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Hallitus 5 - 7 20.1.2020 

 

 

 

 

§ 5 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 6 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo och Hans-Erik Lindqvist. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 7 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  

 

 

 

 



Asiasivu 4(16) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 8 20.1.2020 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 2 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 8/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 8/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 8/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 8/4 

 

 

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

 

HALL:   



Asiasivu 5(16) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 
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§ 9 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 3 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen nä-

kökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun 

ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee tammikuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen tammikuulta 2020. 

 

HALL:   
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Hallitus 10 20.1.2020 

 

 

§ 10 Päivystystoiminnan ruuhkautuminen vuodenvaihteessa 

Shp:n joht. 4 

Vaasan keskussairaalan päivystyksessä vuodenvaihteen aika oli haastava.  Jatkuvan ruuh-

kautumisen syynä olivat suuri potilasmäärä samoin kuin jatkohoitopaikkojen puute. 

 

Henkilökunnan työvuorolistojen suunnittelun kannalta vuodenvaihde oli haastava, koska 

työvuorolistalla oli viisi ylimääräistä vapaapäivää. Haasteista huolimatta päivystykseen saa-

tiin rekrytoitua riittävä määrä sijaisia vastaamaan päivystyksen normaalimiehitystä. Joulu-

listalle saatiin myös äkillisiin poissaoloihin sijaisia hoidon palveluyksiköstä. 

 

Ajalla 23.12. - 7.1. oli päivystyksessä 20 % enemmän potilaita kun vastaavana ajankohtana 

edellisvuonna, myös puheluita oli 30 % enemmän. Suuren potilasmäärän lisäksi tilannetta 

hankaloitti se, että päivystyksen potilaille ei saatu järjestettyä jatkohoitopaikkaa kuntien 

osastoille eikä erikoissairaanhoidon osastoille. Näin ollen päivystys ruuhkautui ja hoitoajat 

pidentyivät huomattavasti.  

 

Keskussairaalassa on reagoitu tilanteeseen ja etsitty ratkaisuja ja toimittu aktiivisesti jo 

ruuhkien yllätettyä, toimenpiteitä on tehty useita. Kyseessä ollut jakso oli siis poikkeukselli-

nen lukuisina vapaapäivineen, mutta vastaavanlaisiin tilanteita tulee ja niihin otetaan oppia 

näistä kokemuksista. 

Tilanteesta on myös keskusteltu alueen sote-johtoryhmän sekä johtavien hoitajien kesken. 

Kuntien edustajat toivat esiin haasteita sijaisten rekrytoinneissa. Kotiuttamiset osastoilta ei-

vät tahtoneet onnistua, sillä kotipalveluissa ei ole ollut tarpeeksi työvoimaa, eikä kotisairaala 

pystynyt vastaamaan tarpeeseen. Kunnissa oli paljon potilaita, osastoilla oli täyttä ja avopuo-

len palveluiden vähennys ajoi asiakkaita päivystykseen yms. Myös keskussairaalan omilla 

ratkaisuilla oli vaikutusta siihen, että tilanne kuormittui päivystyksessä. Vuodeosastopaikko-

jen vähennys ja poliklinikkatoiminnan alasajot muodostivat oman lisähaasteensa.  Näihin 

ratkaisuihin oli päädytty, jotta saatiin varmistettua riittävä henkilöstöresurssi päivystykseen.  

 

Keskussairaalan päivystyksessä näkee Pohjanmaan alueen sote-palvelujen haasteet. Yhteis-

päivystys ei voi kieltäytyä hoitamasta potilaita, ja jos jatkohoitopaikkaa ei kunnista järjesty, 

on keskussairaalan etsittävä potilaille vuodeosastopaikka keskussairaalasta.  Valitettavasti 

haasteet tulevat varmasti jatkumaan myös tulevaisuudessa, kun henkilöstön rekrytointihaas-

teet lisääntyvät ja monessa kunnissa säästetään. Tulevista haasteista selvitäksemme Poh-

janmaalla tarvitaan vahvaa yhteistyötä perusterveyden- ja sosiaalihuollon sekä erikoissai-

raanhoidon kesken. Tärkeimpinä toimenpiteinä, jotta vastaavat tilanteet pystytään välttä- 

          jatkuu.. 
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Hallitus 10 20.1.2020 

 

 

 

 

 

 

mään, on tiiviimpi alueellinen keskustelu loma-aikojen toimintojen vähentämisestä. Ruuh-

ka-aikojen ohjeistuksia uudistetaan, jotta voidaan paremmin varmistaa laadukkaat palvelut 

kaikissa tilanteissa. 

 

Kokouksessa esitellään vielä tarkemmin tilannekatsaus ja toimenpiteet. 

 

 

SHP:n JOHT: 

  esittää, että hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. 

