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§ 120 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 129 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja 

paikan. 

 

Hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä 

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 138 §:n mukaan avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä 

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

Kuntalain (410/2015) 103.2 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 11 hallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja ja valtuuston 2. 

varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 121 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Barbro Kloo ja Hans-Erik Lindqvist.  

   ________  
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§ 122 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, 

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen. 

________  
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§ 123 Tilannekatsaus 

 

Joht. 37 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauksen 

esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen 

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

ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee syyskuun tilannekatsauksen 

kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen syyskuulta 2020. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 124 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

hoitajan päätökset 

 

Joht. 38 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 124/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 124/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 124/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 124/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 125 Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien 

perustamista koskevaksi lainsäädännöksi / Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto 

 

Joht. 39 

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja 

terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen 

uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt 25.9.2020 mennessä Vaasan sairaanhoitopiiriltä 

lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta. Lausuntoluonnos on lähetetty etukäteen hallituksen 

jäsenille tutustuttavaksi ja kommentoitavaksi. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto     LIITE § 125 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää antaa sosiaali- ja terveysministeriölle 

liitteenä olevan lausunnon. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 126 Kooste tarkastuslautakunnan keskeisistä huomioista ja suosituksista  

 

Joht. 40 

Tarkastuslautakunta on koonnut arviointikertomukseensa 17 huomiota, jotka on annettu 

valtuustolle tiedoksi 22.6.2020. Hallitus antaa kommenttinsa valtuustolle marraskuun 

kokouksen yhteydessä.  

 

Alla käsitellään vastaukset tarkastuslautakunnan 16 huomioon. 
 

1) Vuosi 2019 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: 
 keskussairaalasta tuli laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025 -
 strategia päivitettiin ja palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi. 
Vastaus: Pitkäjänteinen, systemaattinen työ on kantanut tulosta ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 
 
2) Tavoitejohtamisen on oltava ajan hengen mukaista ja uudistuttava strategian päivittymisen 
 yhteydessä. Uudessa, vuonna 2019 päivitetyssä VKS 2025 -strategiassa on kiitettävästi 
 vähennetty tavoitteiden määrää, konkretisoitu ja yksinkertaistettu niitä sekä parannettu 
 niiden mitattavuutta. 
Vastaus: Tämä on selkeyttänyt johtamista ja seurantaa ja lisäksi niiden halutaan pysyvän nyt 
pidempään samoina, jotta mitattavuus olisi pidemmällä ajalla paremmin seurattavissa. 
 
3) Synkkiä pilviä ja riskejä syntyi viime vuonna muista sairaanhoitopiireistä ostettujen 
 palveluiden kasvusta sekä siihen liittyvästä lääkäripulasta, lähinnä psykiatriassa ja 
 radiologiassa. Lautakunta kysyykin, eikö myös lääkäriresurssien parantaminen muodosta 
 sitovaa tavoitetta, kuten sitova tavoite siitä, ettei hoito muissa laitoksissa kasva. 
Vastaus: Lääkäriresurssin parantaminen on keskeinen tavoite, niin rekrytoinnin kuin oman 
työvoiman sitouttamisen kautta. Sitovaksi tavoitteeksi sitä ei liene syytä määritellä, koska omat 
mahdollisuutemme vaikuttaa ovat kuitenkin rajalliset mm. valtakunnallisesta pulatilanteesta 
johtuen nimenomaan yllä mainittujen erikoisalojen osalta. Lääkäritilannetta voidaan korjata 
ostopalveluilla, mutta sitova tavoite voisi olla virkalääkäritilanteen parantaminen, joka on 
keskeistä kustannusten hillitsemiseksi. Sitova tavoite voisi näin ollen olla virkalääkäritilanteen 
parantaminen. 
 
