ja laajennettu omistajaoh-
jausta koskevia säännöksiä. Kuntayhtymää tarkastellaan enemmän taloudellisena koko-
naisuutena, jossa lähtökohtana on se, että kuntayhtymän omistamien yhteisöiden toimin-
nassa on otettava huomioon kuntayhtymän kokonaisetu. Myös julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista säädetyn lain (1397/2016) sidosyksikkösäännöksillä on tärkeä 
merkitys yhtiöiden toimintaa suunniteltaessa ja toteutettaessa. 
 
Samoin sairaanhoitopiirin toiminnan julkisuus ja tiedonvälityksen nopeutuminen sekä 
vaatimukset tiedon läpinäkyvyydelle aiheuttavat osaltaan lisäpaineita julkiseen omistami-
seen. Toimintaympäristön muutokset tapahtuvat aiempaa nopeammin, jolloin myös sai-
raanhoitopiirin tulee varautua muuttuvan toimintaympäristön asettamiin haasteisiin ja sen 
on muutettava toimintatapojaan vaatimusten mukaisesti. 
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Liite 1 Vaasan sairaanhoitopiirin merkittävimmät omistukset – 1.6.2020 

 
 
Tytäryhteisöt (omistus yli 50 %): 

 Kiinteistöosakeyhtiö Eila   100 % 
 
 
Osakkuusyhteisöt (omistus 10–50 %): 

 Mico Botnia Oy    18,80 % 

 Seinäjoen keskuspesula Oy   43,00 % 

 Suomen Lähilaboratorio Oy   33,33 % 

 Teese Botnia Oy Ab   29,00 % 
 
 
Pienosakkuudet (omistus alle 10 %): 

 2M-IT     4,76 % 

 Alerte Ab Oy    5,00 % 

 Coxa Oy    2,97 % 

 Fimlab Laboratoriot Oy   7,55 % 

 TT Botnia Oy    7,86 % 

 Una Oy    8,33 % 

 Virtuaalikirjasto Oy    6,25 % 
 
 
Muut omistukset 

 Kuntien Tiera Oyj    1 osake 

 Sarastia Oy (aiemmin Kunnan Taitoa Oy)  1 osake 

 Viria Oy    124 osaketta 
 
 

  



8 
 

Liite 2 Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen rakenne 
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Liite 3 Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen prosessi 

 

 

 

 

 

SEURANTA JA ARVIOINTI

- Asetetaan mittarit ja seurataan systemaattisesti strategian toteutusta

- Seurataan omistaja-arvon kehitystä

- Analysoidaan tuloksia ja ennusteita tavoitteita varten -> reagointi ja tulevaisuuden ennakointi

OMISTAJASTRATEGIAN JALKAUTUS

- Omistajastrategiasta johdetaan yhtiöiden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, jotka viestitään 
yhteisön johdolle ja hallitukselle

- Omistajaohjaus toteuttaa strategian mukaisia toimenpiteitä (esim. omistus- ja rakennejärjestelyt)

OMISTAJASTRATEGIA

- Yhtiöomistukset luokitellaan eri luokkiin niiden strategisen käyttötarkoituksen ja omistajan 
kehittämistavoitteiden mukaan

- Määritellään strategia ja kehittämistavoitteet yhtiöomistukselle (hallitus hyväksyy asiakirjan)

NYKYTILA-ANALYYSI

- Tunnistetaan omistusten nykytila ja kehitysvaihtoehdot

- Yhtiökohtainen kokonaistarkastelu: tytär- ja osakkuusyhtiöt, pienosakkuudet ja 
liiketoimintapotentiaalia omaavat muut yksiköt
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Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen ohje 

 

1. Sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tausta ja tarkoitus 

 
Sairaanhoitopiirin omistajapoliittisten periaatteiden lähtökohtana on sairaanhoitopiirin 
strategia ja siihen perustuvat kehittämistavoitteet. Omistajaohjauksen ohjeella luodaan 
kuntayhtymän tavoitteiden mukaisesti puitteet omistajaohjaukselle yhteisöissä, joissa 
kuntayhtymällä on omistusosuus. Ohjetta noudatetaan soveltuvin osin tytäryhtiöiden li-
säksi myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksessa. Ohjeella pyritään mainittujen yh-
teisöjen ohjauksen yhtenäistämiseen kuntayhtymän toiminnassa, toiminnan läpinäkyvyy-
den lisäämiseen, kuntayhtymän yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen ja tie-
donkulun tehostamiseen. 
 
Sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen tavoitteena on turvata kuntayhtymän pitkäjänteinen 
toiminta ja varmistaa kuntayhtymän pääoman käyttöön sekä omaisuuden hankintaan ja 
hoitoon liittyvän päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön te-
hokkuus. Samalla ohjataan käyttöomaisuuden ja pitkäaikaisten pääomasijoitusten han-
kintaa, hoitoa ja luovutusta koskevaa päätöksentekoa kuntayhtymässä sekä linjauksia, 
jotka koskevat toiminnan ulkoistamista yhteisöille. 
 
Omistajaohjauksen ohje koskee kuntayhtymää ja sen tytäryhteisöjä sekä näiden tytäryh-
teisöjä. Kuntayhtymän osakkuusyhteisöissä kuntayhtymän edustajien tulee pyrkiä siihen, 
että tämän ohjeen periaatteita noudatetaan soveltuvin osin myös näissä yhteisöissä. 
Omistajaohjauksen ohje käsitellään ja hyväksytään kuntayhtymän määräysvallassa ole-
vien tytäryhteisöjen yhtiökokouksessa ja hallituksessa. Kuntayhtymän tytäryhteisöt ja 
osakkuusyhteisöt todetaan kunkin vuoden tilinpäätöksessä taseen liitetiedoissa. 
 
Omistajaohjausta ei saa käyttää siten, että yhteisön päätös tai toimenpide on omiaan 
tuottamaan yhteisön toiselle omistajalle tai muulle epäoikeutettua etua yhteisön tai yhtei-
sön toisen omistajan kustannuksella (yhdenvertaisuusperiaate). Ohjeeseen perustuvien 
yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa yhteisöä koskevien säännösten, kuten kirjanpi-
tolainsäädännön tai muun lainsäädännön kanssa, noudatetaan voimassa olevaa lainsää-
däntöä. 
 
Omistajaohjauksen päämäärän toteuttaminen on jatkuva prosessi, jonka käytännön to-
teuttamistoimenpiteet konkretisoituvat yksittäisten päätösten kautta. Sairaanhoitopiirin on 
oltava aktiivinen omistaja ja sen tulee tehdä tarvittavat omistajapoliittiset ratkaisut toimin-
taympäristön muuttuessa. 
 
 

2. Sairaanhoitopiirin omistajastrategia 

 
Omistajastrategian ylläpitäminen ja päivittäminen kuuluvat hallituksen vastuulle. Omista-
jastrategian avulla sairaanhoitopiirille muodostuu selkeä näkemys siitä, missä toimin-
noissa sairaanhoitopiirin on perusteltua olla mukana omistajana tai sijoittajana, mitä 
omistukselta odotetaan, mihin suuntaan omistusta ollaan kehittämässä ja mitkä ovat kri-
teerit, joilla omistuksen vaikuttavuutta arvioidaan. Sairaanhoitopiirin omistusten strategi-
seen johtamiseen sisältyy myös kehittämistavoitteiden määrittely, jotta toimintaa voidaan 
ohjata haluttuun suuntaan. 
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Omistajaohjauksen ja omistajastrategian kautta sairaanhoitopiirille omistajana muodos-
tuu: 

 kokonaiskäsitys, miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan 

 kannanotto omistamiseen (esim. pidetään ja kehitetään omistusta/laajennetaan 
omistuspohjaa/rakennejärjestely/omistuksesta luovutaan) 

 näkemys omistuksen kehittämisvisiosta 

 näkemys pidemmän aikavälin yhtiölle asetettavista taloudellisista ja toiminnalli-
sista tavoitteista (esim. osinkotavoite, merkittävän hankkeen suunnittelu/toteutus) 
 

Strategiatyön osana yhtiöomistuksia luokitellaan eri luokkiin niiden strategisen käyttötar-
koituksen ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan. Omistuksen luokittelun perusteella 
sairaanhoitopiiri voi keskittyä paremmin sen toimintaa tukevan strategisen omistuksen 
kehittämiseen ja maksimoida sitä kautta myös omistaja-arvoa. Osana strategian luontia 
tulee kysymykseen myös suhtautuminen omistuksesta luopumiseen niiden yhtiöomistus-
ten kohdalla, joita ei luokitella enää sairaanhoitopiirin strategisiin omistuksiin kuuluviksi. 
 