 

HALL: 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 11 20.1.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 11 Aluehallintoviraston päätös korvauksen myöntämisestä lääkäreiden koulutuk-

 sesta aiheutuneisiin kustannuksiin 

JYL 1 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa päätöksillään suorittavansa korvausta 

lääkäreiden koulutuksesta aiheutuneisiin kustannuksiin jaksolla 1.1. -30.6.2019 seuraavasti: 

 

17 057,00 euroa   yleislääketieteen erityiskoulutus 

233 941,00 euroa  lääkärin erikoistumiskoulutus 

3 626,00 euroa hammaslääkärin erikoistumiskoulutus 

     

Aluehallintoviraston päätökset   LIITE § 11/1-3 

LSSAVI/15329/2019 

LSSAVI/15330/2019 

LSSAVI/15327/2019 

 

 

 

JYL: ehdottaa, että Aluehallintoviraston päätökset merkitään tiedoksi. 

 

 

HALL:   
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 12 20.1.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 12 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2020 

JYL 2 

Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa tulee eri yksiköissä va-

rautua siihen, että lisätään lääkäreiden työsuoritusta turvautumalla kliinisen lisätyön teke-

miseen vuoden 2020 aikana. Ilman kohdistettua lisäpanostusta on kokemuksen mukaan jo-

noja pitkällä tähtäimellä mahdoton pitää hallinnassa. Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuun-

nitelmassa on päämääräksi esitetty myös jonoton sairaala, mikä vielä lisää paineita jonojen 

lyhentämiseen. Jonottomaan sairaalaan pyritään toki myös monin muin keinoin kuin vain 

resursseja lisäämällä ja pääosin jonotilanne on hyvä tai tyydyttävä.   

 

Operatiivisella vastuualueella joudutaan varautumaan lisätyöhön kirurgisella poliklini-

kalla/ ortopedia ja traumatologia:  

 

 Ortopedian ja traumatologian poliklinikalla on tarve hoitaa 300 potilasta. Kustannukset 

23 400 € sos.kuluineen. Hoitajakustannukset yhteensä n. 6345 €. Sihteerikustannukset 

yhteensä n. 2880 €. 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista kirurgisella poliklinikalla vuonna 2020 on sosiaaliku-

luineen 32 625 €.  

Operatiivisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirje liitteenä  LIITE § 12/ 1  

 

           

Medisiinisellä vastuualueella tarvitaan lisätyöjärjestelyjä vuoden kuluessa kardiologian 

ja gastroenterologian poliklinikalla: 

 

 Kardiologian poliklinikalla on tarve hoitaa ensikäyntejä 100 kpl ja uusintakäyntejä 

340 kpl.; kustannus noin 86 840,00 € 

 Gastroenterologian poliklinikalla on tarve tehdä 150 kolonoskopiaa: kustannus noin 

80 300 € 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista medisiinisellä vastuualueella vuonna 2020 on noin  

167 140,00 €.  
 

Medisiinisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirjeet liitteinä  LIITE § 12/ 2-3 

 

          jatkuu.. 
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Radiologian yksikössä vuoden 2019 kliininen lisätyö oli yhteensä noin 200 000 €.  

 

Poliklinikoiden jonotilanne on huonontunut ja tästä voidaan arvioida että patoutunutta ky-

syntää voi purkautua kuvantamiseen 2020. Jonotilanne erityisesti magneettikuvauksissa on 

huono, odotusajat kuvauksiin vaihtelevat kiireettömissä tapauksissa 2-12 viikon välillä. Sane-

luviive on edelleen liian pitkä, erityisesti natiivikuvissa. Tämä sitä huolimatta, että  

etäsaneluita, konsulttityövoimaa ja lisätöitä on käytetty radiologien resurssipulaa paikkaa-

maan. Valinnanvapaus ei koske röntgentutkimuksia. Kilpailutilanne näyttäytyy siten että 

röntgenosasto on tällä hetkellä sujuvaa hoitoprosessia haittaava tekijä liian usein. Tämä puo-

lestaan heijastuu erityisesti ensiavun ja poliklinikoiden toimintaan. Osittain osastot myös 

kärsivät röntgenosaston tuotannon ongelmista.  

Rekrytoinnissa on edelleen suuria haasteita, joten ehdotetaan lisätyösopimusten jatkamista 

radiologian erikoislääkäreille. Lääkäreiden lausuntokohtaiset palkkiot ovat n. 250 000 € 

(MRI, CT  ja natiivikuvaukset) 

Röntgenhoitajien lisätyökorvaukset 16 lauantain MRI kuvauspäivää. Työtunnit yhteensä 192 

ja kustannus 55 €/tunti, yhteensä 10 560 €.  Arvioitu lisätyön kustannus vuodelle 2020 on 

yhteensä noin 260 560 € 

 

Diagnostiikkakeskuksen vastuualuejohtajan ja radiologian ylilääkärin kirje LIITE § 12/ 4 

 

Patologian yksikössä on tarve tehdä lisätyönä terveyskeskusten tutkimuksia ja talon ul-

kopuolisten yksiköiden pyytämiä tutkimuksia. Vuosikustannukset ovat arviolta  

65 000 €. 

