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Vaasan sairaanhoitopiirin sopimushallinnan ohje

1. Sopimushallinnan tarkoitus

Kuntalain mukaan sopimusten hallinta on osa kuntayhtymän johtamista ja
järjestämisvastuuta. Riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevat kuntalain määräykset
koskevat myös sopimusten hallintaa. Sopimusten nostaminen kuntayhtymän johtamisen
keskiöön edellyttää vahvaa omistajaohjausta. Käytännössä omistajaohjaus toteutetaan sopija-
kumppaneiden kanssa käytävissä neuvotteluissa, sopimusten valmistelussa, laadituissa
sopimuksissa sekä sopimusten valvonnalla. Kuntayhtymässä tarvitaan selkeitä
sopimusprosesseja ja sopimusten vastuuhenkilöitä. Kuntalain järjestämisvastuun käsitteeseen
sisältyy velvoite valvoa tehtyjä sopimuksia. Valvonnan laiminlyönti tarkoittaa, että
järjestämisvastuuta ei ole toteutettu.
VSHP:n hallintosäännön § 21 velvoittaa hallituksen antamaan tarkemmat ohjeet sopimusten
hallinnasta.

Tämä ohje on päivitetty versio VSHP:n hallituksen 19.6.2017 hyväksymästä ohjeesta.
Ohjeessa määritellään sopimusprosessien kulku ja annetaan toimintaohjeita mm. sopimusten
riskiarvion tekemisestä, valmistelusta, valvonnasta, tiedonkulusta, raportoinnista ja
vastuuhenkilöistä.
Ohje on tarkoitettu kaikille sairaanhoitopiirin työntekijöille ja viranhaltijoille, jotka
osallistuvat sopimushallintaan eri rooleissa, kuten sisällön valmistelijana, sopimus-
yhteyshenkilönä, allekirjoittajana, tallettajana tai käyttäjänä.

2. Sopimushallinta käsitteenä

Sopimushallinnalla tarkoitetaan suppeassa merkityksessä sopimuksenteon jälkeistä
tehtäväkenttää, joka käsittää sopimuksen kohteena olevan hankkeen toteutumisen valvonnan,
maksujen hallinnan ja dokumenttien ylläpidon. Sopimushallinta kattaa kuitenkin myös
sopimusten valmistelun, sisällön ja toteutuksen menettelyineen ja asiakirjoineen.

3. Sopimushallinnan aihealueet

Sopimushallinta sisältää seuraavat osa-alueet:

• Toimijat, tehtävät ja vastuut
• Sopimusasiakirjan valmistelu, neuvottelu, laadinta ja hallinta
• Sopimuksen seuranta ja valvonta (reklamaatiot ym.)
• Sopimuksen muutoshallinta
• Sopimuksen päättyminen, uusinta ja siihen liittyvät jatkotoimenpiteet
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4. Sopimuksen elinkaari

Sopimushallinta kattaa sopimuksen koko elinkaaren: sopimuksen valmistelun ja laadinnan,
mahdolliset sopimusneuvottelut, sopimuksen tallettamisen, sopimusseurannan, sopimuksen
päättymisen sekä sopimusten arkistoinnin tai hävittämisen sille määrätyn säilytysajan
päätyttyä.

Sopimushallinnan tärkeimpiä tekijöitä on, että sopimuksen elinkaaren vastuut määritellään
etukäteen. Olennaista on, että kaikki sopimukset tehdään kirjallisesti ja sopimuksista pidetään
rekisteriä, johon sopimukset talletetaan. Rekisteri on sopimushallinnan järjestelmä ja tärkeä
työkalu. VSHP:ssä järjestelmä on Cloudia ja sitä käytetään aina kun se on mahdollista. Siihen
merkitään kaikki keskeiset sopimukseen liittyvät asiat, mm. reklamaatiot ja muutokset
sopimuksiin, siten, että VSHP:n henkilökunta, jolla on tehtäviä ko. sopimukseen liittyen, saa
tarvittavia ja ajan tasalla olevia tietoja kaikista sopimuksista.

5. Luettelo sopimustyypeistä sekä erilaisista sopimusehdoista

VSHP:n eri toimialoilla ja yksiköissä laaditaan erilaisia sopimuksia eri toimintaprosesseihin
liittyen. Tällaisia sopimustyyppejä ovat muun muassa

• Palveluhankintasopimukset
• Tavarahankintasopimukset
• Urakkasopimukset
• Maanvuokrasopimukset
• Huoneenvuokrasopimukset
• Työsopimukset
• Rahoitussopimukset
• Hankesopimukset
• Sovintosopimukset
• Yhteistyösopimukset
• Aiesopimukset
• Palvelusopimukset (joissa VSHP on palveluiden tuottajana)
• Yhtiöoikeudelliset sopimukset (esim. osakassopimukset)

Useimmille sopimustyypeille yhteisiä ehtoja:
• Sopimuksen nimi
• Sopimuksen tunnus (sopimusnumero tai diaarinumero)
• Sopijapuolet
• Sopijapuolien y-tunnukset
• Sopijapuolien yhteyshenkilö tai yhteyshenkilöt (ns. vastuuhenkilöt)
• Sopimuksen alkamispäivä
• Määräaikaisen sopimuksen päättymispäivä tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen
irtisanomisaika
• Sopimuksen ennakoitu arvo yhteensä
• Mahdolliset hinnantarkistus- tai indeksiehdot

Tyypillisiä esimerkkejä sopimukseen otettavista ehdoista:
• Sopimuksen tausta, tarkoitus ja kohde
• Sopijapuolten keskeiset vastuut



• Optiokaudet
• Onko sopimus osa puitejärjestelyä
• Puitesopimuksen tiedot (jos sopimus on osa puitejärjestelyä)
• Laskutus ja maksuehto, verkkolaskutusta koskevat tiedot, arvonlisävero
• Mahdollinen ennakkomaksu / vakuudet
• Toimitusaika
• Toimittamista koskevat tiedot, toimitusehdot ym.
• Sopimusseuranta
• Ilmoitusvelvollisuus
• Vakuuttaminen
• Takuuehdot
• Virhe, viivästys, reklamaatio ja seuraamukset
• Ylivoimainen este
• Immateriaalioikeudet
• Tietoturva, tietosuoja
• Salassapito
• Avustaminen sopimuksen päättyessä
• Vahingonkorvaus ja/tai sopimussakko
• Sopimuksen purkaminen
• Sopimuksen irtisanominen
• Sopimuksen muuttaminen
• Sopimuksen siirtäminen
• Alihankkijat
• Sopimukseen sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen
• Luettelo sopimukseen kuuluvista liitteistä, mukaan lukien yleiset sopimusehdot (esim.
JYSE)
• Asiakirjojen noudattamisjärjestys
• Päiväys ja allekirjoitukset

Pääperiaate on, että sopimusten valmistelussa sovelletaan tavanmukaisia sopimusehtoja
riskien minimoimiseksi. Näitä yleisehtoja ovat

-JYSE 2014 (tavarahankinnat)
-JYSE 2014 (palveluhankinnat)
-JIT 2015 (IT-hankinnat)
-KSE 2013
-YSE 1998 (rakennusurakat)

On huomioitava, että sopimuksen liitteeksi otettavat ym. yleiset sopimusehdot ja niiden
ehtojen soveltuvuus tulee tarkistaa osana ko. sopimusta.

