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Hallitus 30 - 32 2.3.2020 

 

 

 

 

§ 30 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Mona Vikström ja Ulla Hellén. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 32 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 33 2.3.2020 

 

 

 

 

 

 

 

§ 33 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 9 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 33/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 33/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 33/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 33/4 

 

 

SHP:n JOHT:  

ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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§ 34 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 10 

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 maaliskuun tilanne-

katsauksen kokouksessa. 

 

 

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

  johtajan katsauksen maaliskuulta 2020. 

 

HALL:   
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Hallitus 35 2.3.2020 

 

 

§ 35 Vaasan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkärin viran aukijulistaminen 

Shp:n joht. 11 

Terveydenhuoltolain 57 § mukaan terveydenhuollon toimintayksikössä on aina oltava toi-

minnasta vastaava lääkäri. Vastaavan lääkärin on johdettava ja valvottava toimintayksikön 

terveyden- ja sairaanhoitoa. Näin ollen sote-lainsäädäntö ei tule tekemään tarpeettomaksi 

johtajaylilääkärin virkaa siinä tulevassakaan sairaalassa, joka huolehtii nykyisen keskussai-

raalan tehtävistä tulevassa Pohjanmaan maakunnan organisaatiossa, vaikka työnkuva ja 

asema organisaatiossa tulevatkin muuttumaan. 

 

Johtavan ylilääkärin, Reijo Aution lopettamisen jälkeen, Christian Kantola toimii vt. johta-

vana ylilääkärinä ajalla 2.10.2019 – 30.4.2020, tämän vuoksi virka tulisi aukijulistaa.  

   

SHP JOHT.:   

esittää, että hallitus hyväksyy Vaasan sairaanhoitopiirin johtajayli-

lääkärin viran julistamisen haettavaksi.  

 

 

HALL:  
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Hallitus 36 2.3.2020 

 

§ 36 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2019 

Shp:n joht. 12 

Vuoden 2019 tilinpäätös on 871 903,83 euroa alijäämäinen. 

 

Toimintatuotot olivat yhteensä 255,3 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 10,9 milj. eurolla. 

Oman toiminnan tuotot olivat 3,9 milj. euroa suunniteltua suuremmat, kun taas muissa lai-

toksissa annetun hoidon läpilaskutuksen tuotot olivat 7 milj. euroa suunniteltua suuremmat. 

Maksutuotot olivat 0,7 milj. euroa budjetoitua pienemmät, sillä maksut pidettiin edellisvuo-

den tasolla. Muut toimintatuotot olivat 1,5 milj. euroa suunniteltua suuremmat muun muassa 

kiinteistön myynnistä saadun voiton johdosta. 

   

Jäsenkunnilta laskutettiin yhteensä 217 310 145,15 euroa, ja summa ylitti talousarvion 8,4 milj. 

eurolla eli 4 %. 

 

Yhteisten maksuosuuksien laskutus tasattiin vastaamaan todellisia kuluja ennen tilinpäätöstä. 

Tasauksen syynä oli se, että yhteisten maksuosuuksien laskutusperuste on väestöpohja, kun 

taas toiminta laskutetaan käytön perusteella. Yhteiset maksuosuudet sisältävät jäsenmaksuun 

kuuluvat kulut, joita muodostuu potilasvakuutuksesta, lääkinnällisistä apuvälineistä ja niiden 

huollosta, ensihoitopalvelusta, kalliin hoidon tasauksesta sekä erikoissairaanhoidon päivystys-

valmiuden ylläpidosta. Kalliin hoidon tasaus oli 2,5 milj. euroa budjetoitua suurempi, miksi 

etukäteen laskutettu kalliin hoidon maksu tasattiin viimeisessä laskutuksessa. Yhteisiä mak-

suosuuksia varten lisälaskutettiin kunnilta yhteensä 23,90 euroa/asukas. 

 

Myynti ulkokunnille kasvoi vuoteen 2018 verrattuna 1 milj. eurolla ja oli nyt yhteensä 8,5 milj. 

euroa.  

  

Kuntayhtymän toimintakulut olivat yhteensä 246,2 milj. euroa, mikä oli 11,8 milj. euroa eli 5 % 

budjetoitua enemmän. Kulut nousivat edellisvuodesta 12,9 milj. euroa eli 5,5 %. Pietarsaaren 

laboratorion toiminta on kuitenkin vuodesta 2019 lähtien ollut sairaanhoitopiirin toimintaa, 

miksi todellinen lisäys oli 10,8 milj. euroa eli 4,6 %. Kun tarkastellaan pelkästään keskussai-

raalan omaa toimintaa, kulujen toteuma oli 203 milj. euroa eli 102,4 %, ja lisäys vuodesta 2018 

oli 7,1 milj. euroa eli 3,7 %, kun laboratoriotoiminnan siirtoa ei lueta mukaan. Ostopalvelut, 

