
 

                                                                          20.1.2020 

 

           

 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

 

§ 59 Beslutsförteckning; VCS byggnadsarbetare/timmermansarbeten 2020-2021/ 

Päätösluettelo; VKS rakennusmiehen/timpurin työt 2020-2021M; Smile Jobio 

Pohjanmaa Oy, 30,00 €/h 

  

§ 60 Beslutsförteckning; Elinstallationsarbeten 2020-2021/ Beslutsförteckning; 

Sähköasennustyöt 2020-2021; Oy Kontaktor Ab, 34,80 €/h 

 

§ 61 Beslutsförteckning; Ibruktagning av PACS-bildarkiv/ Päätösluettelo; PACS-kuva-

arkiston käyttöönotto; 531 481 € 

 

§62 Nordiska Investeringsbanken, val av anbudsbegäran/ Nordiska Investerings-

banken, tarjouspyynnön vaihtoehtojen valinta 

 

ÅR 2020/ VUOSI 2020: 

 

§ 1 Tillsättande av arbetsgrupp; Styrgrupp för köptjänster/ Työryhmän asettaminen; 

Ostopalvelujen ohjausryhmä 

 

§ 2 Delegeringsbeslut/ Delegointipäätös 

 

§ 3 Beställningar av IT-arbete/ Työtilaukset IT-järjestelmille; 138 500€ 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

 

2019 

 

§ 70 Motivationstillägg - Kannustuslisät 

 

§ 71 Begäran av korrigering av räkning / Laskun oikaisupyyntö  

 

§ 72 Anhållan av köp av avskrivet lösöre / Anomus ostaa käytöstä poistettua irtai-

 mistoa 

 

§ 73 Anskaffning av kameraövervakning inom Vasa sjukvårdsdistrikt 2019 / Kamera-

valvontahankinnat 2019 Vaasan sairaanhoitopiirissä 

 

§ 74 Begäran av korrigering av räkning / Laskun oikaisupyyntö  

 

§ 75 Upptagande av kortfristig kredit / Lyhytaikaisen luoton nosto 

 

2020 

 

§ 1  Anskaffning; igenkännandet av informationshanteringsmodellen / Hankinta; tie-

 donhallintamallin tunnistaminen  
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

  

§ 102 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 103 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 104 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 105 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 106 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 107 Tillståndsansökan för lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus; Ville Talja, 

”Vaativan hoitotason toiminnan kehittäminen ensihoidossa”, Metropolia 

 

§ 108 Personligt tillägg för doktorsexamen/ Henkilökohtainen lisä tohtorin tutkinnosta 

 

§ 109 Ansökan för forskningsprojekt/ Tutkimushankehakemus; Ahti Anttila, ”Rin-

tasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat”, Suomen syöpärekisteri 

 

§ 110 Grundande av neurologisk jour/ Neurologisen päivystyksen perustaminen 

 

§ 111  Stiftelsen Jussi Lalli och Eeva Mariapori-Lallis stipendium/ Jussi Lallin ja Eeva 

Mariapori-Lallin säätiön apurahat 

 

ÅR 2020 / VUOSI 2020: 

 

§ 1 Förändring i tjänsteregistret/ Muutos virkarekisteriin 

 

§ 2 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning/ Anomus vapaasta ter-

veystieteellistä tutkimustoimintaa varten 

 

§ 3 Beslut om uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

§ 71 Förflyttning av person till annan vakans / Henkilön siirto toiseen vakanssiin  

 

§ 72 Förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 

 

§ 73 Beslut om uppsägning av arbetsförhållande / Päätös työsuhteen irtisanomisesta 

 

ÅR 2020 / VUOSI 2020: 

 

§ 1 Servicebeställning: inlärningsmiljön Moodle och utbildningsmaterial för LoVe / 

Palvelutilaus: Moodle verkko-oppimisympäristö ja LoVe-koulutusmateriaali  

 

§ 2 Korrigering av en sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtävä-

kohtaisen palkan korjaus 

 

§ 3 Korrigering av en sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtävä-

kohtaisen palkan korjaus 

 

§ 4 Met-ansvarstillägg / Met-vastuulisä 

 

§ 5 Förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 

 

§ 6 En sjukskötares inhoppartillägg för viss tid / Sairaanhoitajan määräaikainen 

äkkilähtijälisä 

 

§ 7 Förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid för ansvarig förstavårdsfältchef / 

Vastaava kenttäjohtajan määräaikainen palkankorotus 
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Vastine Rainer Bystedtin kannanottoon koskien ensihoitopalvelua

Kannanotossaan Rainer Bystedt kaipaa takaisin vanhaan hyvään aikaan, jolloin kunnat tuottivat
sairaankuljetuspalvelut edullisesti, ja ambulansseja oli enemmän. Bystedt näkee nykymallin paitsi
kalliina myös epätasa-arvoisena, koska alueet luokitellaan ”arvojärjestykseen”. Kuntien maksuosuudet
määräytyvät silti asukasluvun, eivätkä palvelutason mukaan.

