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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 16 Työryhmän asettaminen; Tietosuojatyöryhmä / Tillsättande av arbetsgrupp; 
Arbetsgrupp för dataskydd. 

  
§ 17  Työryhmän päivittäminen; Turvallinen lääkehoito / Uppdatering av arbetsgrupp; 

Säker läkemedelsbehandling 
 
§ 18  Direktiv; Arbets- och tjänsteresor begränsas till följd av coronaviruset COVID-19/ 

Ohje; Koronaviruksen COVID-19 seurauksena tehtävät rajoitukset työ- ja virka-
matkoihin 

 
§ 19 Beslutsförteckning; VCS  icke-brådskande beställningstransporter/ Päätösluet-

telo; VKS:n ei –kiireelliset tilausliikennepalvelut 
 
§ 20 Beslutsförteckning; Psykiatriska specialsjukvårdens läkartjänster / Päätösluet-

telo; Psykiatrian erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut 
 
§ 21 Päätösluettelo; CCL laajennus sydänasema/ Beslutsförteckning; CCL utvidgning 

hjärtstationen 
 
§ 22 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa / Delegering av beslutanderätt i personal-

ärrenden 
 
§ 23 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; VSHP suunnittelupalveluiden toimittajien 

hankinta puitejärjestelyyn 
 
§ 24 Ohjeen päivittäminen; Koronaviruksen COVID-19 seurauksena tehtävät rajoituk-

set koulutus-, seminaari- ja kongressimatkoihin/ Uppdatering av direktiv; Ut-
bildnings-, seminarie-, och kongressresor begränsas till följd av coronaviruset 
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

LIITE § 45/1
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

§ 15 Köp av lösöre – Irtaimiston osto 
 
§ 16 Köp av lösöre – Irtaimiston osto 

 
§ 17 Rättelsebegäran av faktura - Laskun oikaisupyyntö  
 
§ 18 Rättelsebegäran pga anskaffning från Remeo Ab - Remeo Oy:n hankinta-

oikaisupyyntö 
 
§ 19 Köp av lösöre - Irtaimiston osto 
 
§ 20 Anhållan om ersättning för förlorad telefon – Anomus kadonneen puhelimen 

 korvaamisesta 
 
§ 21 Anhållan om ersättning för förlorade glasögon – Anomus kadonneiden silmä-

 lasien korvaamisesta 
 
§ 22 Anhållan om ersättning för taxiresa – Anomus taksikyydin korvaamisesta 
 
§ 23 Anhållan om ersättning för taxiresa - Anomus taksikyydin korvaamisesta 
 
§ 24 Anhållan om ersättning för försvunnen tandprotes – Anomus kadonneen 

 hammasproteesin korvaamisesta 
 
§ 25 Anhållan om ersättning för tandprotes - Anomus hammasproteesin korvaami-

 sesta  
 
§ 26 Köp av lösöre - Irtaimiston osto 
 

 

LIITE § 45/2
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

§ 16 Lääketutkimus/ Läkemedelsundersökning; Antti Jekunen, Onkologian pkl 
(VSHP) ”CO41101” 

 
§ 17 Muu tutkimus/ Övrig undersökning; Antti Jekunen, Onkologian pkl (VSHP) 

”Vaasan syövänhoidon tulokset” 
 
§ 18 Lääketieteellinen tutkimus/ Medicinsk undersökning; Johanna Hagman, ihotau-

tien pkl (VSHP), ”FINGUS” 
 
§ 19 Muu tutkimus/ Övrig undersökning; Antti Jekunen, VKS, ”Varhaistettu keuhko-

syövän diagnoosi” 
 
§ 20 Anvisning; En fjärdeårets medicinekandidat får fungera som jourande läkare på 

VCS specialsjukvårdsjour / Ohje; 4-vuoden opiskelija saa päivystää lääkärinä 
VKS:n esh-päivystyspisteessä. 

 
§ 21 Lääketutkimus/ Läkemedelsundersökning; Johanna Hagman, ihotautien pkl. 

(VSHP), ”ZEST” 
 
§ 22 Anvisning; Anvisning för störningssituationer vid Vasa Centralsjukhus / Ohje; 

Häiriötilanneohje Vaasan keskussairaalassa 
 
§ 23 Opinnäytetyön lupa-anomus/ Anhållan om lärdomsprov: Laura Leppänen, Itä-

Suomen yliopisto, Proviisorin koulutusohjelma (farmasia) 
 
 

 

LIITE § 45/3
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 26  Vårdanställda vid Vasa centralsjukhus är skyldiga att avlägga en utbildning i 

MET (Medical EmergencyTeam) / Vaasan keskussairaalan hoitohenkilökunta on 

velvollinen suorittamaan MET (Medical Emergency Team) koulutuksen  

 

§ 27 Tidsbunden förhöjning av uppgiftsenlig lön / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 

 

§ 28 Lov för lärdomsprov / Opinnäytetyön lupa-anomus 

 

 

LIITE § 45/4
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Seuraavat viranhaltijat ovat työnantajan edustajia mahdollisessa
työtaistelussa keväällä 2020

sairaanhoitopiirin johtaja

johtajaylilääkäri

johtajaylihoitaja

hallintojohtaja

HR-johtaja

talousjohtaja

ylihoitaja

vastuualuejohtajat

ylilääkärit

hankintajohtaja

apteekkari

IT-johtaja

tekninen johtaja

Vastuuyksiköiden esimiehet (osastonhoitajat ja muut
vastaavantasoiset nimikkeet)

koordinoiva osastonhoitaja

LIITE § 47
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OSAKASSOPIMUS 

 

 
[OSAPUOLTEN] 

 

 
VÄLILLÄ 

 

 
TYÖTERVEYS BOTNIA OY – NI-

MISTÄ YHTIÖTÄ 

 

 
KOSKIEN 

LIITE § 49
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Allekirjoittaneet osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä “Sopimus”): 

 

 
1 OSAPUOLET 

(1) Vaasan kaupunki 

Y-tunnus: 0209602-6 

 

(2) Alajärven kaupunki 

Y-tunnus: 0177619-3 

 

(3) Kauhajoen kaupunki 

Y-tunnus: 0178718-3 

 

(4) Kurikan kaupunki 

Y-tunnus: 0209046-8 

 

(5) Ilmajoen kunta 

Y-tunnus: 0178008-8 

 

(6) Isojoen kunta 

Y-tunnus: 0178071-5 

 

(7) Lappajärven kunta 

Y-tunnus: 0180516-9 

 

(8) Mustasaaren kunta 

Y-tunnus: 0181101-6 

 

(9) Maalahden kunta 

Y-tunnus: 0180948-5 

 

(10) JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

Kotipaikka: Kurikka 

Y-tunnus: 2220682-7 

 

(11) Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

Kotipaikka: Kauhajoki 

Y-tunnus: 2204227-9 
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(12) Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Vaasa 

Y-tunnus: 0349388-3 

  

(13) Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Seinäjoki 

Y-tunnus: 0243096-0 

 

 
(1) – (14) jäljempänä erikseen myös ”Osakas” ja yhdessä myös ”Osakkaat”. Osakkaat (1)-(9) jäljempänä 
myös ”Kuntaosakkaat” ja (10) – (13) jäljempänä myös ”Kuntayhtymäosakkaat” 

 

 
(14) Työterveys Botnia 

Oy Kotipaikka: 

Vaasa Y-tunnus: 

2995396-4 (Jäljem-

pänä ”Yhtiö”) 

 

(1) – (14) jäljempänä erikseen myös ”Osapuoli” ja yhdessä myös ”Osapuolet”. 
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2 SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

2.1 Yhtiön perustaminen 

Osapuolet (1) – (13) ovat suunnitelleet työterveysyhtiön (jäljempänä ”Yhtiö”) perustamista, jonka 

osakkeenomistajiksi Yhtiön perustamisvaiheessa tulevat Osakkaat sitoutuvat myötävaikutta-

maan Yhtiön perustamiseen tai omistusjärjestelyjen toteuttamiseen, joilla ko. Osakkaan tai sen 

yhdessä muiden Osakkaiksi tulevien kuntien ja sairaanhoitopiirien sekä kuntayhtymien kanssa 

omistaman työterveyshuoltotoimintaa harjoittavan osakeyhtiön omistusta järjestetään siten, että 

siitä muodostetaan tässä Sopimuksessa tarkoitettu Yhtiö. Jos Kuntaosakkaalla tai Kuntayhtymä-

osakkaalla on työterveyshuoltoa varten liikelaitos tai työterveyshuoltoa toteutetaan kunnan 

omana toimintana, Kuntaosakas tai Kuntayhtymäosakas sitoutuu tekemään tarvittavat päätökset 

työterveystoiminnan siirtämisestä Yhtiöön. Yhtiön omistussuhteista ja toimintojen siirtämisen 

ehdoista neuvotellaan erikseen kunkin Osakkaaksi haluavan tahon kanssa. 