jotka koskivat hoitoa muissa laitoksissa, ylittivät talousarvion 7 milj. eurolla eli 19,4 %, kun 

taas muiden asiakaspalveluiden kulut ylittivät talousarvion 2,9 milj. eurolla. Se johtuu lähinnä 

lääkäripalveluiden ja laboratoriopalveluiden ostoista. Ostopalvelut kokonaisuudessaan ylitti-

vät talousarvion 11,8 milj. eurolla. Ostopalvelut olivat kasvaneet vuodesta 2018, mutta vuodet 

eivät ole verrannollisia, mikä johtuu siitä, että ruoka-, puhdistus- ja kuljetuspalveluiden sekä 

eräiden talous- ja palkkapalveluiden ulkoistaminen näkyy ostopalveluissa, kun toiminnan ku-

lut aiemmin näkyivät sekä materiaali- että henkilöstökuluissa osan vuodesta 2018. 

          jatkuu.. 
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Hallitus 36 2.3.2020 

 

 

 

 

 

Aineista ja tarvikkeista johtuvat kulut alittivat talousarvion 0,3 milj. eurolla eli 0,7 %. Kuiten-

kin röntgen- ja laboratoriotarvikkeiden, vaatteiden ja tekstiilien sekä huoltotarvikkeiden kulut 

ylittivät talousarvion yhteensä 0,9 milj. eurolla, kun taas apteekkitarvikkeiden kulut alittivat 

talousarvion 0,7 milj. eurolla eli 4,3 %. Henkilöstökulut ylittivät talousarvion 1 milj. eurolla eli 

1 %. Palkkakulujen osuus niistä oli 0,9 milj. euroa. Hoitohenkilöstön palkkakulut alittivat ta-

lousarvion 0,4 milj. eurolla, kun taas lääkäripalkkojen alittuminen 0,8 milj. eurolla tasaantuu 

sillä, että ulkopuolisten lääkäreiden palkkiot ja ostetut lääkäripalvelut ylittivät talousarvion 3,8 

milj. eurolla. Kaikki lääkäripalkat, ulkopuolisten lääkäreiden palkkiot ja ostetut lääkäripalvelut 

tekivät yhteensä 27,6 milj. euroa, mikä oli 2,9 milj. euroa budjetoitua enemmän ja 1,6 milj. eu-

roa enemmän kuin 2018. 

 

Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 34,3 milj. euroa. Summaan sisältyivät kaikki investointiluon-

teiset hankinnat.  Nettokulut alittivat talousarviomäärärahat 20,6 milj. eurolla. Toteutuneista 

investoinneista rahoitettiin 1,9 milj. euroa liisaamalla, lahjoituksin tai ostopalveluin (it-

investoinnit). Kiinteistö-investoinnit olivat 28,9 milj. euroa, ja laitehankintoja tehtiin yhteensä 

1,6 milj. eurolla. Lisäksi Vaasan kaupungille maksettiin korvauksena toinen erä eli 1,9 milj. eu-

roa Hietalahden sairaalatontista laaditun maankäyttösopimuksen mukaisesti.  

 

Suurin yksittäinen kiinteistöhanke koski H-taloa. Sen kokonaistalousarvio on 145,6 milj. eu-

roa, josta 26,5 milj. euroa oli toteutunut vuoden 2019 loppuun mennessä. Lisäksi voidaan 

mainita F-osa, jonka budjetti on 21,9 milj. euroa ja josta oli vuoden 2019 loppuun mennessä 

käytetty 11,9 milj. euroa. X-talon julkisivun korjausta lykättiin, mutta pysäköintitalon lisäker-

roksen rakentamiseen käytettiin yhteensä 3,6 milj. euroa, kun kokonaistalousarvio oli 3,5 milj. 

euroa. NO-osan muutostyöt jatkuivat vuoden vaihteessa, jolloin siihen oli käytetty 3,2 milj. eu-

roa, vaikka budjetti oli 3 milj. euroa. Suurin osa kiinteistöhankkeista oli vuodenvaihteessa kes-

ken, ja ne jatkuvat vielä useiden vuosien ajan. Suurimpien yksittäisten hankkeiden kokonais-

kulujen seuranta esitetään tilinpäätöksessä. 

 

Vuoden aikana ei tehty miljoonahankintoja koneiden, laitteiden ja kaluston suhteen. Suurin 

yksittäinen investointi koski MRI-laitteen päivitystä 0,6 milj. eurolla. Laitteisiin oli varattu yh-

teensä 4,2 milj. euroa, josta investointeina toteutui 3,4 milj. euroa. 

 

Tilinpäätöksen toimintakertomusosiosta käy ilmi, kuinka toiminnalliset tavoitteet toteutuivat. 