Sopimuksissa, jotka ovat kriittisiä erikoissairaanhoidon toiminnan turvaamisen kannalta, on
aina oltava ehdot sille, miten häiriöt hoidetaan ja miten laatua seurataan.

Sopimukseen on yleensä sisällyttävä lauseke sopimussakosta tai muusta seurauksesta, jos
sopimusehtoja rikotaan.

Seuraavaksi esimerkki palvelusopimukseen kirjatusta sopimussakkolausekkeesta:



”Mikäli palveluntuottaja ei noudata liitteessä ”Palvelunkuvaus” yksilöityjä palvelua toteuttavalle
henkilöstölle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, on tilaajalla oikeus sopimussakkoon osoittamatta, että

palveluntuottajan laiminlyönnistä on aiheutunut vahinkoa.

Palveluntuottaja on velvollinen suorittamaan Tilaajalle sopimussakkoa
palveluntuottajan henkilöstölle asettamien ehtojen (Liite 1) jokaista rikkomusta kohden

alla olevan luokittelun mukaan.

Sopimussakko on määrältään xx € jokaista rikkomusta kohti kun:

· lääkäri ei saavu työvuoroon, ei sijaistusta
· kolmen lääkärin työvuoroon suunniteltu enemmän kuin yksi LK

· yksikielisyys – palvelu ei vastaa kielitaitovaatimusta.”

6. Sopimusprosessi

6.1. Sopimushallinnan toimijat ja niiden tehtävät

Sopimusehtojen suunnittelussa tulee ottaa huomioon, missä roolissa VSHP on ko.
sopimuksessa. Kullakin sopimustyypillä on oma taustaprosessinsa, minkä tuloksena sopimus
syntyy, mutta siitä huolimatta yleisellä tasolla kaikkia sopimustyyppejä ohjaavat
samankaltaiset tavoitteet.

Sopimushallinnan kehittämisessä on paljon sellaisia jatkuvasti seurattavia ja kehitettäviä osa-
alueita, jotka ovat kaikille sopimuksille yhteisiä:
• sopimusasiakirjan valmistelu, laadinta ja hallinta, sopimusehtojen sisältö ja sopimusmallien
laatiminen tai kehittäminen
• sopimusten elinkaarihallinnan roolit ja vastuut: sopimusrekisteri ja arkistointi, sopimuksen
toteutumisen seuranta ja reklamointi, sopimusmuutokset sekä sopimuksen päättyminen

Alla on kuvattu sopimushallintaan liittyvät olennaiset toimijat ja heidän tehtävänsä.

Päätöksentekijä päättää sopimuksesta ja allekirjoittaa sopimuksen tai yksittäistapauksessa
valtuuttaa toisen allekirjoittamaan sopimuksen. Päätöksentekijä määräytyy lain tai VSHP:n
hallintosäännön § 151 mukaan. Ks. myös hankintavaltuuksista annettu ohje liitteessä 1.

Sopimuksen yhteys/vastuuhenkilö kirjataan sopimukseen. Jokaisessa sopimuksessa, jonka
VSHP solmii, pitää olla sopimuksen kunkin osapuolen yhteyshenkilöt kirjattuna
sopimukseen. Ko. henkilö on sopimuksen valmisteluvaiheessa määritelty VSHP:n puolesta
sopimuksen vastuuhenkilöksi, jonka vastuualueeseen sopimus liittyy ja joka tuntee
sopimuksen sisällön. Sopimuksen yhteyshenkilöt voidaan myös tarpeen mukaan jaotella
vastuultaan esimerkiksi siten, että on erikseen toimitukseen liittyvien asioiden yhteyshenkilö
ja toisaalta sopimukseen liittyvien asioiden yhteyshenkilö.

Keskeisiä huomioon otettavia seikkoja tältä osin ovat muun ohella se, kuka/ketkä:

1. huolehtii, että sopimus allekirjoitetaan sopijapuolien toimivaltaisten edustajien toimesta ja
allekirjoitettu sopimus liitteineen talletetaan VSHP:n sopimushallintojärjestelmään
(rekisteriin) Cloudiaan
2. huolehtii sopimusrekisterin henkilötietojen pitämisestä ajan tasalla: yhteyshenkilöt ja
tarpeen mukaiset seurantaryhmän tai ohjausryhmän kokoonpanot



3. seuraa sopimusta ja valvoo sopimuksen noudattamista sekä huolehtii tiedonkulusta oman
organisaation sisällä ja toiselle sopijapuolelle; on aiheellista sopia myös tiedonkulun
toimintatavat VSHP:ssä
4. huolehtii, että sopimusrekisteriin talletetaan mahdollisten seurantaryhmien tai
ohjausryhmien kokouspöytäkirjat tai muut sopimuksen tematiikkaan liittyvät muistiot
5. huolehtii reklamaatioiden tekemisestä toiselle sopijapuolelle ja tallettamisesta
sopimushallintajärjestelmään
6. vie tarvittaessa eteenpäin sopimuksen muuttamista tai päättämistä
7. vastaa siitä, että mahdollisessa sopimusmuutostilanteessa tehdyt sopimusmuutokset
viedään sopimushallintajärjestelmään ja huolehtii tiedonkulusta
8. vastaa sopimukseen liittyvien määräaikojen valvonnasta ja määräaikojen kirjaamisesta
sopimushallintajärjestelmään
9. huolehtii sopimuskauden päättymiseen liittyvistä toimista ja tarvittaessa uuden sopimuksen
valmistelusta.

Ellei muuta ole määritelty, sopimuksen kohdalla yllä mainituista asioista vastaa sopimukseen
kirjattu yhteyshenkilö. Sopimusta käyttävien henkilöiden tulee osaltaan huolehtia siitä, että
sopimuksen yhteyshenkilö saa tiedon sopimuksen toteuttamisesta ja siihen liittyvistä
mahdollisista ongelmista sekä siitä, kuinka paljon tilauksia sopimuksen perusteella on tehty
tms.

Asiantuntija voi osallistua sopimuksen valmisteluun tai mihin tahansa sopimuksen
elinkaaren toimenpiteeseen oman aihealueensa asiantuntijana. Asiantuntija voi olla
esimerkiksi alan substanssiasiantuntija, hankintasopimuksen kilpailuttaja tai juristi.
Asiantuntija avustaa tarvittaessa sopimuksen valmistelussa, osallistuu tarvittaessa
neuvotteluihin, avustaa reklamaation tekemisessä ym.