Yhtiö sitoutuu työterveyshuoltotoiminnan siirron yhteydessä tarjoamaan ko. Osakkaalle merkit-

täväksi suunnatussa osakeannissa Yhtiön osakkeita. Jos osakkaan merkintähinta suoritetaan 

apporttina, joka käsittää työterveyshuoltotoiminnan, sitoutuvat osakassopimuksen allekirjoitta-

jatahot myötävaikuttamaan, että liiketoiminnan mukana siirtyy henkilöstö ja tarpeellinen käyttö-

omaisuus. Omistusosuus määräytyy Osakkaan työterveyshuollon piirissä olevan oman henki-

löstön lukumäärän suhteellisen osuuden perustella liitteessä 1 tarkemmin kuvatulla tavalla. 

Osakkaalta Yhtiöön siirrettävässä työterveystoiminnassa työskentelevät työntekijät siirtyvät Yh-

tiöön ns. vanhoina työntekijöinä. Yhtiö tekee Osakkaan kanssa sopimuksen työterveystoimin-

nan järjestämisestä kunkin siirtyvän toiminnan osalta. Osakkaat sitoutuvat pidättymästä kai-

kesta kilpailevasta toiminnasta Yhtiön kanssa osakkaaksi tultuaan ja lopettamaan edellä mainit-

tujen järjestelyjen jälkeen Osakkaalle mahdollisesti jäävän työterveystoiminnan, ellei tässä So-

pimuksessa ole nimenomaisesti toisin sovittu. Siltä osin kun tämä sopimus edellyttää Etelä-

Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää siirtämään, lopettamaan, ajamaan alas tai muu-

ten muuttamaan Seinäjoen Työterveys Oy:ltä hankkimiaan työterveyspalveluita tai muuttamaan 

olemassa olevia sopimuksiaan Seinäjoen Työterveys Oy:n kanssa, nämä ehdot eivät koske 

Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää. 

 
2.2 Sopimuksen tarkoitus 

Osapuolten tarkoituksena on tässä Sopimuksessa sopia tarkemmin Yhtiön hallinnosta ja pää-

töksenteosta, Yhtiössä sen perustamishetkellä olevien osakkeiden ja mahdollisten myöhempien 

osakkeiden (jäljempänä ”Osakkeet”) omistuksesta ja luovutuksesta, Osakkaiden rahoitusvas-

tuusta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiinsa nähden. 

Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa julkisen sektorin yhtei-

senä, kansallisena työterveyshuoltoon keskittyvänä in house-toimintana siten, että sairaanhoitopii-

rit, kunnat, kuntayhtymät ja niiden omistamat yhtiöt sekä maakunnat, mahdollisesti valtio, yliopis-

tot ja ammattikorkeakoulut olisivat yhtiön osakkaita. Lisäksi osakkaana voi olla työterveysyhti-

öitä, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä. Osapuolet pyrkivät kaikessa toiminnas-

saan tähän tavoitteeseen. 

Osakkaat tiedostavat, että heidän ryhtymisensä Yhtiön Osakkaiksi ja sitoutumisensa toimimaan 

Yhtiössä on tärkeää Osapuolten asettamien yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kullakin 

Osakkaalla on sellaista tietämystä ja osaamista, jonka he ovat valmiit osoittamaan tämän Sopi-

muksen mukaisesti Yhtiön käytettäväksi, jotta Yhtiö voisi toimia parhaan etunsa mukaisesti. 

Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa Sopi-

muksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön toiminnasta, Yhtiön 
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osakkeiden omistuksesta, Osakkaiden työterveystoiminnan järjestämisestä tai muista asioista, 

joista sovitaan tässä Sopimuksessa tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteut-

tamista. 

Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja velvollisuu-

det sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 

 
3 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS JA OMISTUSPOHJA 

3.1 Yhtiön toiminta 

Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) tarkoit-

tamalla tavalla omistajinaan olevien hankintayksiköiden sidosyksikkönä, joka toimii julkisen sek-

torin yhteisenä, kansallisena työterveyshuoltoon keskittyvänä yhtiönä. Mikäli sidosyksikköjä 

koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on velvollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutok-

siin. Osakkaat sitoutuvat toimimaan yhteistyössä siten, ettei yhtiön sidosyksikköasema Osak-

kaiden tekemien päätösten myötä vaarannu. Uusien osakkaiden liittyessä varmistetaan, että 

sidosyksikkösääntelyyn liittyvät määräysvaltaa ja vaikutusmahdollisuuksia koskevat edellytyk-

set täyttyvät myös liittyvien osakkaiden kohdalla. 

Yhtiö toimii tarkemmin erikseen sovittavalla tavalla yhteistyössä Kevan kanssa mm. työkyvyttö-

myysriskin pienentämiseen tähtäävien palveluiden kehittämisessä ja tuottamisessa Kevan jä-

senyhteisöille sekä sitoutuu strategiseen yhteistyöhön työkyvyn kehittämiseen – ja johtamiseen 

liittyvissä asioissa.  

3.2 Yhtiön toimiala 

Yhtiön toimialana on tuottaa, tarjota ja välittää osakkeenomistajina oleville hankintayksiköille 

työterveys-, sairaanhoito- ja työhyvinvointi- sekä työelämän kehittämispalveluja. Yhtiö tarjoaa 

palveluja suomen- ja ruotsinkielellä. Yhtiö voi toimintaansa liittyen harjoittaa myös koulutus-, 

konsultointi- ja tutkimustoimintaa, henkilöstön vuokrausta sekä hallita ja omistaa oikeuksia ke-

hittämiinsä tuotteisin ja muuta irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

Yhtiö tarjoaa osakkeenomistajilleen vaikuttavia ja tehokkaasti tuotettuja työterveyshuoltopalve-

luita ja muita siihen liittyviä palveluita, joilla vahvistetaan pitkäjänteisesti työkykyä mahdollistaen 

henkilöstön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kasvun sekä työkyvyttömyyden kustannusten vä-

heneminen. 

 
4 YHTIÖN RAHOITUSJÄRJESTELYT 

4.1 Yhtiön rahoituksen lähtökohdat 

Suunnatuissa osakeanneissa yhtiön perustamisen jälkeen osakepääomaan kirjataan 152 835 

euroa ja loput omasta pääomasta kirjataan vapaan pääoman rahastoon. 

Osapuolten lähtökohtana on, että Yhtiön toiminta voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Mi-

käli Yhtiö tarvitsee aloittamisvaiheen jälkeen lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoitus-

laitoksista normaalein ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Osapuolilla ei ole tämän So-

pimuksen perusteella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepää-

oman korotuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhti-

ölle lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia aloittamisvaiheen jälkeen. 

4.2 Yhtiön aloittamisvaiheen pääoman tarve 

Yhtiön aloittamisvaiheessa, liikkeenluovutuksen yhteydessä perustajaosakkaat rahoittavat käyt-

töpääomatarpeen 

1) sijoittamalla vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP) ja 

2) antamalla osakaslainaa. 

Kunkin perustajaosakkaan aloitusvaiheen käyttöpääoman vastuu on määritelty tarkemmin liit-

teessä 2. 
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Sijoitus vapaaseen omaan pääoman rahastoon (SVOP) maksetaan takaisin osakeyhtiö- ja tu-

loverolain määräysten mukaan ja osakaslaina lainaehtojen mukaisesti. 

 

5 VAROJEN JAKO 

Yhtiön yhtiökokous päättää osingonjaosta osakeyhtiölain säännökset huomioon ottaen. 

 

6 OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 

Osakkeiden omistus jakautuu Yhtiössä kunkin Osakkaan Yhtiöön tuomien työterveyshuolletta-

vien määrän mukaan. 

Osakkaat omistavat yhdessä kaikki Yhtiön 10 179 Osaketta. Osapuolten omistusosuudet Yhti-

össä Yhtiön perustamishetkellä ja tämän Sopimuksen allekirjoitushetkellä käyvät ilmi Sopimuk-

sen Liitteestä 1. 

 

7 YHTIÖN UUDET OSAKKAAT 

7.1 Uuden osakkaan hyväksyminen Yhtiöön 
 

Yhtiökokous päättää uuden osakkaan (jäljempänä ”Uusi osakas”) hyväksymisestä Yhtiöön. Uu-

den osakkaan liittyminen Yhtiöön tapahtuu suunnattuna osakeantina, jossa Yhtiö antaa merkit-

täväkseen Yhtiön uusia osakkeita. 

 

Yhtiön hallitus panee täytäntöön yhtiökokouksessa tehdyt päätökset Uuden osakkaan hyväksy-

misestä Yhtiöön sekä osakemerkinnän ehdoista. 

 

7.2 Edellytykset uuden osakkaan hyväksymiselle 
 

Uusi osakas voi olla sairaanhoitopiiri, kuntayhtymä, kunta tai niiden omistama hankintayksikkö-

asemassa toimiva yhtiö, valtio, yliopisto, ammattikorkeakoulu tai muu julkishallinnon organisaa-

tio. Yhtiökokouksen päättäessä uusien osakkaiden hyväksymisestä Osakkaat sitoutuvat otta-

maan huomioon yksityisen pääoman kieltoa koskevan in-house -kriteerin täyttymisen. 

 

Uuden osakkaan hyväksymisen edellytyksenä on, että Uusi osakas on hyväksynyt tämän Sopi-

muksen. Lisäksi Uuden osakkaan tulee sitoutua pidättymästä kaikesta kilpailevasta toiminnasta 

Yhtiön kanssa osakkaaksi tultuaan. 