 

Patologian ylilääkäri Marcus Svartbäckin kirje     LIITE § 12/ 5  

 

 

JYL: esittää, että hallitus valtuuttaa edellä esitetyt yksiköt talousarvi-

onsa puitteissa toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua 

lisätyönä hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi. 

 

Hallitus valtuuttanee johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkä-

reiden kanssa tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.2.2020 – 

31.1.2021 sekä hyväksyy sen, että johtajaylilääkäri lääketieteelli-

sesti kiireellisissä tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisä-

työpäiviin ilman voimassa olevaa hallituksen päätöstä.   

 

HALL:   
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§ 13 Erivapaus kielitaitovaatimuksesta, Vasileios Karagiannis 

 

JYL 3 

Vaasan keskussairaalan avoinna olevaa onkologian erikoislääkärinvirkaa on ainoana hakija-

na hakenut, LL sädehoidon erikoislääkäri Vasileios Karagiannis. Hän on ollut Vaasan kes-

kussairaalassa syksystä 2016 alkaen ja toiminut nyt 3 vuoden  ajan ja on erinomaisesti tehnyt 

sädelääkärin toimet ja sen lisäksi ohjannut erikoistuvia ja osallistunut aktiivisesti sädeosas-

ton kehitysprojekteihin. 

 

Medisiinisen vastuualueen vs johtaja Antti Jekusen ja vs onkologian ylilääkäri Heidi Bengt-

sin mukaan Vasileios Karagiannis täyttää hakemansa viran muodolliset pätevyysvaatimukset 

muuten, mutta häneltä puuttuu vaadittava kielitodistus suomen- ja ruotsinkielen osalta. 

Hänen suomenkielen taitonsa on käytännössä hyvää ja riittää erinomaisesti potilaiden kans-

sa käytävään keskusteluun. Hän on myös sitoutunut osallistumaan Vaasan keskussairaalan 

järjestämään ruotsin kielen opetukseen kielitaitonsa parantamiseksi. 

 

Vasileios Karagiannis anoo hallitukselta erivapautta sairaanhoitopiirin ruotsin ja suomen- 

kielen kielitaitovaatimuksesta.    LIITE § 13/1 

Vs vastuualuejohtaja Antti Jekunen ja vs ylilääkäri Heidi Bengts puoltavat erivapauden 

myöntämistä.       LIITE § 13/2 

 

 

JYL:  esittää, että hallitus myöntää LL Vasileios Karagiannikselle eriva-

pauden ruotsin ja suomenkielen hyvästä suullisesta ja kirjallisesta 

kielitaitovaatimuksesta. 

 

HALL:  
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§ 14 Kansalaisaloite 

JYL 4 

Vaasan sairaanhoitopiirin on saanut kansalaisaloitteen koskien ensihoitopalvelua. Kansa-

laisaloite ja ensihoidon vastuulääkärin vastine annetaan hallitukselle tiedoksi. 

 
         LIITE § 14 /1-2 

 

JYL: esittää, että hallitus merkitsee saaneensa tiedoksi kansalaisaloit-

teen sekä ylilääkäri Väyrysen vastauksen.  

 

HALL:  
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§ 15   Valtion koulutuskorvaus sairaanhoitajien lääkkeenmääräämiseen edellytetyn 

 koulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin 

JYH 1      

Vaasan ammattikorkeakoulut järjestivät 45 opintopisteen laajuisen sairaanhoitajien lääk-

keenmääräämisoikeutta koskevan lisäkoulutuksen 02/2018- 03/2019. Henkilöstöjaoston 

(§6/4.10.2017) ja shp:n hallituksen (§190/12.12.2017) päätösten mukaan Vaasan sairaanhoi-

topiiri maksaa alueellaan työskentelevien sairaanhoitajien lisäkoulutuksen osallistumismak-

sun. Koulutukseen osallistui yhteensä 28 sairaanhoitajaa sairaalasta ja alueen terveyskes-

kuksista. Osallistumismaksu oli 4900€/osallistuja. 

 

Laki terveydenhuoltolain 60 a § muutoksella (534/2019) korvataan valtion varoista rajatun 

lääkkeenmääräämisoikeuden saaneiden henkilöiden koulutuskorvaus. 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ilmoittaa käsitelleensä hakemusta ja hyväksyneen-

sä hakemuksen ajanjaksolta 1.1. - 30.6.2019 ja suorittavansa korvausta 137 200,00 euroa. 

 

     

Aluehallintoviraston päätös      LIITE § 15 

LSSAVI/15092/2019 

 

 

 

 

JYH:  ehdottaa, että Aluehallintoviraston päätöS merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 16 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    20.1.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite: X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

  

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 