Tallentaja vie teknisesti sopimuksen ja mahdolliset muutokset sopimusrekisteriin.
Laajoissa tai erityisen merkityksellisissä sopimuksissa tulee sopimuksen yhteyshenkilön
lisäksi määritellä jo sopimuksen valmisteluvaiheessa VSHP:n toimijoiden osalta roolit ja
vastuut-taulukko, jolloin sopimukseen liittyvät vastuuhenkilöt ja näiden tehtävät määritellään
erikseen.

Sopimushallinnan toimijat, tehtävät ja vastuut on kuvattu ao. taulukossa.

Toimija (tehtävä) Kuvaus Vastuut
Päätöksentekijä Päättää sopimuksesta ja

allekirjoittaa sopimuksen tai
valtuuttaa allekirjoittamaan
sopimuksen. Sopimuksen
allekirjoittaminen voi määräytyä
myös hallintosäännön 151 §:n
perusteella.

Huolehtii siitä, että kuntayhtymän
taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet toteutuvat sopimusta
koskevassa päätöksenteossa.

Päätöksentekijä määräytyy lain tai
VSHP:n hallintosäännön mukaan.



Sopimuksen yhteyshenkilö Sopimuksen yhteyshenkilön
määräytymisperusteena tulee
olla organisatorinen asema ja
tehtävät.

Yhteyshenkilön tulee tuntea
sopimus ja sopimuksen tulee
liittyä yhteyshenkilön
vastuualueeseen.

Sopimuksen yhteyshenkilö
kirjataan sopimukseen.
Hän on erikseen sovittu
sopimuksen vastuuhenkilö.

Tarvittaessa sopimukseen
voidaan koko sopimuksesta
vastaavan yhteyshenkilön lisäksi
nimetä muu yhteyshenkilö
(esim. työsuorituksesta tai toteu-
tuksesta vastaava yhteys-
henkilö). Tällöin sopimukseen
kirjataan selvästi eri
yhteyshenkilöiden roolit ja
tehtävät.

Sopimusyhteyshenkilön tulee
huolehtia sopimukseen
liittyvästä laskutuksesta.

Sopimuksen yhteyshenkilö on
sopimuksen keskeinen vastuu-
henkilö.

Yhteyshenkilö huolehtii, että alle-
kirjoitettu sopimus talletetaan
Cloudiaan sekä arkistoidaan VSHP:n
ohjeiden mukaisesti.

Yhteyshenkilöiden tehtävänä on
seurata ja valvoa sopimuksen
toteutumista ja tiedottaa siitä oman
organisaationsa sisällä ja toiselle
sopijapuolelle. Yhteyshenkilön
vaihtumisesta on heti ilmoitettava
myös toisen sopijapuolen
yhteyshenkilölle kirjallisesti.

Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että
Cloudiaan kirjataan sopimus-
seurannan havainnot, mm.
seurantakokousten sisältö,
reklamaatiot, sopimusmuutokset tai
päättymiset tms.

Yhteyshenkilö neuvottelee sopimus-
kumppanin kanssa esim.
mahdollisista muutoksista hänelle
määrättyjen valtuuksien puitteissa.

Yhteyshenkilö huolehtii siitä, että
uuden sopimuksen valmisteluun
ryhdytään hyvissä ajoin ennen
sopimuskauden päättymistä.
Sopimuksen yhteyshenkilön tulee
laatia sopimuksista yhteenveto
omalle esimiehelleen, kun poistuu
VSHP:n palveluksesta (eläke,
työpaikan vaihdos). Esimiehen tulee
huolehtia siitä, että hän saa asiasta
tarvittavat tiedot

Asiantuntija Asiantuntija osallistuu
sopimuksen valmisteluun tai
mihin tahansa sopimuksen
elinkaaren toimenpiteeseen
oman aihealueensa
asiantuntijana.

Avustaa asiantuntemuksellaan
tarvittaessa sopimuksen
valmistelussa, osallistuu tarvittaessa
neuvotteluihin, avustaa reklamaation
tekemisessä ym.



Tallentaja Tallentaja vie teknisesti
sopimuksen ja mahdolliset
muutokset Cloudiaan.

Tallentaa sopimuksen asiakirjan
Cloudiaan.

6.2. Riskienarviointi sopimuksen valmisteluvaiheessa

Sopimusehtojen valmistelussa on keskeisesti kysymys riskienhallinnasta. Sopimukseen
liittyvät riskit tulee tunnistaa.
Kaikki sopimusehdot ovat tärkeitä. Riskienhallinnan näkökulmasta tulee kiinnittää huomiota
erityisesti seuraaviin ehtoihin sekä niiden muotoiluun, erityisesti jos tarkastamisen kohteena
on vastapuolen käyttämä sopimuspohja:

- vastuut ja velvoitteet
- hinta ja maksuehdot
- vahingonkorvaus
- mahdollinen sopimussakko
- viivästys tai virhe
- reklamointi
- tietosuoja
- salassapito
- immateriaalioikeudet
- sopimuksen irtisanominen ja päättäminen.

EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset sopimukselle tulee tunnistaa ja ottaa huomioon
sopimusehtojen suunnittelussa. Sopimuksissa, joissa sopimusosapuoli käsittelee VSHP:n
rekistereissä olevia henkilötietoja, tulee olla liite ”Vaasan sairaanhoitopiirin ehdot
henkilötietojen käsittelijälle”, ks. liite xx.

Sopimusehtojen valmistelussa tulee ottaa huomioon VSHP:n taloudelliset ja toiminnalliset
tavoitteet.
• VSHP:n strategisen tavoitteen ja/tai toimielimen päätöksen mukainen suoritus ja muu
toteutus, määrä ja laatu
• Sopimuksen suhde muihin VSHP:n velvollisuuksiin, VSHP:lle laista johtuvat velvoitteet tai
jo olemassa olevat sopimukset eivät saa olla suunniteltavan sopimuksen kanssa ristiriidassa
• Suorituksen sisällön määrittely sopimuksessa ja varmistuminen suorituksen saamisesta,
esim. maksujen jaksottaminen
• Toiselta sopimuksen osapuolelta edellytettävä tiedot sopimuksen toteuttamisesta sekä
raportointi
• Seuraamukset, jos suoritus viivästyy tai toimitusta ei lainkaan saada
• VSHP:n vastuiden rajoittaminen esimerkiksi VSHP:n maksaman vastikkeen määrään
• Tulee huolellisesti harkita kaikki ko. sopimuksen erityispiirteet (mukaan lukien esim.
tietosuoja, immateriaalioikeudet, irtisanomisehdot).