 

Sopimuksen hyväksyminen tapahtuu allekirjoittamalla kohdassa 7.3 esitetty Liityntäasiakirja, 

jolla Uusi osakas liittyy tähän Sopimukseen. 

7.3 Liityntäasiakirja 
 

Liityntäasiakirjan allekirjoituksella Uusi osakas hyväksyy tämän Sopimuksen itseään sitovaksi 

ja tulee Sopimuksen osapuoleksi. Liityntäasiakirjassa on tarkemmin määritelty muut liittymiseen 

liittyvät ehdot, kuten merkittävien osakkeiden merkintähinta. 

 
7.4 Merkintähinta 

 

Yhtiökokous päättää Uuden osakkaan osakemerkinnän merkintähinnasta. Osakekohtainen 

merkintähinta määräytyy Uuden osakkaan ja Yhtiön välillä tapauskohtaisesti sovittujen kritee-

rien perusteella. 

 

8 OSAKEKIRJOJEN YMS PANTTAUSKIELTO 

Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, jotka voi-

daan vaihtaa Osakkeiksi, ei saa pantata eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia muutoinkaan luovut-

taa ilman toisten Osakkaiden suostumusta. Osakas ei saa rajoittaa Osakkeiden siirrettävyyttä 

tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa osakkeisiin liittyviä oikeuksia, elleivät 

Osakkaat toisin kirjallisesti sovi. 
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9 YHTIÖN HALLITUS 

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 7 muuta varsinaista jä-

sentä eli yhteensä 9 varsinaista jäsentä. 

Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä: 

- Vaasan kaupungilla on oikeus valita hallitukseen kaksi (2) jäsentä. 

- Vaasan sairaanhoitopiirinkuntayhtymällä on oikeus valita hallitukseen yksi (1) jäsen. 

- JIK-peruspalvelukuntayhtymällä on oikeus valita hallitukseen yksi (1) jäsen. 

- Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä on oikeus valita hallitukseen yksi (1) jäsen. 

- Alajärven kaupungilla on oikeus valita hallitukseen yksi (1) jäsen. 

- Mustasaaren kunnalla on oikeus valita hallitukseen yksi (1) jäsen. 

- Maalahden kunnalla on oikeus valita hallitukseen yksi (1) jäsen. 

- Muilla Osakkailla (”Pienosakkaat”) on oikeus valita Yhtiön hallitukseen yksi (1) yhteinen 

jäsen. 

Hallituksen jäsenmäärästä ja kokoonpanosta päätettäessä otetaan huomioon kaikkien osakkai-

den tosiasiallisen vaikutusmahdollisuuksien toteutuminen yhtiön toimielimissä siten, ettei yhtiön 

sidosyksikköasema vaarannu. 

Yhtiökokous nimeää hallituksen jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan Hallituksen jä-

seniksi nimettävillä henkilöillä on oltava riittävä ja monipuolinen toimialan ja toiminta-alueen 

osaaminen ja kokemus tai liiketoimintaosaamista. Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu tois-

taiseksi (Pienosakkaiden hallituksen jäsen kaksi vuotta).  

Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkaita, neuvotellaan hallituksen jäsenten valintaa koskevat tämän 

Sopimuksen määräykset uudelleen. 

Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen 

kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Hallitus on kutsuttava koolle mikäli puolet hallituksen 

jäsenistä niin esittävät. Hallituksen jäsenet voivat tästä poiketen yksimielisesti sopia, että halli-

tuksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus voi tehdä päätöksiä kokoontumatta 

edellyttäen, että kaikki päätökseen osallistuneet hallituksen jäsenet allekirjoittavat tällaisen pää-

töksen. 

Hallituksen päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen päätökseksi 

tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. 

Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa, toimintaor-

ganisaatiota, kehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa ottaen kuitenkin huomioon Osakkaiden 

välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä Sopimuksessa on todettu muun muassa 

kohdassa 11 koskien päätöksentekoa yhtiökokouksessa. 

 

10 YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA RAPORTOINTI 

Yhtiön hallitus nimittää ja erottaa toimitusjohtajan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti. Toimi-

tusjohtajan kanssa tehdään toimitusjohtajasopimus. 

Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut liiketoimet 

Yhtiön hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi Yhtiön hallituksessa ennen tällaisiin liiketoimiin ryhty-

mistä. 

 

11 PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA 
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11.1 Määräenemmistöpäätökset 
 

Seuraavat päätökset edellyttävät 2/3 osan määräenemmistöä yhtiökokouksessa tai hallituk-

sessa, mikäli yhtiökokous valtuuttaa yhtiöjärjestyksen puitteissa hallituksen päättämään ko. asi-

asta: 

 

• uusien osakkeiden antaminen maksua vastaan tai maksutta osak-

kaille tai kolmansille tahoille; 

• omien osakkeiden lunastaminen, hankkiminen ja luovutus, optioiden, 

vaihtovelkakirjalainan, optiolainan tai pääomalainan ottaminen sekä 

erityisten oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oi-

keuksien ja instrumenttien liikkeellelasku; 

• yhtiötä koskevat olennaiset uudelleenjärjestelyt, yhtiön määräysvallan 

siirto, yhtiön asettaminen selvitystilaan tai sen purkaminen; 

• yrityksen saneerauksesta annetun lain tarkoittamaan menettelyyn ha-
keutuminen; 

• osingonjako ja muu varojen jako Yhtiöstä muilta osin kuin mitä tässä 
sopimuksessa on sovittu; 

• yhtiön koko liiketoiminnan tai sen olennaisen osan myyminen tai lo-
pettaminen, tytär- tai osakkuusyhtiön perustaminen tai omistusosuu-
den hankkiminen sellaisesta; 

• yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 

 

 Muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain päätöksentekomenettelyä. 
 

11.2 Yhtiökokouksen päätettävät yhtiön kannalta tärkeät asiat 
 

Yhtiöjärjestykseen kirjattujen tavanomaisten yhtiökokouksen päätettäväksi kuuluvien asioiden 

ohella yhtiökokous päättää seuraavista yhtiön ja sidosyksikköaseman kannalta merkittävistä 

asioista: 

• Yhtiön strategian vahvistaminen ja muuttaminen 

• Periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä muutos yhtiön toiminnassa 

• Tytäryhtiöiden perustaminen 

• Yrityskaupat ja merkittävien osakeomistusten hankinta 

• Normaaliin toimintaan nähden merkittävät ja poikkeukselliset sopimukset ja yritysjärjes-

telyt osakkaan, tulevan osakkaan tai kolmannen osapuolen kanssa 

• Poikkeukselliset tai varsinaisen toiminnan ulkopuoliset investoinnit ja niiden rahoitus 

• Pääomarakenteen merkittävä muuttaminen 

• Sellaisten muiden muutosten tekeminen yhtiössä, jotka voisivat vaikuttaa yhtiön sidos-

yksikköasemaan 

 

12 MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toimimaan 

yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tämän Sopimuksen 

noudattaminen edellyttää. 

 

13 OSAKKEIDEN LUOVUTUS JA LUNASTUS 

13.1 Yleistä 

Mikäli Yhtiö päättää osakeannista, jossa Osakkeita annetaan taholle, joka ei ole tämän Sopi-

muksen Osapuoli, tulee osakemerkinnän hyväksymisen ehtona olla, että Osakkeita merkitsevä 

taho liittyy tämän Sopimuksen Osapuoleksi ja sitoutuu noudattamaan Sopimuksen ehtoja. 

Mikäli Osakas on luovuttanut omistamiaan Osakkeita kolmannelle taholle tämän sopimuksen 

ehtojen mukaisesti tai vastaisesti, on Osakas velvollinen huolehtimaan siitä, että luovutuksen-

saaja liittyy tämän Sopimuksen Osakkaaksi ja sitoutuu noudattamaan Sopimuksen ehtoja. 

Yhtiön Osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, että Yh-
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tiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-

pimuksista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi osakkaiksi ei voida hyväksyä 

toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen omistajiensa edellä mainittuna sidosyksikkönä. 

Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke ja suostumuslauseke, jotka rajoittavat Yhtiön 

Osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden lunastushinta määräytyy Osapuolten välillä tämän So-

pimuksen mukaan. 

Osakkaat ja Yhtiö sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeut-

taan, mikäli Osakas on luovuttanut osan tai kaikki Osakkeensa kolmannelle taholle tämän So-

pimuksen mukaisesti. 

13.2 Luovutusrajoitus 

Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Yhtiön Osakkeita tai niihin 

kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön oikeuksiin oikeuttavia todistuksia tai oikeuksia kolmannelle 

noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. 

Osakkaat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Yhtiön Osak-

keita kolmannelle taholle ilman Yhtiön hallituksen kirjallista suostumusta. Selvyyden vuoksi to-

detaan, että tämän Sopimuksen vastaista Osakkeiden luovutusta pidetään olennaisena sopi-

musrikkomuksena. 

13.3 Osakeomistuksesta luopuminen 

Mikäli Osakas haluaa luopua Osakkeistaan, on Yhtiöllä oikeus, mutta ei velvollisuutta lunastaa 

Osakkeet hinnalla, joka vastaa Osakkeiden osuutta omasta pääomasta viimeisimmän vahviste-

tun tilinpäätöksen perusteella. 