Omistajaohjauksen rooli on myötävaikuttaa siihen, että yhtiökohtaisen omistajastrategian 
kehittämistavoitteita ja toimenpiteitä toteutetaan yhtiöissä ja yhteisöissä. Omistajaohjauk-
sen ydintehtävä on kasvattaa pitkäjänteisesti sairaanhoitopiirin omistamien yhtiöiden 
omistaja-arvoa. Sairaanhoitopiiriin omistajaohjauksen toimintamallissa korostuu syvälli-
nen perehtyminen omistettuihin yhtiöihin ja yhteisöihin: muun muassa niiden liiketoimin-
taan, strategiaan, toimintaympäristöön, vastuullisuuteen ja arvonmuodostukseen. Yhtiöi-
den omistajaohjaus on jatkuva ja dynaaminen prosessi, jossa omistajastrategiset ratkai-
sut tulee tehdä syvälliseen analyysiin perustuen ja tulevaisuutta ennakoiden. 
 
Toimintaympäristön muutoksen vaikutusta sairaanhoitopiirin omistamien yhtiöiden muo-
dostamaan kokonaisuuteen tulee arvioida hallituksen omistajastrategiatyössä kerran hal-
lituksen toimikauden aikana. 
 
 

3. Hallituksen tehtävät ja vastuut omistajaohjauksessa 

 
Kuntalain (410/20015) 39 §:n mukaan hallituksen tulee vastata toiminnan omistajaoh-
jauksesta. Valtuuston hyväksymien periaatteiden täytäntöönpano kuuluu siten hallituk-
selle ja sen tehtävänä on linjata millaisissa tehtävissä ja hankkeissa sairaanhoitopiiri on 
mukana omistajana sekä sijoittajana, miksi sairaanhoitopiiri toimii omistajana ja millaisia 
omistukselle asetettavia tavoitteita, esimerkiksi tuotto- ja muita kehitystavoitteita, asete-
taan. 
 
Tämän lisäksi hallitus vastaa tytäryhteisöjen valvonnan järjestämisestä, määrittelee kun-
tayhtymän strategiset tytär- ja osakkuusyhteisöt sekä antaa valtuustolle selvityksen tytär-
yhteisöjen toiminnasta ja taloudesta kuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä. 
 
Hallituksen vastuulla oleva valvonta käsittää myös valtuuston omistettavien yhteisöjen 
toiminnalle asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen seurannan ja ar-
vioinnin, omistajaohjauksen periaatteiden noudattamisen valvonnan sekä riskienhallinta-
järjestelmien toimivuuden arvioinnin. 
 
Hallituksen on osaltaan huolehdittava siitä, että omistuksille asetetaan riittävän vaativia 
tavoitteita ja että niiden saavuttaminen toteutuu. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja talou-
dellisten tavoitteiden asettaminen perustuu sairaanhoitopiirin strategiaan. 
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Hallitus vastaa myös omistusrakenteen strategisesta kehittämisestä. Hallituksen on teh-
tävä tarpeelliseksi katsomiaan omistajajärjestelyjä omistuskokonaisuuden kehittämiseksi 
ja kuntayhtymän omistajastrategian saavuttamiseksi. 
 
Omistajaohjauksen hoitamiseksi hallitus on siirtänyt toimivaltaansa alaiselleen erilliselle 
omistajaohjausjaostolle.  
 