Yleiset ehdot - JYSE 2014 (tavarahankinnat), JYSE 2014 (palveluhankinnat), JIT 2015 (IT-
hankinnat) ja KSE 2013 - tulee pääsääntöisesti liittää sopimukseen, jotta ne tulisivat
sopimuksen osaksi. Pelkkä viittaaminen yleisiin ehtoihin ei ole riittävää, eikä yleisiä ehtoja
tulisi liittää sopimukseen ilman, että ne on käyty läpi juuri ko. sopimussuhdetta silmällä
pitäen.



Sopimusehdot on, ainakin keskeisimmiltä osiltaan, valmisteltava jo ennen kuin
hankintaprosessi aloitetaan. Sopimuksissa, jotka eivät kosketa hankintaprosessia, on
soveltuvin osin noudatettava samoja periaatteita.
Sopimusta valmistelevat virkamiehet vastaavat sopimuksen tavoitteiden asettamisesta,
riittävän materiaalin kokoamisesta päätöksentekoa varten, hankinta-asiakirjan laatimisesta ja
päätöksen tiedottamisesta.
Hankinnoissa noudatetaan julkisista hankinnoista annettua lainsäädäntöä ja VSHP:n
hallituksen vahvistamia hankintaohjeita. Yhteishankintoja voidaan tehdä erva-yhteistyön
puitteissa taikka Hansel Oy:n tai vastaavan yhteistyömuodon kautta.

Sopimushallinnan valmisteluvaihe on kuvattu seuraavassa taulukossa
(hankintaprosessiin liittyvät käytännön vaiheet kuvataan VSHP:n hankintaohjeissa).

Prosessin vaihe Kuvaus Huomioitavaa
Valmistelutoimeksiannon
antaminen

Aloite sopimuksen
valmistelusta

Edellyttääkö sopimukseen
sitoutuminen VSHP:n
puolelta tarjouskilpailua

Jos sopimuksen tekeminen
edellyttää tarjouskilpailua,
aloitetaan sen valmistelu

Tarjouskilpailun valmistelu Valmistellaan
tarjouskilpailu

Sisäinen valmistelu Sisäinen valmistelu
mahdollista tarjouskilpailua
ja sopimusluonnoksen
ehtojen määrittelyä varten.

Sisäisessä valmistelussa
tulee ottaa huomioon
valmistelutoimeksiantoon
mahdollisesti liittyneet
VSHP:n päätökset ja
huolehtia VSHP:n edun
toteutumisesta
sopimusehdoissa.

Sopimusluonnoksen ehtojen
valmistelussa tulee käyttää
asiantuntijoita erityisesti, jos
kyseessä on taloudellisesti
tai toiminnallisesti
merkittävä sopimus.

Tarjouskilpailun
järjestäminen

Valmistellaan
tarjouskilpailun vaatimat
dokumentit, mm.
sopimusluonnos ja sen
liitteet.

Sopimusneuvottelu
tilanteessa, jossa
sopimukseen sitoutuminen ei
edellytä tarjouskilpailua

Jos sopimukseen
sitoutuminen ei edellytä
tarjouskilpailua,
sopimusluonnoksen
ehdoista voidaan neuvotella
valitun sopimuskumppanin
kanssa.



Yhteistyöstä ja sopimuksesta
neuvotteleminen

Sopimusneuvottelujen
toteuttamista.

Sopimusluonnoksen
laatiminen

Sopimusluonnoksen
laatiminen edeltäneen
prosessin perusteella.
Sopimuksen seurantaa ja
toteutumista varten valitaan
VSHP:n vastuuhenkilö(t).

Sopimuksen
yhteyshenkilöllä oltava
tosiasiallinen mahdollisuus
(aikaa, kompetenssi) valvoa
sopimuksen noudattamista.

Sopimusluonnokseen
tutustuminen

Päätöksentekijä tutustuu
luonnokseen.

Toimielin-
/viranhaltijapäätöksen
tekeminen

Päätös sopimukseen
sitoutumisesta.

Sopimuksen
allekirjoittaminen

Valmis sopimus
allekirjoitetaan ja lähetetään
tallennettavaksi.

Sopimuksen molempien
osapuolten allekirjoittajien
toimivalta sopimuksen
allekirjoittamiseen tulee
varmistaa.

6.3. Sopimuksen tekeminen ja allekirjoittaminen

Sitova sopimus syntyy yleensä silloin, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet
sopimuksen. Sopimussuhdetta arvioidaan yksityisoikeudellisten määräysten pohjalta, ja tehty
sopimus sitoo aina kuntayhtymää, jos sopijapuoli on ollut hyvässä uskossa. Myös suullinen
sopimus on sitova, eli myöntävä vastaus tarjoukseen sitoo. Suullisia sopimuksia on kuitenkin
aina vältettävä.

Sopimusprosessin aikana ei saa antaa omat valtuudet ylittäviä lupauksia.

Kuntayhtymän sopimukset ja muut oikeustoimet allekirjoitetaan hallintosäännön 151 §:n
mukaisesti. Sopimuksen allekirjoittaa pääsääntöisesti se, jolla on oikeus päättää
talousarviomäärärahasta. Jotkut hankinnat koskevat monia talousarviovuosia tai useita
vastuuyksiköitä, jolloin toimivalta on siirrettävä yhdelle viranhaltijalle. Jos sopimus ei koske
talousarviovarojen käyttämistä, sen allekirjoittaa viranhaltija, jolla on hallintosäännön § 151
mukaan asemavaltuutus siihen. Sopimuksesta on aina oltava alkuperäinen versio tallella
VSHP:llä, pelkästään skannattu versio ei riitä.

Tähän ohjeistukseen kuuluvassa erillisessä hankintavaltuudet-liitteessä (liite 1) määritellään
sopimusoikeudet tavallisimmissa tapauksissa.

6.4. Sopimuksen rekisteröinti

Kaikki taloudellisia velvoitteita sisältävät sopimukset ja sitoumukset, jotka VSHP on tehnyt
jonkun toisen sopimusosapuolen kanssa, on kirjattava Cloudian sopimusrekisteriin.



6.5. Sopimusten seuranta sopimuskauden aikana

Sopimuksen seuranta ja valvonta on edellytyksenä sille, että VSHP:n etu toteutuu
sopimussuhteessa koko sen elinkaaren ajan. Sopimuskauden alkaessa aikataulutetaan ja
sovitaan muun muassa seuraavista seikoista:

• yhteistyökäytäntö, kokousjärjestelyt ja osallisten sitouttaminen: kalenteriin merkitään
seurantakokoukset yms.
• käytännön toimintatavat reklamoitaessa
• mahdollisten loppukäyttäjien tai muiden keskeisten sidosryhmien informoiminen,
kuuleminen ja sitouttaminen; koulutukset jne.
• seurantakokoukset, tarkistuskäynnit, laaturaportit ym. keskustelukanavat
• molemminpuolinen laadunseuranta ja tarkastus, laskutuksen seuranta.