Mikäli Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan, on lunastuksen kohteena oleva Osakas velvollinen tar-

joamaan Osakkeet toisten Osakkaiden hankittaviksi omistuksensa mukaisessa suhteessa. Lu-

nastuksen kohteena olevat Osakkeet omistava Osakas on lisäksi velvollinen myötävaikutta-

maan siihen, että Osakkeiden hankkimista koskevat päätökset saadaan tehtyä hallituksessa ja 

yhtiökokouksessa. Yllä olevan mukaisesti määräytyvää lunastushintaa sovelletaan myös niissä 

tilanteissa, joissa Osakas käyttää osakkeen luovutustilanteessa yhtiöjärjestykseen perustuvaa 

lunastusoikeuttaan. 

Kolmannen osapuolen tulee aina luovutuksen yhteydessä sitoutua noudattamaan tämän Sopi-

muksen ehtoja, muussa tapauksessa luovutus ei ole Yhtiötä sitova. Luovutus on suoritettava 

yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa siitä, kun Yhtiön ja muiden Osakkaiden tämän Sopi-

muksen mukainen lunastusaika on kulunut umpeen tai Yhtiö ja muut Osakkaat ovat ilmoittaneet 

luopuvansa lunastusoikeudestaan, kumpi näistä on aikaisempi. Mikäli luovutus kolmannelle 

osapuolelle ei tapahdu edellä mainitussa määräajassa ja luopuva Osakas haluaa edelleen luo-

pua Osakkeistaan, luopuvan Osakkaan on tarjottava Osakkeita Yhtiölle ja muille Osakkaille uu-

delleen lunastettavaksi. 

13.4 Osakkeiden lunastaminen tietyissä tilanteissa 

A. Jos tämän sopimuksen nykyisen Osakkaan toiminta siirretään tai toiminta siirtyy siten, että 

siihen liittyvästä henkilöstöstä yli 50 % siirtyy, lainsäädännön perusteella muun tahon jär-

jestettäväksi, luopuu Osakas Yhtiön osakkeista ensisijaisesti sen julkisoikeudellisen yhteisön 

hyväksi, joka jatkaa Osapuolen toimintaa. Muut Osapuolet sitoutuvat hyväksymään osak-

keiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa ja sitoutuvat olemaan käyttämättä tämän Sopimuk-

sen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. 

B. Mikäli Osakas on rikkonut olennaisesti tämän Sopimuksen ehtoja, eikä korjaa menettelyään 

30 päivän kuluessa kirjallisen huomautuksen saatuaan, on Yhtiöllä ensisijainen ja muilla 

Osakkailla toissijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, lunastaa Sopimusta rikkoneen Osak-

kaan omistamat Osakkeet niiden merkintähinnalla, ja Sopimusta rikkonut Osakas on velvol-

linen luovuttamaan Osakkeensa. 

Tässä kohdassa 13.4 (B) tarkoitetussa tilanteessa Yhtiön hallitus ilmoittaa Sopimuksen ehtoja 
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rikkoneelle Osakkaalle kirjallisella ilmoituksella luovutusvelvollisuudesta 3 kuukautta ennen 

Osakkeiden luovutusvelvollisuutta. 

 

13.5 Menettely lunastustilanteissa 

Mikäli Yhtiö haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, on tämän ilmoitettava Osakkeistaan luopuvalle 

Osakkaalle ja käytettävä lunastusoikeuttaan [kolmenkymmenen (30)] vuorokauden kuluessa 

saatuaan tiedon lunastusoikeudesta tai luovutusvelvollisuuden syntymisestä, kumpi näistä on 

myöhempi. Yhtiö voi käyttää lunastusoikeuttaan sen mukaisesti mitä osakeyhtiölaissa on sää-

detty omien osakkeiden hankkimisesta. 

 

Mikäli Yhtiö ei käytä lunastusoikeuttaan kokonaisuudessaan, on muilla Osakkailla [kolmekym-

menen (30) vuorokauden] kuluessa Yhtiön [kolmenkymmenen (30) vuorokauden] määräajan 

päättymisestä oikeus (mutta ei velvollisuutta) lunastaa ne osakkeet, joita Yhtiö ei lunasta. 

Jos useampi kuin yksi Osakas haluaa käyttää toissijaista lunastusoikeuttaan, on Osakkeet jaet-

tava heidän kesken osakeomistuksen mukaisessa suhteessa. Mikäli jako ei näin mene tasan, 

jaetaan ylimenevät Osakkeet arvalla. 

Lunastettujen osakkeiden koroton maksuaika on kaksi (2) kuukautta lunastusoikeuden syntymi-

sestä lukien. Lunastajan niin halutessa voidaan lunastushinta maksaa luovuttajalle nopeam-

massakin aikataulussa. Mikäli lunastushintaa ei makseta edellä sovitussa aikataulussa, on luo-

vuttajalla oikeus vaatia saamiselle korkolain mukaista viivästyskorkoa. 

 

13.6 Poikkeus kilpailevan toiminnan aloittamiseen 

Osakassopimuksen kohdasta 2.1 Yhtiön perustaminen poiketen Osakkaalla on oikeus aloittaa 

kilpaileva toiminta mikäli kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 

i) Yhtiö tai muu Osakas ei ole lunastanut lunastuksen kohteena olevan Osakkaan osakkeita 

osakassopimuksen kohdan 13. mukaisesti.  

ii) Kolmas osapuoli ei suostu ostamaan Osakkaan osakkeita. 

 

 

14 IMMATERIAALIOIKEUDET 

Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja sen lähioi-

keudet, tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tek-

ninen osaaminen ja tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa syntynyt materiaali ja siihen liittyvät 

oikeudet (jäljempänä ”Immateriaalioikeudet”), siltä osin kuin Immateriaalioikeudet ovat synty-

neet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhtiöllä on täydet oikeudet näiden 

Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden Immateriaalioikeuksien kohteiden 

muuttamiseen. 

Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuullisin 

kustannuksin. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa työntekijöiden lain-

mukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä. 

 

15 TIEDONSAANTIOIKEUS 

Osakkailla (kaupunginjohtajan, kunnanjohtajan tai muu ylimmän virkamiesjohtajan valtuuttama 

henkilö) on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun Yhtiön hal-

lussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin. Osakkailla on oikeus saada Yhtiön tilintarkasta-

jilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto. 

 

16 TILINTARKASTUS 

Yhtiön tilintarkastajan tulee aina olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. 
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17 SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO 

Tämän Sopimuksen oleelliseen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopimus-

sakkona 100 000 euroa rikkomusta kohden. Sopimussakko maksetaan loukatulle Osapuolelle 

tai loukatun Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon maksaminen ei poista rikkoneen 

Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin loukatun Osapuolen vahinko ylittää so-

pimussakon määrän. 

Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu 30 päivän 

kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huomauttanut. Täl-

laisena olennaisena sopimusrikkomuksena pidetään mm. tämän Sopimuksen kohdan 2, 7, 8 ja 

13 rikkomista. 

 

 

18 MUUT EHDOT 

18.1 Muutosten tekeminen 

Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osakkaiden yksimielisellä 

päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutokset ovat mitättö-

miä. 

18.2 Tulkintajärjestys 

Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa kanssa ris-

tiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

Tämä Sopimus; 

Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja 

Yhtiön yhtiöjärjestys. 

18.3 Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja sitä sovelletaan sen 

allekirjoittamisesta lähtien. 

Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas on Yhtiön osak-

keenomistaja. Yhtiön osalta tämä Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on 

lakannut olemasta voimassa kaikkien Osakkaiden välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tä-

män Sopimuksen ehtojen vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen 

mukaisista velvoitteistaan. 

18.4 Koko sopimus 

Tämä Sopimus ja sen liitteet käsittävät Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmärryksen 

kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten väliset mahdolliset solmitut osakassopimukset tai 

muut suulliset tai kirjalliset välipuheet tämän sopimuksen säätelevissä asioissa ovat mitättömiä. 

18.5 Sopimuksen siirtäminen 

Tätä Sopimusta ei voida siirtää ilman muiden Osapuolten suostumusta. Osakkeiden luovutus ja 

siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty tämän Sopimuksen kohdassa 13. 

Huolimatta siitä, mitä edellä on todett, lainsäädännöllisen muutoksen aiheuttamat muutokset tämän 

Sopimuksen Osapuolissa eivät edellytä muiden Osapuolten suostumusta. 

18.6 Sopimukseen liittyminen 

Tähän Sopimukseen uudeksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen 

liittyvä taho on velvollinen allekirjoittamaan erillisen liityntäasiakirjan, jossa sitoudutaan noudat-

tamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Muut Osakkaat sitoutuvat allekirjoittamaan liityntäasiakirjan 
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ja hyväksymään uuden Osakkaan tämän Sopimuksen tarkoittamaksi Osakkaaksi ja Osapuo-

leksi. 

18.7 Oikeuksien käyttämättä jättäminen 

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tämän oi-

keuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeuteen käyttää 

tuota oikeutta niin halutessaan. 

18.8 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys 

Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismää-

räyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta osin yhä voi-

massa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttamisesta siten, että 

Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisimman tarkasti. 