Ensihoitopalvelu tuotettiin ennen vuotta 2013 kuntien toimesta erittäin kustannustehokkaasti, johtuen
lähinnä siitä että useiden kuntien alueilla käytettiin ns. varallaoloa. Henkilöstö oli etenkin yöaikaan joko
5 tai 15 minuutin kotivarallaolossa, ja sai varallaoloajasta 30-50% palkkaa. Mikäli ensihoitaja asui liian
etäällä asemalta, varallaolo suoritettiin työpaikalla. Työvuorolistat suunniteltiin vajaiksi, jolloin
varallaolosta tehdyt työtunnit kirjautuivat normaaleiksi listatyötunneiksi. 5-15 minuutin varallaolo
tarkoitti täyttä työsidonnaisuutta, ja edellytti käytännössä välitöntä lähtemistä asemapaikalle. Tehtäville
lähteminen varallaolosta ei ollut satunnaista, vaan toistuvaa ja säännönmukaista.

Korsnäsissä puolestaan ambulanssitoiminta tuotettiin hyvin edullisesti, hyödyntäen vanhainkodin
henkilöstöresurssia. Ensihoitoon osallistunut hoitaja ei ollut ylimääräisen resurssi vanhainkodissa.
Ensivastetasoinen kuski nouti hoitajan vanhainkodista tehtäville, jolloin vanhainkodin miehitys jäi
vajaaksi. Säännönmukaisesti syntyneen henkilöstövajeen lisäksi myös osaamisvaatimukset asettivat
ongelman. Aluksi ambulanssin toiminta jatkui ensivastetasolla, mutta huomioiden myöhempi
ymmärrettävä vaatimus siitä, että vanhainkodin miehitys ei saa edes tilapäisesti heikentyä alle minimin,
tällainen toiminta ajettiin kokonaan alas. Ylimääräisen henkilöresurssin palkkausta ei katsottu kunnassa
mielekkääksi.

Järjestämisvastuun siirtymisen yhteydessä sairaanhoitopiirin linjaus oli, että 5-15 minuutin varallaolo
tulee ehdottomasti muuttaa aktiivityöajaksi. Äskettäin Yle uutisoi Lappeenrannan sivutoimisten
palomiesten varallaoloon liittyneestä oikeustapauksesta. Käräjäoikeus oli päättänyt, että varallaolon
tulee olla kokonaisuudessaan aktiivityöaikaa. Korkein oikeus ei antanut valituslupaa. Korvaussumma on
vielä auki, mutta arvio on että kaupunki korvaa takautuvasti yhteensä kaksi miljoonaa euroa
sivutoimisille palomiehille. Ensihoito on luopunut varallaolosta tietääkseni yksittäisiä poikkeuksia lukuun
ottamatta koko Suomessa, ja yksittäiset poikkeuksetkin ovat poistumassa.

Bystedtin näkemyksen mukaan sairaanhoitopiiri rakensi kalliin järjestelmän, ja samalla keskitti
toimintaa. Tosiasiassa sairaanhoitopiiri korjasi kuntien järjestämisvastuun aikana luodut räikeät
epäkohdat ensihoitajien työsuhteissa ja palkkauksessa. Kun korkeapalkkaisimpien tuntien 50-70 %
palkkaleikkauksesta siirryttiin täysimääräiseen palkkaan asianmukaisine lisineen, kustannukset olisivat
nousseet hallitsemattomasti ellei ambulanssien määrää olisi samalla vähennetty. Kyse ei ollut
keskittämishalusta, vaan kustannusten nousun hallinnasta. Järjestelmä rakennettiin vähäisemmän
ambulanssimäärän varaan, tukeutuen ensivasteyksiköiden toimintaan. Ensivasteyksiköiden roolin
nostaminen on tapahtunut täysin hallitusti ja suunnitellusti, täydentämään ambulanssiverkostoa.
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Osaltaan myös varallaolosta luopuminen on lyhentänyt ambulanssien lähtöviiveitä, ja siten kompensoi
ambulanssiverkon harventumista.