Avohoidon suoritteet olivat psykiatrian osalta vähentyneet peräti 8,9 % vuoteen 2018 verrat-

tuna. Perusterveydenhuollon päivystyksen käyntimäärä pysyi miltei ennallaan eikä siis kasva-

nut suunnitelmien mukaisesti. Somatiikan avohoitokäyntien määrä oli 1,9 % enemmän kuin 

2018, mutta 3 % alle tavoitteen.  

 

          jatkuu.. 
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Hallitus 36 2.3.2020 

 
 

 

 

 

Vuodeosastohoidon kaikki suoritteet ylittivät asetetut tavoitteet ja lisääntyivät vuoteen 2018 

verrattuna. Eri erikoisalojen välinen vaihtelu oli suurta. Suuria poikkeamia esiintyi kuitenkin 

vain muutamalla erikoisalalla.   

 

Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä oli eroteltu niin, että yhteispäivystyksessä jo saapu-

misvaiheessa yleislääketieteeseen kirjattua potilasryhmää seurattiin erikseen ja tällä ryhmällä 

hoitopäiviä oli 1 421, kun taas potilasryhmällä, jonka hoito erikoissairaanhoidossa oli päätty-

nyt ja joka odotti jatkohoitopaikkaa, oli hoitopäiviä 1 735. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien 

kokonaismäärä oli siten 3 156, ja vuoteen 2018 verrattuna vähennystä oli 447 hoitopäivää eli 

12,4 %. 

 

Oman toiminnan sitovat määrärahat, toisin sanoen oman toiminnat nettokulut, ylittivät val-

tuuston vahvistaman tason 2 253 456,32 eurolla, kun taas rahoitusta ja investointeja koskevat 

sitovat määrärahat olivat valtuuston vahvistamalla tasolla. 

 

Sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä kirjattiin oman pääoman vähennykseksi, ja se vähentää 

siten aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Kertynyt ylijäämä oli tämän jälkeen 4,67 milj. 

euroa. 

 

BDO Oy toivoo, että sairaanhoitopiiri tilintarkastuksen yhteydessä antaa vahvistusilmoituskir-

jeen osana tilintarkastusprosessia. 

 

Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje      LIITE § 36 

 

 

SHP JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen nyt esite-

tyssä muodossa ja luovuttaa tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintar-

kastajalle sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja johtajan allekirjoitta-

maan vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.  

 

 

HALL:  
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Hallitus 37 2.3.2020 

 

§ 37 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 3 

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja 1/2020, 27.1.2020. 

 

Pöytäkirja liitteenä       LIITE § 37 

 

 

 

HJ:  ehdottaa, että pöytäkirja merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 38 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2020 

JYL 8 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.   

 

Medisiinisellä vastuualueella, joudutaan varautumaan lisätyöhön onkologian yksikössä. 

 

 Onkologian poliklinikalla tarve on hoitaa 240 potilasta; 72 ensikäyntiä, 84 kpl oi-

reidenpotilaiden käyntiä ja 84 kontrollipotilaan käyntiä. 

Kustannusarvio on sosiaalikuluineen 17 670 € 

 

 Hoitajaresurssit: 12 iltaa joissa jokaisessa 4 tuntia ja 4 hoitajaa. Kustannusarvio on 

sosiaalikuluineen 10 560 €. 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista onkologian yksikössä vuonna 2020 on sosiaalikului-

neen 28 230 €. 

 

Medisiinisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirje  LIITE § 38 

 

   

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 1.3.2020 – 

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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§ 39 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamoon on tullut tiedoksi Pohjanmaan liiton maakuntahalli-

tuksen päätös taide- ja kulttuurilähtöisten menetelmien hyödyntämistä koskeva kannanotto. 

          LIITE § 39 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    2.3.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun-

nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät:  

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät:  

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhe-

linnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-

tava. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päi-

vän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asi-



 

 

 

 

anosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivä-

nä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kulut-

tua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauan-

tai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin kir-

jaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on ____.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty  xx.xx.xxxx 

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx.xxxx 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanan-

taista perjantaihin klo 9-14. 

 

 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.  

 

Pykälät: 

      

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain 

se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, 

saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös  

 se, jojhon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vä-

littömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

 kuntayhtymän jäsenkunta  

 jäsenkunnan jäsen. 

 

Valitusaika 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen 

valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-

luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämises-

tä.  

 

Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-

näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensim-

mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitusperusteet 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


 

 

 

 

Valituksen muoto ja sisältö 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muo-

dosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

(vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valitta-

jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muu-

toksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyn-

tiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 

kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se 

toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 

uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutok-

seen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tullee-

seen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta; 

3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitet-

tu viranomaiselle. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuo-

mioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää: 

Vaasan sairaanhoitopiirin kirjaamo  

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantai-

hin klo 9-14. 

Puh: 06 213 1111 

 

Pöytäkirja on ______ viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty       

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty       