18.9 Tiedoksiannot 

Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot on toimitettava kirjallisesti kullekin Osakkaalle. Kir-

jallisena tiedoksiantotapana pidetään myös sähköpostitse tapahtuvaa tiedoksiantoa. 

Tiedoksiannot on toimitettava Osapuolten erikseen ilmoittamiin postiosoitteisiin tai sähköposti-

osoitteisiin. 

18.10 Erimielisyydet 

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neu-

vottelemalla Osakkaiden kesken käyttäen tarvittaessa ulkopuolista asiantuntijaa. 

Mikäli yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavuteta, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat, erimielisyy-

det ja vaateet ratkaistaan Pohjanmaan käräjäoikeudessa  

18.11 Sovellettava laki 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

18.12 Sopimuskappaleet 

Tätä Sopimusta on laadittu 14 samasanaista kappaletta, yksi kullekin Osapuolelle. 

Kukin Osapuoli allekirjoittaa Osapuolta koskevan allekirjoitussivun kahtena (2) alkuperäisenä 

kappaleena, joista toinen toimitetaan Yhtiölle ja toinen jää allekirjoittaneelle Osapuolelle. Yhtiö 

toimittaa muiden Osapuolten allekirjoitussivuista jäljennöksen sitä pyytäneelle Osapuolelle. 
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LIITE 1: Osapuolten omistusosuudet Yhtiössä Yhtiön perustamishetkellä 
 

 

Osakas Osuus 
osakkeista 

Osakkeiden lkm Osakkeiden 

nro:t 

Vaasan kaupunki  37,16 %  3 786  1 – 3 786 

Vaasan sairaanhoitopiirin-
kunta-yhtymä 

 7,86 %  801  3 787 – 4 587 

Mustasaaren kunta  5,48 %  558  4 588 – 5 145 

JIK-peruspalveluliikelai-
toskunta-yhtymä 

 23,33 %  2 377  5 146 – 7 522 

Suupohjan peruspalveluliike-
laitoskunta-yhtymä 

 15,51 %  1 580  7 523 – 9 102 

Alajärven kaupunki  8,21 %  837  9 103 – 9 939 

Ilmajoen kunta  0,10 %  10  9 940 – 9 949 

Isojoen kunta  0,10 %  10  9 950 – 9 959 

Karijoen kunta  0,10 %  10  9 960 – 9 969 

Kauhajoen kaupunki  0,10 %  10  9 960 – 9 969 

Kurikan kaupunki  0,10 %  10  9 970 – 9 979 

Lappajärven kunta  0,10 %  10  9 980 – 9 989 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirinkuntayhtymä 

 0,01 %  1  9 990 – 9 990 

Maalahden kunta            1,85 %                189 9 991 – 10 179 

Yhteensä  100 %   1-10 179 
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LIITE 2: Sijoitetun vapaan oman pääoman osuudet huollettavien suhteessa Yhtiössä Yhtiön perusta-
mishetkellä 

 
 

Osakas Osuus svop:ista 

Vaasan kaupunki  113 580 € 

Vaasan sairaanhoitopiirin-
kunta-yhtymä 

 24 030 € 

Mustasaaren kunta  16 740 € 

JIK-peruspalveluliikelai-
toskunta-yhtymä 

 71 310 € 

Suupohjan peruspalveluliike-
laitoskunta-yhtymä 

 47 400 € 

Alajärven kaupunki  25 110 € 

Maalahden kunta               5 670 € 

Yhteensä  303 840 € 



17(17) 

LUONNOS 
 

 

 
 
 
 
 
 

LIITE 3: Osakaslainan osuudet huollettavien suhteessa Yhtiössä Yhtiön perustamishetkellä 
 
 

Osakas Osuus käyttöpääomarahoituk-
sesta 

Vaasan kaupunki  373 706 € 

Vaasan sairaanhoitopiirin-
kunta-yhtymä 

 79 089 € 

Mustasaaren kunta  55 072 € 

JIK-peruspalveluliikelai-
toskunta-yhtymä 

 234 576 € 

Suupohjan peruspalveluliike-
laitoskunta-yhtymä 

 155 935 € 

Alajärven kaupunki  82 643 € 

Maalahden kunta               18 979 € 

Yhteensä  1 000 000 € 

 



 1 

AKTIEÄGARAVTAL 

 

 

1. Parter 

1.1. Staden Jakobstad Fo-nr 0209242-0 (nedan parter) 

1.2. Vasa sjukvårdsdistrikt,Fo-nr 0349388-3 (nedan parter) 

1.3. Alerte Ab Oy (nedan Bolaget) 

  

2. Avtalets ändamål och parternas målsättningar 

Ändamålet med avtalet är att komma överens om innehavet av Bolagets aktier, organisation av 

affärsverksamheten och administrationen samt precisera aktieägarnas rättigheter och skyldigheter 

gentemot Bolagets aktieägare och varandra.  

 

3. Bolagets ägoförhållanden och finansiering  

Vid detta avtals undertecknande är Bolagets aktiekapital 200 000 euro. Aktierna fördelar sig enligt 

följande: 

 

 

Aktieägare Aktier (st) Ägo% 

Staden Jakobstad, fo-nr 0209242-0 195 97,5 

Vasa Sjukvårdsdistrikt 5 2,5 

Tillsammans 200 100 

 

Bolagets alla aktier är likvärdiga i detta skede. 

 

4. Beslutsfattande 

 

4.1.  Vid beslut på bolagsstämman tillämpas aktiebolagslagens stadganden.  

 

4.2. Bolaget har en styrelse som består av tre till sju (3-7) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna 

väljs för en mandatperiod om ett (1) år, vilken utgår vid avslutandet av den ordinarie 

bolagsstämma som följer efter valet. 

Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt till en styrelseplats i bolaget och staden har rätt till övriga platser 
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4.3.  Bolagsstämman kan även vid behov välja en utomstående styrelseledamot 

 

4.4.  Styrelsen väljer en styrelseordförande inom sig.  

 

5. Vinstutdelning 

Parterna är överens om att i första hand använda Bolagets tillgångar för utvecklandet av 

affärsverksamheten och därigenom öka värdet på Bolagets aktier. Ifall att Bolagets kassaläge 

tillåter och affärsverksamhetens utveckling inte hindras, så kan Bolaget dela ut dividend. 

6. Aktiebrev och pantsättning 

Bolaget hade inga aktiebrev när det bildades.  

7. Försäljning av aktier  

 Om inlösen av aktier stadgas i bolagsordningen för Alerte Ab Oy § 9.  

8. Sekretess skyldighet 

Parterna har tystnadsplikt beträffande innehållet i detta avtal och sådana uppgifter som kommit dem 

tillkänna på basen av detta avtal.  

9. Informationsrätt 

Parterna erhåller i första hand information via sin styrelsemedlem. Bolagets styrelse, 

styrelsemedlem och verkställande direktör har rätt att ge information till ägarna. I övrigt tillämpas 

reglerna i aktiebolagslagen. 

10. Försäkringar 

Bolaget förbinder sig att försäkra alla anläggnings- och omsättningstillgångar enligt inom 

branschen allmänt tillämpade försäkringsvillkor. 

Bolaget förbinder sig att uppta och hålla ikraft en ansvarsförsäkring för styrelsen och verkställande 

direktören. 

11. Bestämmelser gällande detta avtal och meningsskiljaktigheter 

11.1 Allmän skyldighet 

Parterna förbinder sig själva, sin ställföreträdare eller sin representant att rösta och verka enligt 

detta avtal på bolagsstämman, i styrelsen och i alla övriga sammanhang, på ett sett som detta avtal 

och ändamål förutsätter. 
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11.2. Avtalets giltighetstid 

Detta avtal träder ikraft när alla Parter har undertecknat det. 

Avtalet är ikraft tillsvidare med sex månaders uppsägningstid. 

11.3. Tolkning av avtal 

Skulle detta avtal, tillhörande avtal och dokument och bolagsordning stå i konflikt med varandra, 

bör handlingarna tillämpas i följande rangordning: 

1. Detta avtal 

2. Dokument som hör till detta avtal 

3. Bolagets bolagsordning 

4. Aktiebolagslagen 

11.4. Transport av detta avtal 

Detta avtal kan inte transporteras utan alla Parters godkännande.  

11.5. Meningsskiljaktigheter 

På avtalet och därtill hörande bestämmelser eller meningsskiljaktigheter skall parterna först 

vid förhandlingar försöka komma till en lösning. Tvister som uppstår i anledning av detta 

avtal ska slutligt avgöras i den lokala tingsrätten. 

12. Avtalsexemplar 

Detta avtal är uppgjort i tre (3) exemplar. Ett för vardera parten och ett för Bolaget. 

Jakobstad          /            2020 
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HANKINTAESITYS YLIMÄÄRÄISESTÄ HANKINNASTA VUODELLE 2020 

 

 

 

 

 

Silmäyksikkö on suunnittelemassa etävastaanottotoiminnan aloittamista Pietarsaaressa kevään 

2020 aikana. Pietarsaaren nykyisellä varustelulla siellä voidaan tällä hetkellä hoitaa ja seurata 

rajattua joukkoa potilaita, kuten lapsipotilaita sekä glaukoomapotilaiden ja 

ikärappeumapotilaiden hoitajakontrolleja. 