Bystedtin mainitsemat pitkäkestoiset siirtokuljetukset pyritään paikkaamaan ambulanssien
valmiussiirroilla. Kenttäjohtajien rooli on keskeisen tärkeä. Vaasan sairaanhoitopiirin maantieteellisesti
haastavalle alueelle sijoittuu vuosittain väkilukuun suhteutettuna vähiten tehtäviä koko Suomessa.
Ambulanssien käyttöaste on edelleen suhteellisen matala muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna. Silti
ensihoitopalvelu tarvitsee jatkuvaa ja aktiivista johtamista kenttäjohtajien toimesta. Lakisääteinen
kenttäjohtajatoiminta, ja sen edellyttämä johtamisjärjestelmä, ovat osaltaan nostaneet kustannuksia.

Tulkintani mukaan Bystedtin kärjistetty näkemys on, että riskialueluokituksen käyttöönoton yhteydessä
on ”päätetty”, että taajamissa tai asutulla maaseudulla apua ei tarvita yhtä nopeasti kuin kaupungissa.
Maaseudun väestön henki ja terveys eivät täten olisi yhtä arvokkaita kuin kaupunkilaisten.
Todellisuudessa riskialueluokitus nosti ainoastaan esiin jo aiemmin vallinneen tosiasian.
Riskialueluokitus luotiin nimenomaan sen takia, että erityyppisillä alueilla palvelutaso on aina ollut
erilainen. Ei ollut mielekästä olettaa tai edellyttää, että jokainen kansalainen saisi avun yhtä nopeasti.
Sairaanhoitopiirit (ja kunnat) ovat keskenään erilaisia alueita, eikä niiden suora kokonaisvertailu ole
mielekästä. Sen sijaan eri riskialueluokkien alueita voidaan verrata keskenään.

Ambulanssit ovat aina, myös kuntien järjestämisvastuun aikana, sijoittuneet tehtäväkeskittymiin.
Keskustaajamien reunoilla, pienemmissä taajamissa ja maaseudulla apua on joutunut odottamaan
pidempään. Myös tällöin kuntalaiset olivat epätasa-arvoisessa asemassa. Osa asui ambulanssin
asemapaikan vieressä taajamassa, toiset parinkymmenen kilometrin päässä maaseudulla. Ennen vuotta
2013 ei kuitenkaan ajateltu, että ensihoidon saatavuuden epätasa-arvo tulee erikseen huomioida
kansalaisten kunnallisverossa, saati että maaseudulla väki olisi vähempiarvoista kuin keskustaajamassa.

Palvelutasoon perustuvaa laskutusta ei käytetä. Kapitaatiopohjainen laskutus on yleisimmin käytössä,
sillä se on tasavertainen ja vuosivaihtelu on vähäistä. Tehtävämääriin pohjautuva laskutus johtaisi
suurempaan vuosivaihteluun, sekä tiettyjen kuntien laskutuksen epätarkoituksenmukaiseen kasvuun tai
laskuun. Esim. Vaasaan keskittyneet työpaikat ja viihdetarjonta osaltaan vaikuttavat siten, että
siirryttäessä tehtävämääriin perustuvaan laskutukseen Vaasan maksuosuus kasvaisi ja Mustasaaren
laskisi.

Ensihoito ei ole ainoa erikoissairaanhoidon osa, jossa eri kuntien ja alueiden väestön saama hyöty
vaihtelee. Useissa tilanteissa (esim. aivoinfarktin yhteydessä) viive sairaalahoitoon vaikuttaa suoraan
erikoissairaanhoidosta saatavaan hyötyyn. Suurimmassa osassa sairaanhoitopiiriämme kuljetusmatkan
pituus keskussairaalaan on ambulanssin saapumisviivettä keskeisempi tekijä ennusteen kannalta.
Kiireellisimmän erikoissairaanhoidon kuntalaskutustakaan ei silti porrasteta sen mukaisesti, kuinka
etäällä laskutettava kunta keskimäärin on keskussairaalasta.

Palvelutasopäätös hyväksytään normaalin hallintomenettelyn mukaisesti, kaikkien kuntien ollessa
edustettuna. Kuntalaiset maksavat palvelusta tasavertaisesti, kuten myös muusta
erikoissairaanhoidosta. Maksuun sisältyvät tällä hetkellä myös siirtokuljetukset ja ensivastetoiminta.



On myös muistettava, että minuutit ja sekunnit antavat suppean kuvan palvelun laadusta. Ensihoito ei
ole enää sairaankuljetusta, eikä ambulanssi edusta vain nopeata kuljetusta. Annetun ensihoidon laatu
on noussut vuoden 2013 jälkeen. Laatuerot sairaanhoitopiirin osien välillä ovat kaventuneet.
Valitettavasti tämän osoittamiseksi ei voida esittää kiistatonta numeerista taulukkoa.