Vastuuhenkilöt seuraavat koko sopimuskauden ajan, että sopimus pannaan täytäntöön
sopimusehtojen mukaisesti.

Avoimesta tiedonkulusta huolehditaan sopimussuhteen aikana, jotta varmistetaan sopimuksen
toteutuminen ja vältetään tilanteita, joissa sopimus olisi tarpeettomasti voimassa. Koko
sopimuskauden ajan (esim. työryhmät, kehityspalaverit, keskustelukanavat) jaetaan
kokemuksia ja kehitetään toimintaa, joiden pohjalta annetaan säännöllisesti palautetta
sopimuskumppanille.

Sopimuskauden aikainen sopimusseuranta:

Prosessin vaihe Kuvaus
Sopimuksen tallentaminen Sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen tallentaja tallentaa

sopimuksen sopimusrekisteriin Cloudiaan.
Sopimuksen seuranta Sopimuksen seurantaa varten tulee vastuuhenkilön järjestää

jo sopimuksen valmisteluvaiheessa toimivat menettelytavat.
Seurannan järjestäminen määräytyy myös osana
organisaation sisäistä valvontaa. Sopimusta tulee seurata
koko sopimuksen voimassaoloajan seuraavaa sopimusta
silmällä pitäen: miten sopimuksen toteuttaminen on
onnistunut, onko nykyinen sopimuskumppani sopiva ja mitä
tulee ottaa huomioon valmisteltaessa mahdollista uutta
sopimusta.

Sopimukseen perustuva
laskutus

Sopimukseen liittyvästä laskutuksesta (myyntilasku) tai
sopimukseen liittyvien laskujen tarkastamisesta ja
hyväksymisestä (ostolaskut) tulee huolehtia. Laskuttajalla
sekä ostolaskun tarkastajalla ja hyväksyjällä tulee olla
riittävä tieto sopimuksen sisällöstä laskutuksen
oikeellisuuden varmistamiseksi.

Sopimuskauden päättyminen Määräaikaisen sopimuksen sopimuskauden ollessa
päättymässä tarvitaan seurannasta heräte, joka muistuttaa
päättymisestä. Sopimuksen vastuuhenkilö pitää huolen tästä.

Toistaiseksi voimassa olevan
sopimuksen jatkuminen

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen toteutumista tulee
vastuuhenkilön toimesta seurata sopimuksen



voimassaoloaikana ja huolehtia siitä, että sopimus on
jatkuessaan VSHP:n edun mukainen.

Muutostarpeet Voimassa olevaan sopimukseen voi tulla seurannan kautta
muutostarpeita, jotka pitää huomioida. Tulee kuitenkin ottaa
huomioon esimerkiksi hankintalainsäädännön rajoitukset
(olennainen muutos) sopimusehtojen muuttamiselle.

Sopimusmuutoksista
neuvotteleminen ja päätöksen
valmisteleminen

Muutostarpeista neuvotellaan yhdessä sopijapuolten kanssa.

Päätös sopimuksen
muuttamisesta tai päättämisestä

Toimivaltaisen tahon päätös siitä, muutetaanko sopimusta
vai päätetäänkö sopimus, mikäli päättämisen edellytykset
täyttyvät.

Muutetun sopimuksen
tallentaminen

Muutokset tallennetaan Cloudiaan.

Sopimussuhteen päättymiseen
liittyvät järjestelyt

Sopimuksen päättyessä tulee vastuuhenkilön varmistaa, ettei
päättyminen aiheuta katkoja organisaation toiminnassa.
Sopimuksen päätyttyä tulee arvioida sopimuksen
toteutumista sopimuskauden aikana. Sopimuksen muutoin
päätyttyä voi olla oikeudellisia velvoitteita, jotka jäävät
voimaan, esim. immateriaalioikeudet, takuuehdot,
salassapito.

Sopimuksen arkistoiminen Päättynyt sopimus arkistoidaan arkistointisääntöjen
mukaisesti.

6.6. Reklamoiminen ja asiasta tiedottaminen

Reklamointiprosessi tapahtuu sairaanhoitopiirin ohjeessa olevien periaatteiden mukaisesti.
Ohje löytyy intranetistä, yleishallinnon ”sääntöjä ja määräyksiä” -kohdan alta.

Reklamaatio kirjataan Cloudiaan.

Sopimuksen vastuuhenkilöt ilmoittavat välittömästi esimiehilleen häiriöistä toimituksissa tai
jos sopimusrikkomuksen selvittämiseksi on käynnistetty prosessi. Jos viranomaisille on
kerrottava puutteista, jotta he voivat osaltaan ryhtyä toimenpiteisiin, heitä on informoitava
välittömästi. Sopimuksen vastuuhenkilö pitää huolen siitä, että reklamaatioilmoitus kirjataan
Cloudiaan.

6.7. Laskutuksen seuranta ja valvonta

Laskutuksen seurantaan ja valvontaan tulee kiinnittää erityistä huomiota. Laskutuksen
yhteyshenkilö on tärkeää määritellä jo sopimuksen valmisteluvaiheessa. Ellei muuta ole
määritelty, laskutuksen seurannasta ja valvonnasta vastaa sopimuksen yhteyshenkilö.
Sopimuskauden aikana yhteyshenkilön tai muun erikseen laskutuksen seurantaan määrätyn
henkilön tehtävänä ja vastuulla on seurata ja valvoa, että ko. sopimukseen perustuva laskutus
on sopimuksen mukainen.



6.8. Sopimusehtojen muuttaminen

Sopimusehtoihin voi olla tarve tehdä muutoksia sopimuksen voimassaoloaikana esim.
toimitusaika tai hintamuutosten tai esimerkiksi lisätöiden takia. Pitkäkestoisiin tai
euromäärältään merkittäviin sopimuksiin voi olla tarve tehdä myös muita muutoksia, joilla
voi olla vaikutusta sopimuksen osapuolten vastuisiin ja velvoitteisiin.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 136 §:ssä on
säädetty sopimuksen olennaisesta muuttamisesta. Tarkoituksena on täsmentää niitä tilanteita,
jolloin sopimusmuutosta pidetään olennaisena sopimusmuutoksena.
Hankintasopimukseen tai puitejärjestelyyn ei saa tehdä hankintapäätöksen tekemisen jälkeen
ns. olennaisia muutoksia tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteesta
johtuen. Muutosta pidetään merkittävänä muutoksena, jos hankintasopimus tai puitejärjestely
on sen seurauksena luonteeltaan huomattavasti erilainen alun perin tehtyyn sopimukseen
verrattuna. Hankintasopimuksiin tehtäviä muutosehdotuksia tulee siis aina arvioida
hankintalain 136 §:n perusteella. Jos sopimusmuutoksia tehdään, ne on tehtävä sopimuksessa
sovitulla muutoshallintamenettelyllä, asiasta riippuen joko kirjallisesti tai muuten sähköisesti
dokumentoidulla tavalla. Muutokseen on ensin saatava toimivaltaisen tahon hyväksyntä.
Huomioitavaa on, että tämä koskee myös esimerkiksi lisä- ja muutostöitä.
Jos sopimusehtojen muutoksiin liittyvät kysymykset tulevat ajankohtaiseksi, pitää aina
lähtökohtaisesti ottaa yhteyttä hankintayksikön edustajaan tai VSHP:n juristiin.
Sopimusmuutokset tallennetaan ja niistä tiedotetaan siten kuin muutosten tekemisestä on
sovittu sopimusasiakirjassa sekä organisaation sisällä niin, että kaikki tarpeelliset tahot saavat
tiedon muutoksesta.