 

Silmätautien erikoisala on laitteistunut kovasti ja lähes kaikissa isommissa potilaisryhmissä 

on tarpeen tutkia silmänpohjat valokerroskuvauslaitteistolla. Kansalliset hoitolinjaukset 

käypähoito-suosituksineen esittävät adekvaatin seurannan sisältävän tämän tutkimuksen 

esimerkiksi glaukooman seurannassa, pelkän kliinisen tutkimuksen ja näkökenttätutkimuksen 

ollessa riittämätön saavuttaakseen hyvän toiminnan tason. Valokerroskuvauslaitteisto tarjoaisi 

mahdollisuuden siirtää kontrolleja myös ikärappeumapotilaiden, suonitukospotilaiden ja 

diabeetikkojen osalta Pietarsaareen.  

 

Hankittava valokerroskuvauslaite tulisi olla saman merkkinen kuin nykyinen 

keskussairaalassa oleva laite. Tämä mahdollistaisi saman katseluohjelman, tallenustilan ja 

keskussairaalassa aloitettujen seurantojen jatkamisen sitten Pietarsaaressa (ja tietenkin 

päinvastoin).  

 

Silmäklinikan vuoden 2020 hankinnoista tulee jäämään varattuja varoja noin 30 000€:n 

verran yli, ultraäänilaitteen todellisen kustannuksen ollessa alle 40 000€ (tälle vuodelle 

varattu 70 000€). Nykyinen valokerroskuvauslaite on Heidelberg engineering valmistama 

laite, siitä perusversio etävastaanoton käyttöön riittävällä varustuksella maksaa uutena 

53 950€ ja käytetty mutta tehdaskunnostettu 47 950€. 

 

 
Ehdottaisin kyseisen valokerroskuvauslaitteen hankintaa - joko uutena tai 

tehdaskunnostettuna - vuodelle 2020. Siten saisimme etävastaanoton toiminnan hyvän 

tutkimuskäytännön vaatimalle tasolle ja potilaita isommassa mittakaavassa siirrettyä sinne 

tutkittavaksi ja hoidettavaksi ,joka on etävastaanoton toiminnan tarkoitus. 

 

 

 

Vaasassa 27.1.2020 

 

 

Kunnioittavasti,  

 

Janne Järvenpää 

Ylilääkäri 

A6 

Silmäyksikkö 

VKS 
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Asiasivu 3(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 1 - 2 27.2.2020

§ 1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sekä julisti kokouksen
avatuksi.
__________

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Raija Kujanpää.
__________



Asiasivu 4(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 3 27.2.2020

§ 3 Korvaukset hoito- ja tutkimushenkilöstölle, jolla on oma vastaanotto
lähipalvelupisteessä

Kun alustavia suunnitelmia keskussairaalan lääkäreiden potilasvastaanotoista lähipalvelupis-
teissä laadittiin, lähtökohtana oli, että järjestely ei koskisi keskussairaalan hoitohenkilöstöä,
vaan paikallinen hoitohenkilöstö perehdytettäisiin hoitamaan vastaanottoon liittyvä sairaan-
hoitajan työ. Tavoite koskee edelleen suurta osaa toiminnasta, ja se voidaan toteuttaa heti
taikka lyhyen perehdytysjakson jälkeen. Tämä koskee esimerkiksi ortopediaa.

Nyt on kuitenkin selvinnyt, että meillä on asiantuntijasairaanhoitajien vastaanottoja, joita esi-
merkiksi Pietarsaaren hoitohenkilöstö ei kykene pitämään. Kyseessä voi olla sairaanhoitajan
vastaanotto, joka toteutetaan parina lääkärin kanssa taikka kyseessä voi itsenäinen sairaan-
hoitajan vastaanotto. Tämä koskee esimerkiksi verisuonihoitajan vastaanottoa (hän tekee
omat tutkimukset ennen verisuonikirurgin vastaanottoa ja sen jälkeen) sekä kardiologista, on-
kologista ja neurologista sairaanhoitajavastaanottoa. Näiden vastaanottojen tarve ja määrä ei
ole vielä täysin selvinnyt. Myös muilla keskussairaalan asiantuntijoilla (tutkimushenkilös-
töllä) voi mahdollisesti olla potilasvastaanottoja lähipalvelualueilla.

Ylihoitaja Lisa Sundman tulee henkilöstöjaoston kokoukseen kertomaan lähemmin sairaan-
hoitajien vastaanottotoiminnan sisällöstä ja toimintaa koskevista suunnitelmista.

Henkilöstöjaoston viimeisimmässä kokouksessa vahvistettiin korvausjärjestelmä Vaasan kes-
kussairaalan lääkäreille, joilla on lähivastaanotto piirin alueella. Eräät lääkärinvastaanotot
ovat riippuvaisia siitä, että keskussairaalan hoitohenkilöstö osallistuu toimintaan, miksi nyt
tarvitaan päätöstä hoitohenkilöstölle maksettavista korvauksista. Muutamia sairaanhoitajan
vastaanottoja on jo pidetty Pietarsaaressa.

Olemme virkamiestasolla valmistelleet ehdotuksen korvausmalliksi, jonka mukaan henkilöstö
tekee lähivastaanotolla normaalin työpäivän, matkat tehdään virka-/työmatkoina ja jokaiselta
vastaanottopäivältä maksetaan erillinen kertakorvaus.

Ehdotus korvausjärjestelmäksi hoito- ja tutkimushenkilöstölle, jolla on potilasvastaanotto lä-
hipalvelupisteessä, on liitteessä 1/§3 27.2.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen liitteessä 1 ja seuraa
päätöksen toteutumista väliraportilla, joka tehdään 31.5.2020 vallinneesta
tilanteesta.

HJ: päätti korottaa korvaussummaa 125 euroon ja hyväksyi HRJ:n ehdotuksen
muilta osin. Lisäksi henkilöstöjaosto ehdottaa hallitukselle, että korvaus-
järjestelmä koskisi ainoastaan vastaanottoja Pietarsaaressa ja yhdessä pai-
kassa Suupohjan rannikkoseudulla.
__________



Asiasivu 5(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 4 27.2.2020

§ 4 Selvitys päivystyksen turvallisuustilanteesta

Henkilöstöjaosto pyysi viimeisimmässä kokouksessaan, että sille annettaisiin seuraavassa ko-
kouksessa selvitys päivystyksen turvallisuustilanteesta. Asia tuli esiin, kun turvallisuuskysy-
myksistä keskusteltiin yleisellä tasolla henkilöstökyselyn 2019 tulosten käsittelyn yhteydessä.
Kysely sisälsi kysymyksiä muun muassa uhkatilanteista. Turvallisuusasioita seurataan tarkasti
HaiPro-ilmoitusjärjestelmän kautta, jota kaikki työntekijät voivat käyttää. Päivystyksessä on
paikalla vartija kaikkina arkipäivinä virka-ajan ulkopuolella sekä viikonloppuisin. Vartijan voi
tarvittaessa kutsua paikalle myös virka-aikana.
Ylihoitaja Saija Seppelin on laatinut selvityksen päivystyksen turvallisuustilanteesta. Lisäksi
ohessa on tilastotietoa siitä, miten usein vartija on pitänyt kutsua paikalle virka-aikana viimei-
sen kolmen vuoden aikana.

Selvitys ja tilasto liitteessä 1/§4 27.2.2020.

Sairaanhoitopiirillä on turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö, Timo Toivonen, joka tekee jatku-
vasti työtä sen eteen, että työolot olisivat koko sairaalassa turvalliset. Sairaalalla on myös kaksi
kokopäiväistä työsuojeluvaltuutettua, jotka työskentelevät työnantajan edustajien kanssa työ-
suojelukysymysten parissa.

Timo Toivonen antaa selonteon kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvitykset tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 5 27.2.2020

§ 5 Raportti henkilökohtaisten lisien jakamisesta

Kvtes:n palkkausta koskevan luvun mukaan henkilökohtaisiin lisiin on käytettävä vähintään
1,3 % tehtäväkohtaisten palkkojen palkkasummasta. Summa tarkistetaan vuosittain, sillä vuo-
den mittaan lisiä vapautuu, kun työntekijöitä siirtyy eläkkeelle tai muutoin lopettaa työn.
Virka- ja työehtosopimuksen mukaan eri ammattiryhmiä on henkilökohtaisia lisiä maksetta-
essa kohdeltava tasapuolisesti.   Henkilökohtainen lisä myönnetään hyvästä työsuorituksesta.
Ehdotuksen lisän maksamisesta tekee kaksi henkilöä, joista toinen on esimies. Päätöksen te-
kee johtajaylihoitaja, johtajaylilääkäri tai hallintojohtaja. Henkilöstöjaostolle annetaan aiem-
min tehdyn päätöksen mukaisesti selvitys lisien jakautumisesta.