 

4. Omistajaohjausjaoston tehtävät ja vastuut omistajaohjauksessa 

 
Hallituksen alaisessa omistajaohjausjaostossa on kolmesta viiteen jäsentä, joista kolme 
on kuntayhtymän hallituksen jäsentä. Yksi hallituksen jäsenistä nimitetään puheenjohta-
jaksi. Jaostoon kuuluu lisäksi asiantuntijoina sairaanhoitopiirin johtaja, hallintojohtaja ja 
juristi. He muodostavat myös kuntayhtymän konsernijohdon. Asiantuntijoilla on jaostossa 
puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänioikeutta. Jaosto noudattaa työssään sairaanhoi-
topiirin hallintosääntöä. 
 
Omistajaohjausjaoston tehtävänä on 

 valmistella kuntayhtymän hallitukselle omistajastrategian päivittäminen toimin-
taympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä tavalla 

 valmistella kuntayhtymän hallitukselle vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille an-
nettavien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tar-
vittavat suunnitteluohjeet/toiveet seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa var-
ten 

 nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin ko-
kouksiin yhteisöissä, joissa kuntayhtymällä on omistusosuus 

 antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää 
edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin 

 seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimin-
taa ja tehdä tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yh-
tiön johdolle ja raportoida tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle 

 järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinta ja valvoa, että sopimukset 
ohjaavat palvelujen tuotantoa riittävässä määrin 

 raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toi-
minnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin. Vuosiker-
tomuksiin on sisällytettävä tietoa ainakin asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja 
mahdollisesta muuttumisesta, tehdystä riskianalyysistä ja yhtiöiden taloudellisesta 
tilanteesta. 

 
Valitessaan tytär- ja osakkuusyhteisöissä toimivia edustajia jaoston on otettava huomi-
oon, että yhteisön hallitukselta edellytetään jäsenten osaamiset yhdistäen seuraavien 
osaamiskriteerien täyttymistä: 1) yleinen talous-, liiketoiminta- ja johtamisosaaminen 2) 
kyseisen toimialan riittävä asiantuntemus 3) kyvykkyys arvioida toimivan johdon toimin-
taa sekä strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden ja omistajaohjauksen 
toteutumista 4) jäsenten mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän hoitamiseen. Li-
säksi valinnassa on otettava huomioon kuntayhtymän edustajan oikeudet ja velvollisuu-
det. 
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Kuntayhtymän nimeämien edustajien tulee toimiessaan konsernin kuuluvien yhteisöjen 
hallintoelimissä ottaa huomioon lainsäädännöstä tulevien velvoitteiden lisäksi konsernin 
etu. Lisäksi heidän tulee toimia valtuuston konsernille asettamien kokonaistavoitteiden 
sekä konsernijohdolta mahdollisesti saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti. 
 
 

5. Kokonaisvaltaisen valvonnan ja riskienhallinnan huomioiminen  

 
Hyvin toimiva johtamis- ja hallintojärjestelmä edellyttää, että siihen on integroitu valvon-
nan ja riskienhallinnan menettelyt. Nämä yhdessä tuottavat kohtuullisen varmuuden tu-
loksellisesta ja tavoitteiden mukaisesta toiminnasta. 
 
Valvonnan tarkoituksena on edistää tehokasta johtamista, riskien hallintaa ja toiminnan 
tuloksellisuuden arviointia. Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta jakautuu ulkoi-
seen tarkastukseen sekä sisäiseen valvontaan ja tarkastukseen. 
 
Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta, kuntayhtymätarkastaja ja tilin-
tarkastajat. Tarkastuksen kohteena ovat kuntayhtymän hallitus, sen alaiset toimielimet, 
sairaanhoitopiirin johtaja ja muut johtavat viranhaltijat ja muu hallinto. Ulkoinen tarkastus 
on toimivasta johdosta ja kuntayhtymän muusta organisaatiosta riippumatonta. 
 
Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joilla pyritään var-
mistamaan toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus. Sen avulla arvioidaan asetettujen tavoit-
teiden toteutumista, toimintaprosesseja ja riskejä. Sisäinen valvonta on osa kaikkea esi-
miestyötä. Siitä määrätään erikseen kuntayhtymän hallintosäännössä sekä sisäisestä 
valvonnasta ja riskienhallinnasta annetuissa ohjeissa. 
 