6.9. Sopimuksen muuttaminen käytännössä, irtisanominen tai purkaminen

Sopimukseen tehty muutos kirjataan Cloudiaan, jotta sopimus on aina ajantasainen. Samalla
tavalla kirjataan myös sopimuksen irtisanominen tai purkaminen. Se, onko sopijapuolella
oikeus muuttaa sopimusta yksipuolisesti, ratkeaa ensisijaisesti sillä, onko mahdollisuus
kirjattu sopimukseen selkeänä ehtona ja salliiko lainsäädäntö sen. Jos oikeutta ei ole kirjattu
sopimukseen, kumpikaan sopijapuoli ei pysty muuttamaan sopimusta yksipuolisesti.

Sopimuksen irtisanominen tai sen purkaminen ovat erilaisia tapoja päättää sopimuksen
voimassaolo. Purkaminen tarkoittaa sitä, että sopimuksen voimassaolo päättyy välittömästi.
Purkaminen tulee ajankohtaiseksi, kun sopijapuoli olennaisella tavalla rikkoo sopimusta, kun
taas irtisanomisella päätetään sopimus, jonka ei enää katsota täyttävän tarkoitustaan.
Määräaikainen sopimus on voimassa tietyn ajan ja sen voimassaoloaika päättyy sovittuun
aikaan eikä sitä yleensä voi sanoa irti ennenaikaisesti.

6.10. Sopimuksen jälkiarviointi

Sopimuskauden aikana tehtävän sopimusseurannan lisäksi sopimuksen päättyessä on
perusteltua mm. vastuuhenkilön toimesta arvioida, miten sopimuksen toteuttaminen on
onnistunut ja mitä tulee ottaa huomioon valmisteltaessa mahdollista uutta sopimusta.
Huomioon tulee tällöin ottaa erityisesti seuraavat seikat:

• Miten sopimuksen osapuolet ovat toteuttaneet sopimusvelvoitteensa.
• Miten sopimuksen tavoitteet on saavutettu.
• Miten käyttäjät ja muut sidosryhmät arvioivat sopimuksen toteutuneen.



• Mitkä ovat olleet syynä mahdollisiin ongelmiin ja sopimuserimielisyyksiin ja miten ne on
saatu selvitetyksi.
• Mikä sopimussuhteessa oli onnistunut ja mitä olisi kannattanut tehdä toisin.

Sopimushallinnan vastuuhenkilöt:

Hallintojohtaja ja juristi

LIITE: Hankintavaltuudet

Hallitus 27.4.2020



Vaasan sairaanhoitopiirin hankintavaltuudet

Vaasan sairaanhoitopiirissä hankintavaltuudet määräytyvät hankintojen arvonlisäverottoman arvon
mukaan.
Valtuusto hyväksyy talousarviossa kuntayhtymälle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden
tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä kuntayhtymäkonsernin toiminnan ja
talouden tavoitteet.

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus vahvistaa vuosittain tulosyksiköiden ne vastuuhenkilöt, joilla on
hankintavaltuuksia käyttötalousarvioon sisältyvistä yksittäisistä hankinnoista vuosittaisten määrärahojen
puitteissa. Hoito-osastojen vastuuhenkilöt ovat tavanomaisesti ylilääkäri ja osastonhoitaja. Hallinnon ja
huollon palvelualueiden vastuuhenkilöt ovat yksiköiden päälliköt tai viranhaltijat.

Hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet voidaan havainnollistaa alla olevalla taulukolla. Taulukko
kuvastaa tämänhetkistä tilannetta Vaasan sairaanhoitopiirissä.

HANKINTALAJI ARVO (ALV 0%) PÄÄTÖKSENTEKIJÄ SOPIMUKSEN
ALLEKIRJOITTAJA

MUUT EHDOT

Varastotilaukset ja
hankintaehdotukset
hankintayksikölle

Käyttötalousarvion
puitteissa

Tilausoikeudet omaava
henkilö

Yksittäisen tuotteen
arvon ylittäessä
2 000€ vaatii
kirjallisen päätöksen
osaston vastuu-
henkilöltä.

Laitteet, palvelut (ei
toistaiseksi
voimassa olevia) ja
kulutustavarat.

< 15 000€ Tulosyksikön
vastuuhenkilö

Tulosyksikön
vastuuhenkilö

Hankintojen
suunnittelu ja
toteutus on tehtävä
yhdessä
hankintayksikön
kanssa.

Laitteiden ja
palvelujen vuokraus
-Määräaikainen

-Toistaiseksi
voimassa oleva

< 15 000€

> 15 000€

Tulosyksikön
vastuuhenkilö
Palvelualueen johtaja

Palvelualueen johtaja

Vastuualueen johtaja

Hankintojen
suunnittelu ja
toteutus on tehtävä
yhdessä
hankintayksikön
kanssa.

Investointi (laite)
valtuuston
hyväksymän
talousarvion
mukaan

15 001 – 50 000€ Hallintojohtaja Hallintojohtaja Keskitetty
hankintavaltuus
(hallintosääntö §29)
Hankintojen
suunnittelu ja
toteutus on tehtävä
yhdessä
hankintayksikön
kanssa.

LIITE § 66/2



Investointi (laite)
valtuuston
hyväksymän
talousarvion
mukaan

> 50 000€ Hallintojohtaja ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä

Hallintojohtaja ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä

Keskitetty
hankintavaltuus
(hallintosääntö §29)
Hankintojen
suunnittelu ja
toteutus on tehtävä
yhdessä
hankintayksikön
kanssa.

Budjetoimattomat
investoinnit

> 15 000€

< 50 000 €

Hallitus

Hallitus

Hallintojohtaja
Hallintojohtaja ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä

Bulkkitavara
(kulutustarvikkeet)

Hankintapäällikkö Hankintapäällikkö

Palvelut
(lääkäripalveluita
lukuun ottamatta)

> 15 000 Ko. palvelualueen
johtaja

Palvelualueen johtaja /
Diagnostiikkakeskuksen
johtaja

Hankintojen
suunnittelu ja
toteutus on tehtävä
yhdessä
hankintayksikön
kanssa.