Selvitys henkilökohtaisten lisien jakautumisesta 1.1.2020 on liitteessä
1/§ 5 27.2.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 7(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 6 27.2.2020

§ 6 Kliinisestä lisätyöstä/jononpurusta maksettavat korvaukset 2020

Hallitus on hyväksynyt suunnitelmat kliinisen lisätyön tekemisestä useilla erikoisaloilla jono-
jen purkamiseksi (20.1.2020/§ 12 ja 17. 2.2020 /§ 27). Päätökset ovat voimassa vuoden. Ta-
voitteena on edelleen jonoton sairaala ja että toiminta järjestettäisiin mahdollisimman pitkälle
säännöllisen työajan puitteissa, ilman erityiskorvauksia.
Henkilöstöjaosto on vahvistanut jononpurkua koskevat korvaukset viimeksi kokouksessaan
27.3.2019 ja nykyisten korvauspäätösten voimassaoloaikaa pitäisi jatkaa vielä vuodella.

Hallituksen päätökset ovat liitteessä 1/§ 6 27.2.2020.

Ehdotus jononpurusta maksettavista korvauksista lääkäreille, hoito- ja tutkimushenkilöstölle
sekä röntgenissä ja patologiassa on liitteessä 2/§ 6 27.2.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän liitteen 2 mukaisen ehdotuksen jo-
nonpurusta maksettavista korvauksista ja että päätös on voimassa
31.1.2021 saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen. Jaosto ehdottaa tutustumista
muiden toimijoiden malleihin siitä, miten jononpurusta on voitu luopua.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 7 27.2.2020

§ 7 Palkka-asioita: hallinnon sihteerit, puhelinneuvontapisteen tiiminvetäjä,
eräät apulaisosastonhoitajat

Kolmelle eri ryhmälle on ehdotettu palkantarkistuksia.

1. Ylihoitaja Satu Hautamäki anoo palkankorotusta kymmenelle hallinnon sihteerille,
jotka työskentelevät sairaanhoidon tuen palvelualueella. Hän viittaa siihen, että heillä
on monipuolisia tehtäviä ja he käyttävät monia it-ohjelmia sekä suorittavat asiantun-
tijatehtäviä. Hän ehdottaa palkan nostamista 101,66 eurolla tai korkeimmalle sihtee-
rin työstä maksettavalle tasolle. Työn vaativuus arvioitaisiin toisin sanoen uudelleen.

Hautamäen anomus on liitteessä 1/§7 27.2.2020.

Työn vaativuus ja sitä myöten palkka on arvioitu viimeksi vuosi sitten, kun 1.1.2019 oli jaetta-
vana järjestelyerä. Sihteereiden työtehtävissä ei ole tapahtunut muutoksia, joten nyt ei ole pai-
kallaan arvioida palkkatasoa yleisesti, vaan sen harkitseminen olisi ajankohtaista sitten, kun
meillä on seuraavan kerran järjestelyerä jaettavana.

2. Työ- ja vastuutehtäviin on tullut muutoksia puhelinneuvontapisteessä/sairaalan Ko-
tilinjalla työskentelevälle sairaanhoitajalle, joka on valittu toiminnan tiiminvetäjäksi.
Kotilinja on vastaperustettu puhelinpalvelu, jonne poliklinikoiden puhelut ohjataan.
Palvelu otetaan asteittain käyttöön kaikilla poliklinikoilla ja osastoilla. Toiminnan laa-
jentuessa tarvitaan tiiminvetäjä, joka aktiivisesti kehittää ja arvioi toimintamenetel-
miä ja toimintaa yhdessä palveluyksikön esimiehen kanssa, jonka työpiste ei sijaitse
yksikössä.

3. Avohoidossa on muutamien vuosien ajan muutettu johtamisrakennetta niin, että
osastonhoitajien virkoja on lopetettu ja sen sijaan organisoitu useita poliklinikoita
koordinoivan osastonhoitajan alaisuuteen. Koordinoivan osastonhoitajan tehtäviin
kuuluvat koko henkilöstön kaikki henkilöstöhallinnolliset tehtävät osastonhoitajalle
kuuluvien muiden tehtävien lisäksi. Yksittäisillä poliklinikoilla on oma apulaisosas-
tonhoitaja, jolla on käytännön työnjohdossa merkittävä rooli, sillä koordinoiva osas-
tonhoitaja ei ole fyysisesti läsnä yksikössä.
Uusi toimintamalli on johtanut siihen, että juokseva henkilöstöhallinto on muodostu-
nut kankeaksi kaikille osapuolille, kun työnjohtoon kuuluvat henkilöt joutuvat kyse-
lemään asioita toisiltaan ja lähettämään sähköposteja ja viestejä. Sen vuoksi suunnit-
teilla on nyt apulaisosastonhoitajan roolin laajentaminen. Apulaisosastonhoitaja käy-
tännössä johtaa ja valvoo päivittäistä työtä yksikössä, ja siinä roolissa juuri hänen olisi
hoidettava myös henkilöstökysymykset, esimerkiksi vapaiden myöntäminen, lomien
suunnitteleminen ja sijaistarpeen arvioiminen.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 7 27.2.2020

Apulaisosastonhoitaja olisi luontevasti myös se henkilö, joka pitää kehityskeskustelut. Ei ole
tarkoituksenmukaista, että koordinoiva osastonhoitaja, jolla on yli 50 alaista, hoitaisi tällaisia
henkilöstökysymyksiä. Strategiset kysymykset, kuten rekrytoinnit ja muut suuremmat henki-
löstöasiat, kuuluisivat jatkossakin koordinoivalle osastonhoitajalle.
Apulaisosastonhoitajan työnkuvauksen päivittäminen merkitsee sitä, että tehtävästä tulee jon-
kin verran vaativampi, miksi kahdeksassa eri yksikössä työskentelevän kahdeksan apulais-
osastonhoitajan palkan tarkistaminen olisi ajankohtaista.

Palkantarkistusehdotukset ovat liitteessä 2/§7 27.2.2020 (ei julkinen liite).

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto
- hyväksyy palkantarkistusehdotukset liitteen 2 mukaisesti
- toteaa, ettei sihteereiden palkkausta arvioida uudelleen, vaan palkan

tarkistamista harkitaan seuraavan järjestelyerän jakamisen yhtey-
dessä.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 73 12.12.2019
Henkilöstöjaosto 8 27.2.2020

§ 73 Kenttäjohtajien työaikajärjestelyitä koskevan paikallisen sopimuksen
jatkaminen

Uudessa 1.1.2020 voimaan tulevassa työaikalaissa on lueteltu työt, joissa työtä voidaan teettää
jaksotyönä. Luetteloa on täydennetty niin, että ensihoitopalveluihin sisältyvä työ kuulunee nyt
siihen, vaikka työtä ei tehdä fyysisesti sairaalassa. Uudessa laissa on käytetty käsitettä ”pää-
osan vuorokaudesta toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut”.
Virka- ja työehtosopimuksessa, joka on voimassa 31.3.2020 saakka, viitataan vanhan työaika-
lain 7. pykälään, joten siirtymäajaksi tarvitaan paikallinen sopimus kenttäjohtajien työaika-
järjestelyistä. Asiasta on neuvoteltu Tehyn pääluottamusmiehen kanssa.

Nykyinen paikallinen sopimus kenttäjohtajien työajoista on liitteessä
1/§73 12.12.2019.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää jatkaa paikallisen sopimuksen so-
pimusaikaa 31.3.2020 saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________

Henkilöstöjaosto 8 27.2.2020

§ 8 Kenttäjohtajien työaikajärjestelyitä koskevan paikallisen sopimuksen
jatkaminen

Koska kunta-alan työehtosopimusneuvottelut ovat kesken ja on vielä epäselvää, milloin sopu
saavutetaan ja mitä jaksotyön soveltamisesta mahdollisesti sovitaan, ovat kaikki osapuolet so-
pineet, että kenttäpäälliköiden työaikajärjestelyitä koskevan paikallisen sopimuksen voimas-
saoloaikaa jatketaan 31. 10.2020 saakka. Kaikki asiaa koskevat seikat lienevät siihen mennessä
ratkaistu.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää omalta osaltaan jatkaa paikallisen
sopimuksen sopimusaikaa 31.10.2020 saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 11(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 9 27.2.2020

§ 9 Henkilöstöraportti 2019

Vuoden 2019 henkilöstöraportissa tehdään selkoa henkilöstöstä lukuina sekä eräistä panos-
tuksista henkilöstöön. Voidaan todeta, että vaikka huoltohenkilöstön henkilötyövuosien
määrä väheni 72:lla ulkoistamisten vuoksi, lisääntyivät hoito- ja tutkimushenkilöstön sekä lää-
käreiden henkilötyövuodet niin, että vähennys oli kokonaisuudessaan vain 21 henkilötyö-
vuotta. Poissaolopäivien määrä suhteessa henkilöstömäärään väheni kauttaaltaan, ja terveys-
perusteiset poissaolot vähenivät 4,12 prosentista 4,04 prosenttiin palveluksessaolopäivistä.
Henkilöstön koulutukseen panostettiin tuntuvasti ja tavoitteellisesti. Aloitetoimintaa aktivoi-
tiin. Rekrytoinnista voidaan todeta, että avoimeksi julistettujen paikkojen määrä väheni 25 %
ja hakijoiden määrä avoimeksi julistettua paikkaa kohti laski. Raportissa kuvataan lyhyesti ne
laaja-alaiset toimenpiteet, joihin piirissä on ryhdytty henkilöstön työhyvinvoinnin ja viihty-
vyyden parantamiseksi.