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee olla olennainen osa myös sairaanhoitopiirin 
omistamien yhtiöiden ja yhteisöjen hallitustyöskentelyä sekä hyvää hallinto- ja johtamis-
tapaa. Vaasan sairaanhoitopiiriä koskevat vaatimukset riskienhallinnan ja sisäisen val-
vonnan järjestämiselle on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa, 
jonka valtuusto on hyväksynyt. 
 
Sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on hallituksella. Sairaanhoitopiirin johtajalla on ko-
konaisvastuu kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimi-
vuuden varmistamisesta. Sairaanhoitopiirin johtaja päättää sisäisen tarkastuksen vuosit-
taisesta työohjelmasta. Sisäisen tarkastajan olemassaolo ei vähennä esimiesten velvol-
lisuutta toteuttaa sisäistä valvontaa. 
 
Järjestelmällisen toimintatavan varmentamiseksi sairaanhoitopiiri pyrkii vaikuttamaan, 
että sen omistamat yhteisöt kuvaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintata-
van sisältäen tavoitteet ja toimintaperiaatteet, sekä prosesseihin ja toimintoihin luodut 
menettelyt sekä vastuut. Kuvauksen tulee perustua organisaation keskeisimpiin tehtäviin 
ja tavoitteisiin. 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri pyrkii vaikuttamaan, että sen omistamat yhteisöt säännönmu-
kaisesti: 

 analysoivat toimintaympäristön muutoksia, 

 tunnistavat toiminnan ja talouden tavoitteita uhkaavia riskejä sekä mahdollisuuk-
sia, 

 arvioivat kokonaisvaltaisesti riskien ja mahdollisuuksien vaikutuksia ja toteutumi-
sen todennäköisyyttä, 
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 ylläpitävät ajantasaista kuvausta (riskiprofiili) merkittävimmistä riskeistä ja niiden 
hallintakeinoista sekä 

 seuraavat ja arvioivat riskien hallinnan toimenpiteiden tuloksellisuutta. 
 
 

6. Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen raportointi sairaanhoitopiirille 

  
Tytäryhteisöt ja osakkuusyhteisöt raportoivat toiminnastaan ja taloudestaan sairaanhoi-
topiirille pääsääntöisesti kerran vuodessa toimittamalla vuosikertomukset omistajaoh-
jausjaostolle. Vuosikertomuksissa raportoidaan tytäryhteisöjen toiminnallisten ja talou-
dellisten tavoitteiden toteuma kyseiseen ajankohtaan mennessä sekä yhteisöjen toimi-
van johdon arvio tavoitteiden toteutumisesta tilikaudella.  Mikäli toteuma tai ennuste viit-
taa siihen, että tavoite on vaarassa jäädä toteutumatta, raportointi käsittää myös selvityk-
sen tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi suunnitelluista toimenpiteistä.  
 
 

7. Tiedottaminen kuntayhtymää koskevista asioista  

 
Kuntalain 29 §:n mukaisesti kuntayhtymän on sopivin tavoin tiedotettava asukkailleen 
yhteisön toiminnasta silloin, kun se hoitaa kunnallista tehtävää. Yhteisön on annettava 
kuntayhtymän keskushallinnolle tiedotusta varten tiedotuksesta vastaavan viranhaltijan 
ohjeiden mukaiset tiedot. Ennen tietojen antamista yhteisön on arvioitava, voidaanko tie-
dot antaa aiheuttamatta yhteisölle haittaa. Yhteisöjä koskevasta tiedotuksesta vastaa yh-
teisön puolesta hallitus ja toimitusjohtaja sekä kuntayhtymän puolella omistajaohjausja-
osto ja sairaanhoitopiirin johtaja. Tiedottamisessa ja tietojen antamisessa yhteisöjä kos-
kevissa asioissa tulee huomioida kuntayhtymän yleiset tiedotusperiaatteet sekä julki-
suus- ja salassapitosäännökset. 



LIITE § 98/ 1



LIITE § 98/2