Lääkäripalvelut
(määräaikaiset)

(myös jatkuvat)

> 15 000 - 50 000€

> 50 000€ -

Vastuualueen johtaja

Vastuualueen johtaja

Vastuualueen johtaja ja
johtajaylilääkäri

Johtajaylilääkäri ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä ja

Keskitetty
hankintavaltuus
(hallintosääntö §29)

Rakennusurakat-
rakennuspalvelut ja
rakennusprojektit

< 50 000€

> 50 000€

Tekninen johtaja

Hallintojohtaja ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä

Tekninen johtaja

Hallintojohtaja ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä

Kiinteistöjen
vuokrasopimukset
(antaminen tai
ottaminen
vuokralle)

Tekninen johtaja Tekninen johtaja Keskitetty
hankintavaltuus
(hallintosääntö §29)

Lyhytaikaiset lainat
Muut (talousarvio)
lainat

Hallintojohtaja

Valtuusto

Talousjohtaja

Hallintojohtaja

Keskitetty
hankintavaltuus
(hallintosääntö §29)

Leasing > 15 000€ VSHP hallitus Hallintojohtaja ja
sairaanhoitopiirin
johtaja yhdessä

Huolto - ja
kunnossapito

< 25 000€ Sairaalainsinööri
(lääkinnälliset laitteet)

Sairaalainsinööri
(lääkinnälliset laitteet)



> 25 000€ Sairaalainsinööri
(lääkinnälliset laitteet)

Huoltopäällikkö (LVIA)

Tekninen johtaja

Tekninen johtaja
ICT
(omat sopimukset
ja 2M-IT:n kautta)
Budjetoimattomat
investoinnit

IT-johtaja

Hallitus

IT-johtaja

IT-johtaja

Yhteistyö Palvelualueen tai
vastuualueen johtaja

Se tai ne virkamiehet,
jotka hallintosäännön
mukaan
vastaavat kyseisestä
toiminnasta

Irtaimen myynti tai
lahjoittaminen

Hallintojohtaja Hallintojohtaja

Palveluiden myynti Palvelualueen johtaja /
Diagnostiikkakeskuksen
johtaja /
Hallintojohtaja

Palvelualueen johtaja /
Diagnostiikkakeskuksen
johtaja /
Hallintojohtaja

Inhouse-palvelut
(ICT, Laitoshuolto,
Ravitsemispalvelut
ja Pesulapalvelut)

Jo tehtyjen
sopimusten
muutokset

Hallintojohtaja

Alkuperäinen päättäjä

Hallintojohtaja

Alkuperäinen
allekirjoittaja

Koskee
pääsopimuksia

Optiot (sopimukset)

Sopimusten siirrot

Alkuperäinen päättäjä

Alkuperäinen päättäjä

Alkuperäinen
allekirjoittaja

Alkuperäinen
allekirjoittaja

Jos hinnankorotus on
isompi kuin 5%
päätös siirretään
ylemmälle
päätöksentekotasolle

Hallitus 27.4.2020



Esitys tehohoitokäyttöön tarkoitetun hengityslaitteen hankinnasta vuonna 2020

Ajankohtaisessa pandemiatilanteessa on perusteltua varustautua useisiin pitkäkestoisiin
hengityslaitehoitojaksoihin seuraavan vähintään vuosineljänneksen aikana.
Useimmat Vaasan keskussairaalan olemassa olevat tehokäyttöön parhaiten soveltuvat
hengityslaitteet ovat jo 10-20 v. vanhoja (yhteensä n. 10)). Olemme saaneet tarjouksen
uudesta hengityslaitteesta, jota tehohoidon ylilääkäri vahvasti suosittaa hankittavaksi.

Kyseessä on Drägerin tehohoitokäyttöön soveltuva hengityslaite, jonka mukana
toimitettaisiin täydessä käyttökunnossa oleva lasten tehohoitoon soveltuva hengityskone
(demokone), yhteishintaan 23 900 euroa.
Tämä on vertailukelpoinen aikaisempaan tietoon, jossa uuden hinta oli 19900 euroa ja
demokoneen hinnaksi oli laitettu 3000 euroa.

Keskussairaalassa on yksi hengityslaite, jota voitaisiin käyttää lapsilla, aina valmiina, mutta se
vapautuisi aikuisilla kokonaan käytettäväksi tällä tavalla.

Kyseessä on ns. vaihto, eli meiltä luovutettaisiin vanhin käytössä oleva Dräger-hengityslaite.
Kaupan etuna olisi, että vanhaakaan konetta ei tarvitse luovuttaa pois ennen kuin
epidemiatilanne selkeästi ohi/menossa ohi.

Kyseistä hankintaa ei ole budjetoitu vuodelle 2020, mutta kuluvan vuoden a-
listahankinnoista voidaan yksi leikkaussalirespiraattori vaihtaa kyseiseen hankintaan.

Peter Nieminen

Operatiivisen vastuualueen johtaja
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Region Västerbottenin ja Vaasan keskussairaalan/Vaasan sairaanhoitopiirin 

välinen yhteistyösopimus lääkäreiden AT-palvelujaksosta 

 

 

 

Yleistä 
Region Västerbotten ja Vaasan keskussairaala (VKS) ovat jo vuosien ajan tehneet yhteistyötä esimerkiksi 

eräillä erikoissairaanhoidon alueilla. Tämä sopimus voidaankin nähdä osana yhteistyön kokonaisvaltaista 

kehittymistä Region Västerbottenin ja Vaasan sairaanhoitopiirin kesken. Vaasan sairaanhoitopiiri on 

kaksikielinen ja noin puolet sen asukkaista puhuu äidinkielenään suomea ja puolet ruotsia, mikä on 

henkilöstön rekrytoinnin kannalta haasteellista, sillä voidakseen työskennellä Vaasan sairaanhoitopiirissä on 

hallittava molemmat kielet. Monet ruotsinkieliset nuoret Suomesta haluavat suorittaa lääkäriopintonsa 

Ruotsissa, ja heistä monet haluavat tutkintonsa jälkeen suorittaa AT-palvelujaksonsa Suomessa (AT = allmän 

tjänstgöring). Näistä syistä solmimme tämän yhteistyösopimuksen lääkäreiden AT-palvelujaksosta, jotta 

Ruotsissa lääkärintutkintonsa suorittaneet opiskelijat voivat saada laillistetun lääkärin oikeudet  

suorittamalla AT-palvelujaksonsa Vaasassa, Suomessa.  

 

Ruotsin sosiaalihallituksen ohjeet lääkäreiden AT-palvelujaksosta (SOSFS 1999:5, M) ohjaavat AT-lääkäreiden 

palvelujaksoa ja koulutusta Vaasan keskussairaalassa/Vaasan sairaanhoitopiirissä. Region Västerbottenin 

AT-palvelujaksoa koskevat asiakirjat täydentävät Vaasan keskussairaalan/Vaasan sairaanhoitopiirin laatimaa 

paikallista koulutussuunnitelmaa. Palvelujakso ja sen sisältö koulutuksineen suunnitellaan ja toteutetaan 

Ruotsin sosiaalihallituksen ohjeiden mukaisesti.  