Henkilöstöraportti on liitteessä 1/§9 27.2.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy henkilöstöraportin ja vie sen hal-
lituksen käsiteltäväksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 12(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 10 27.2.2020

§ 10 Teemana kaksikielisyys

Syksyn suunnittelupäivässä, johon myös hallitus osallistui puolen päivän verran, oli yhtenä
teemana kaksikielisyys rikkautena. Tavoitteenamme on aidosti kaksikielinen sairaala, ja se lei-
maa kaikkea toimintaa. Tavoite on huomioitu säännöissä ja hallinnon ohjeissa, joita sovelle-
taan yksikkö- ja yksilötasolla. Suunnittelupäivänä osallistujat jaettiin työryhmiin, joissa tee-
masta keskusteltiin kahdesta eri näkökulmasta:

· Miten voisimme hyödyntää kaksikielisyyttä vielä suurempana vetovoimatekijänä?
· Miten voimme kehittää kielitaidon testaamista?

Kielitaito tulee usein ja eri tavoin esiin rekrytointien yhteydessä. Asiasta on keskusteltu alus-
tavasti virkamiestasolla ja tarkoituksena on valmistella ehdotus mahdollisista muutoksista
kelpoisuussääntöön kesän valtuustokokousta varten.

Lähempi selvitys asiasta annetaan kokouksessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto keskustelee alustavasti teemasta.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 13(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 11 27.2.2020

§ 11 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja

Pöytäkirjat nro /2020 liitteessä 1/§11 27.2.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee pöytäkirjan tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 14(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 12 27.2.2020

§ 12 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Selvitys kunta-alan virka- ja työehtosopimuksia koskevien neuvotteluiden tilanteesta.
__________



Asiasivu 15(15)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 13 - 14 27.2.2020

§ 13 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 23.4.2020 klo 9.30.
__________

§ 14 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.50.
__________
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Asiasivu 2(4) 

 

Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  10.2.2020 

 

 

Julkilausuma 
 

Ajankohtaista akuuttihoidon palvelualueella 

Saija Seppelin, akuuttihoidon palvelualueen ylihoitaja 

Ylihoitaja Saija Seppelin kertoi akuuttihoidon palvelualueesta tilastotietoa henkilökunta- ja po-

tilasmääristä sekä ajankohtaisia asioita palvelualueen kehittämissuunnitelmista mm. yksiköiden 

välisestä yhteistyöstä. Keskusteltiin myös päivystyksestä ja sen saamasta julkisuudesta. 
 

Mitä tarkoittaa hyvä palvelu? 

Ryhmätyö 

Asiakasraati pohti, mitä heille tarkoittaa hyvä palvelu ja paras asiakaskokemus Vaasan keskus-

sairaalassa. 

 

1. Mitä tarkoittaa hyvä palvelu? 

 

Hyvä hoito ja kohtaaminen  

 Hyvä ja ystävällinen kohtaaminen aina 

o omalla äidinkielellä 

o hoitohenkilökunta on läsnä 

o asiantuntevuus, kuuntelee potilasta ja vastaa kysymyksiin. 

 Henkilökohtainen palvelu, ei puhelimitse  
 Kun potilas tulee vastaanotolle, hän ottaa käynnin vakavasti ja on investoinut käyn-

tiin. Silloin hän toivoisi, että myös vastapuoli on samalla tavalla valmistautunut.  

 Asiakkaalta ei kysytä toistuvasti samoja kysymyksiä.  

 Hyvä huolenpito, lyhyt odotusaika 

 Luottamuksellinen kontakti hoitohenkilökuntaan. 

 Ei puhuta potilaan yli, jos potilas itse ei pysty kommunikoimaan 

 

Kokonaisvaltaisuus 

 Hyvä hoitokokemus ei ole sidoksissa yksittäisiin henkilöihin vaan on läpileikkaus 

koko toiminnasta. 

 Potilaan näkeminen kokonaisuutena.  

 Potilaan tilannetta pitää katsella myös oman erikoisalan ulkopuolelle ja nähdä poti-

laan käynnin syy. Hoito tuntuu hyvin poissulkevalta, suljetaan pois monia syitä 

oman erikoisalan sisällä ja jos mitään syytä ei löydy, potilas jää ”omalle saarelleen”, 

mikä on väärin. Täytyy jatkaa tutkimista, jos oireet jatkuvat. 

 Asiakas saa sairaalasta sen avun, minkä vuoksi hän on sairaalaan tullut. Jos sairautta 

ei voi poistaa, hoidetaan hyvin oireita.  

 Otetaan huomioon potilaiden pelko. 
 



Asiasivu 3(4) 

 

Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  10.2.2020 

 

 

Informointi 

 Potilaan omaa osaamista ei pidetä uhkana vaan käydään avointa keskustelua. 

 Asiakkaalla ei pidä olla epätietoisuutta hoidostaan. Henkilökunnalla pitää olla kon-

takti- ja keskusteluherkkyyttä. 

o Tietoa, miten hoitoprosessi etenee, aikataulu ja miten kommunikointi tapah-

tuu sen aikana.  

o Otetaan asiakas huomioon, kun hän odottaa.  

o Kun potilas kotiutuu, hän tietää minne ottaa yhteyttä. Annetaan esim. puhe-

linnumero, minne voi tarvittaessa soittaa, jos on ongelmia. Minkä ajan kulu-

essa ja missä asiassa voi ottaa osastolle yhteyttä. Potilaalle ei saa tulla tunnet-

ta, että hän on riesa, jos hän ottaa yhteyttä.  
o Joustavammat puhelinajat. 
o Tieto kulkee perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä.  

 Hoitohenkilökunta ja lääkärit voivat näyttää epävarmuuttakin. Tunnustetaan, jos ei 

osata tai tiedetä, mutta luvataan ottaa selvää ja palataan asiaan ensi viikolla jne. 

Olemme yhteiseen päämäärään pyrkimässä.  

 Omaisten/läheisten huoli otetaan vakavasti ja heitä informoidaan sovitusti. 
 

 

2. Mitä sinulle tarkoittaa ”paras asiakaskokemus” Vaasan keskussairaalassa? 

 Kokemus, jonka muistaa kauan. 

 Ammattitaitoinen ja empaattinen kohtaaminen, jossa lääkäri tekee päivystyksessä 

merkittävän arvion, joka voi pelastaa potilaan hengen. 

 Lääkäri arvioi potilasta, kuunteli läheisiä ja yhdisti tiedon oman osaamisensa kautta, 

teki riskiarvioinnin, toimi suuntaviivojen mukaan, kommunikoi koko ajan läheisten 

kanssa, tiedotti jatkosta. 

 Hyvä asiakaskokemus syntyy, kun potilas saa oikeaa hoitoa (nolla virhettä) kohtuul-

lisessa ajassa. 

 Tulen kuulluksi ja nähdyksi. 

 Olen ihminen enkä diagnoosi. 

 Lääkärit antavat aikaansa potilaan kanssa keskusteluun ja valitsevat ymmärrettävät 

sanat. 

 Annetaan mahdollisimman positiivinen kuva tulevasta ja tervehtymismahdollisuuk-

sista. Toivon antaminen! 

 Tunne siitä, että huolehditaan parhaalla mahdollisella tavalla – asenne, että henkilö-

kunta välittää! 

 Tunne siitä, että henkilökuntaan voi luottaa. 

 Empatia 

 Hyvä palvelu luo hyvän kierteen, jossa hyvät asiat vahvistuvat. Hyvä kierre auttaa 

luottamaan sairaalaan eikä potilas halua hakeutua muualle hoitoon. 
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Elin   Kokouspäivä  

Asiakasraati  10.2.2020 

 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin uusi strategia ja ajankohtaisia asioita 

Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin johtaja 

Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen kertoi asiakasraadille sairaanhoitopiirin uudesta 

VKS 2025 –strategiasta, joka on päivitetty hiljattain. Strategiaa tullaan implementoimaan hen-

kilöstön keskuudessa ja tavoitteena on, että jokainen työntekijä näkee itsensä kaikissa strategian 

alueissa. Kinnunen haluaa myös raadin olevan mukana strategian implementoinnissa ja kysyi, 

miten raati haluaisi olla mukana implementoinnissa. 

 

Kinnunen kertoi myös Länsirannikon strategiasta, joka on kolmen sairaalan yhteinen strategia 

Erva-alueella. Hän kertoi kansallisesta sote-uudistuksen tilanteesta sekä Pohjanmaan hyvin-

vointikuntayhtymän valmistelusta. Asiakasraati toivoo, että asiakkaan hoidossa päästäisiin 

eroon siiloutumisesta ja asiakas nähdään kokonaisuutena, jolla on tarpeet ja niihin hän tarvitsee 

apua. Tämä on Kinnusen mukaan myös yksi hyvinvointikuntayhtymän perustamisen tavoitteis-

ta. 

  

Marina Kinnunen kertoi vielä Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustami-

sesta Vaasaan. H-talon rakentaminen on aikataulussaan. Iso ja monivuotinen projekti on alueel-

linen potilastietojärjestelmä, joka yhdistää alueen julkisen terveydenhuollon potilastiedot sa-

man järjestelmän alle.  

  

 
  