Ensihoitopalvelu ottaa luonnollisesti tyytyväisyydellä vastaan lisärahoituksen uusia ambulansseja varten,
mikäli sellainen meille suotaisiin. Nykyisessä taloustilanteessa lienee kuitenkin ensisijaista pyrkiä tulla
toimeen ilman lisäresursseja.

4.12.2019

Taneli Väyrynen
Ensihoidon vastuulääkäri
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LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
fax  06 317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
www.avi.fi

Vaasan päätoimipaikka
Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa

Jyväskylän toimipaikka
Cygnaeuksenkatu 1,
40100 Jyväskylä

Tampereen toimipaikka
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Länsi- ja Sisä-Suomi
Peruspalvelut, oikeusturva ja 
luvat –vastuualue
Oikeusturvayksikkö

Vaasan sairaanhoitopiirin ky
Hietalahdenkatu 2 - 4
65130 VAASA

VALTION KOULUTUSKORVAUS SAIRAANHOITAJIEN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN 
EDELLYTETYN KOULUTUKSEN AIHEUTTAMIIN KUSTANNUKSIIN 

HAKEMUS 20.9.2019, lisäselvitys 4.10.2019

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Aluehallintovirasto on käsitellyt hakemuksen,  hyväksyy 
hakemuksen ajanjaksolta 1.1.-30.6.2019 ja suorittaa korvausta 
yhteensä 137.200,00 euroa ilmoitetulle tilille FI36 8000 1401 7229 
63.

Lääkkeenmääräämiskoulutuksen ovat saaneet 

 Vaasan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajat: Piritta 
Hyyppä, Jonna Nieminen, Katja Sutinen, Emilia Yli-Rintala, 
Sini Hortans, Satu Talonpoika, Pauliina Koskinen, Pia 
Hautamäki, Mari Montin, Jaana Nyysti, Tarja Phillips ja 
Neea Tantarinmäki.  

 Yrkeshögskola Noviassa sairaanhoitajat Tove Guldén, 
Lotta Sundbäck, Karolina Enholm, Carita Stolpe, Maria 
Nordlund, Annika Granfors, Ulrika Hedman, Caroline 
Lindgård, Susanna Nylund, Ann-Katrin Svens, Johanna 
Pelkkikangas, Maria Häggström, Minna Lithén, Leena 
Ljung, Gittan Södergård ja Eva-Maria Rajamäki.  
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Koulutuskorvausta haetaan jälkikäteen puolivuosittain. 
Ensimmäisen vuosipuoliskon (1.1. – 30.6.) osalta korvausta on 
haettava
saman vuoden syyskuun loppuun mennessä ja toiselta 
vuosipuoliskolta (1.7. – 31.12.) korvausta on haettava seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 60 §, 63 §.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus korvauksen perusteista 
vuonna 2019 (533/2019).
Laki terveydenhuoltolain 60 a §:n muuttamisesta (534/2019).

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ei saa valtionavustuslain 34 §:n mukaan 
hakea muutosta valittamalla. Korvauksen hakijalla on kuitenkin 
oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tehdä kirjallinen 
oikaisuvaatimus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. 
Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Yksikön päällikkö Päivi Lahtinen

Tarkastaja Vuokko Asikainen

LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa tarvittaessa tarkastaja Vuokko Asikainen, gsm 
0295 018 526, faksi (06) 317 4817.

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätöksen saaja hakija

Suoritemaksu maksuton päätös

LIITE oikaisuvaatimusohje
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Asiatarkastaja Vuokko Asikainen XB 

ASIA Valtionkorvauksen maksaminen

Maksun aihe Valtionkorvaus sairaanhoitajalle annetun 
lääkkeenmääräämiskoulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin.  
Aluehallintoviraston päätös 4.10.2019, LSSAVI/15092/2019.

Maksuajankohta heti

Maksun saaja Vaasan sairaanhoitopiirin ky

Saajan tili FI36 8000 1401 7229 63

Viite LSSAVI/lääkkeenmääräämiskoulutuskorvaus

Maksetaan 137.200,00 € 

 Numero- ja asiatarkastus 4.10.2019 Tarkastaja Vuokko Asikainen

Tili-numero 
(=LKP-tili)

Tiliöinti-
summa 

debet

Tiliöinti-            
summa 

kredit
Toiminta-
yksikkö TaKP-tili

Pro-
jekti

Suor
ite

Alue/ 
Kunta

Seuranta-
kohde 1

Seuranta
-kohde 2

82020000 137.200,00 3600440130 3360 3310 905



Tämä asiakirja LSSAVI/15092/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/15092/2019  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Asikainen Vuokko 04.10.2019 11:13

Ratkaisija Lahtinen Päivi 04.10.2019 13:08