 

Tämä sopimus on voimassa 15.4.2020 lähtien vuoden kerrallaan ja uudistetaan automaattisesti, ellei 

jompikumpi osapuolista sano sopimusta irti. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta. 

AT-paikkojen (virkojen) täyttäminen 
Vaasan keskussairaalan/Vaasan sairaanhoitopiirin AT-paikasta ilmoitetaan Läkartidningen-lehdessä, 

Platsbanken-palvelussa (työnvälitys, Ruotsi) sekä VSHP:n ja Region Västerbottenin verkkosivuilla. Paikat 

täytetään tavanomaisella menettelyllä eli hakijoiden ansiot ja kielitaito arvioidaan ja heitä haastattelevat 

AT-vastaavat Vaasassa yhteistyössä Uumajassa sijaitsevan Norrlands universitetsjukhusin (NUS) AT-

päällikön ja HR:n kanssa. Vaasaan on suunnitteilla perustaa neljä AT-paikkaa kliinistä palvelujaksoa varten, 

niistä kaksi täytettäisiin kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Tavoitteena on, että ensimmäinen rekrytointi 

tapahtuisi syksyllä 2020, niin että AT-paikka täytettäisiin vuoden 2021 alussa. 

Työnantajan vastuu 
Sopimus- ja vakuutusteknisistä syistä päätyönantajana toimii Vaasan keskussairaala/Vaasan sairaanhoitopiiri 

ollen vastuussa työympäristöstä ja mahdollisesta kuntoutuksesta.  
 
Jos tämä sopimus puretaan, annetaan tämän sopimuksen nojalla palkatuille AT-lääkäreille mahdollisuus 

saattaa loppuun aloittamansa AT-palvelujakso. 

 

LIITE § 68



   

Region Västerbotten 
Regionens hus, Köksvägen 11, 901 89 Umeå  
Tel: 090-785 00 00. Fax: 090-785 00 00. 
E-post: mejl@regionvasterbotten.se 

 

 

Koulutusvastuu 
Vastuun palvelujakson sisällöstä jakavat Vaasan keskussairaala, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Region 

Västerbotten. Region Västerbottenilla on päävastuu siitä, että AT-palvelujakso suoritetaan 

periodijärjestyksen mukaisesti. 

Talous 
Vaasan keskussairaala/Vaasan sairaanhoitopiiri vastaavat AT-lääkäreiden kaikista palkkakuluista 

(peruspalkka + erityiskorvaukset) koko AT-palvelujakson ajalta. Vaasan sairaanhoitopiiri maksaa AT-

lääkäreiden kulut, jotka syntyvät matkoista Vaasan ja Uumajan välillä Uumajassa tapahtuvan pakollisen AT-

koulutuksen sekä AT-kokeen suorittamisen vuoksi. Muun henkilökunnan matkakulut maksaa kukin 

työnantaja. 

Vaasan sairaanhoitopiiri on vastuussa AT-paikkojen rekrytoinnin ja täyttämisen yhteydessä syntyvistä 

kuluista. 

Koulutus 
Vaasassa suoritettava palvelujakso käsittää 18 kuukauden palveluksessaoloajan. Periodeja koskevan 

suunnitelman laativat Region Västerbotten yhdessä AT-lääkärin ja Vaasan keskussairaalan/Vaasan 

sairaanhoitopiirin AT-asioista vastaavien kanssa. 

NUS:ssa järjestetään kahden viikon perehdytys, jota seuraa yhden viikon perehdytys VKS:ssa. Sen jälkeen on 

9 kuukauden periodi sisätautien ja kirurgian erikoisaloilla,  3 kuukauden periodi psykiatrian erikoisalalla ja 

viimeisenä 6 kuukauden periodi terveyskeskuksessa. Palvelujakson sisältö on kuvattu yksityiskohtaisesti 

liitteessä 1. VKS:ssa työskentelevät AT-lääkärit osallistuvat NUS:n järjestämään perehdytyskoulutukseen sekä 

pakollisiin yhteisiin koulutustilaisuuksiin yhdessä NUS:ssa työskentelevien AT-lääkäreiden kanssa.  

 

Ohjaaminen 
Ennen palvelujakson alkamista on jokaiselle AT-lääkärille nimettävä henkilö, joka on pääasiallisessa 

vastuussa ohjaamisesta. AT-lääkärin on keskusteltava ohjaajansa kanssa säännöllisesti ja suunnitelman 

mukaisesti ainakin kolme kertaa kunkin periodin aikana (kirurgia, sisätaudit, psykiatria, yleislääketiede) ja 

tarvittaessa useamminkin. Kunkin erikoisalan seniorilääkäri (erikoislääkäri) on vastuussa päivittäisestä 

ohjaamisesta. 

Edistymisen valvominen 
AT-lääkärin kehittymistä ammatissa seurataan säännöllisesti ohjaajan kanssa käytävien keskusteluiden 

avulla (ks. Ohjaaminen) ja niin sanottuja näyttötilaisuuksia on järjestettävä yksi tilaisuus yhtä periodia kohti, 

sillä ne voivat korvata käytännön kokeen kansallisessa AT-kokeessa. Kansallinen AT-koe tehdään 

palvelujakson loppupuolella, toisin sanoen silloin, kun vähintään yksi kuukausi on suoritettu viimeisestä 

periodista (yleislääketiede). 

Seuranta/kehittyminen 
Vaasan keskussairaalan/Vaasan sairaanhoitopiirin ja Region Västerbottenin vastaavat henkilöt ottavat 

tarvittaessa yhteyttä sopimuksen tarkistamista varten. 

Palveluksessa olevien AT-lääkäreiden palvelujakson seuranta tapahtuu sekä spontaanisti AT-lääkäreiden ja 

ohjaajien aloitteesta että säännöllisesti ohjaajan kanssa käytävien keskusteluiden yhteydessä sekä myös AT-

koulutuspäivien yhteydessä. Palvelujakson päätyttyä AT-lääkäri, Vaasan keskussairaalan/Vaasan 

sairaanhoitopiirin pääohjaaja ja Region Västerbottenin AT-vastaava käyvät loppukeskustelun. 
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Tästä sopimuksesta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, joista kumpikin osapuoli on saanut yhden. 

 

Region Västerbottenin puolesta   Vaasan keskussairaalan puolesta 

 

 

_________________________   _________________________ 

Clas Ahlm     

Tutkimus- ja koulutusjohtaja 

Tutkimus- ja koulutusyksikkö 

 

 

_________________________   _________________________ 

Brita Winsa 

Terveydenhuollon johtaja 

Region Västerbotten 