4) Keskeisen suuren haasteen muodostaa hoidon huono jatkuvuus. Prosessien järjestelmällisen 
 kehittämisen sijaan on jatkuvasti turvauduttava hätäratkaisuihin. Lääkäreiden ja 
 asiantuntijoiden palvelualue vastaa siitä, että VKS:ssa on riittävästi lääkäri- ja 
 asiantuntijaresursseja, mutta palvelualue ei ole muiden palvelualueiden tapaan asettanut 
 tavoitteita ja mittareita esimerkiksi rekrytoinnille tai resurssien tasapainolle. 
Vastaus: Paras tapa saada jatkossa erikoislääkäreitä on oma koulutus, johon tulee panostaa. 
Valtaosa täällä toimivista erikoislääkäreistä on aikanaan suorittanut 
keskussairaalaerikoistumisvaiheen täällä ja palannut yliopistojakson jälkeen takaisin. 
Erikoistuvien lääkäreiden rekrytointitilanne on ollut viime vuosina hyvä ja Nuorten Lääkärien 
Yhdistyksen selvityksissä Vaasan keskussairaala on ollut aivan kärkipäässä koulutettavien 

jatkuu.. 
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tyytyväisyydessä. Valitettavasti vain joka kymmenes palaa aikanaan Vaasaan. Toivomme, että 
koulutusuudistukseen kautta erikoistumisen polku voitaisiin muuttaa siten, että yliopistovaihe 
tulisi aiemmassa vaiheessa, jolloin erikoistumisen loppuvaihe voitaisiin suorittaa 
keskussairaalassa ja täten sitouttaa lääkäreitä tänne. 
 
5) Valtuusto ei ole vuonna 2019 pitämänsä neljän kokouksen aikana saanut erityistä tietoa siitä, 
 miten valtuustoa sitovien tavoitteiden toteutuminen on edennyt. Valtuuston mahdollisuutta 
 aktiivisen tavoitejohtamiseen on siten kavennettu. Vuoden 2019 välitilinpäätösraportit eivät 
 sisältäneet kirjattua raportointia sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
 valtuusto- tai hallitustasolla. Miten nämä vastuulliset toimielimet siis pystyisivät 
 vaikuttamaan aktiivisesti tavoitejohtamiseen kuluvan vuoden aikana? 
Vastaus: Olemme ottaneet uuden käytännön, jossa hallitus saa jokaisessa kokouksessa kattavan 
tilannekatsauksen, jossa käsitellään säännöllisesti sekä mittareita että suuria asioita jotka 
vaikuttavat piirin toimintaan ja strategian toteutumiseen. Samaa tietoa annamme valtuustolle, 
ryhmätapaamisessa ennen kokousta. Lisäksi olemme uusien mittareiden myötä vielä 
systemaattisemmin lähteneet raportoimaan tuloksista kolmesti vuodessa, jolloin seuranta on 
helpompaa.  
 
6) Lautakunta suosittelee, että valtuusto käsittelee joka vuosi erikseen ja seikkaperäisesti 
 strategista johtamisprosessia ja talousarviovuoden sitovia tavoitteita ja niiden toteutumista 
 ennen kuin se hyväksyy uuden toiminta- ja taloussuunnitelman. 
Vastaus: Huomioimme tämän palautteen ja järjestämme valtuustolle paremmin mahdollisuuden 
käsitellä ja kommentoida toiminta- ja taloussuunnitelman sisältöä. 
 
7) Hallitus raportoi marraskuussa 2019 vuoden 2018 arviointikertomukseen liittyen, että 
 ostopalveluiden kasvun hillitsemiseksi on ryhdytty mittaviin kehittämistoimiin. 
 Kasvusuuntaus on taittunut muiden sairaaloihin osalta, mutta kasvanut edelleen 
 yliopistosairaaloiden osalta. Ostopalvelut ylittyivät yhteensä 12,3 miljoonalla eurolla. 
Vastaus: Yliopistosairaaloista ostettavien palveluiden kasvu johtuu suureksi osaksi 
keskittämisasetuksesta. Kustannuksiin ei pysty suoraan vaikuttamaan, mutta työtä tehdään sen 
eteen, että keskussairaalatasolla voidaan tehdä sellaisia toimenpiteitä, jotka tällä hetkellä tehdään 
yliopistosairaaloissa. Olemme kuitenkin tehneet paljon työtä muista keskussairaaloista 
ostettavien palveluiden määrän vähentämiseksi, ja monia asioita on vireillä tehtyjen strategisten 
päätösten mukaisesti. Pyrimme myös lisäämään luottamusta hoidon hyvään laatuun, jotta 
asiakkaat valitsevat oman piirin palvelut laadun perusteella. Lisäksi pyrimme mahdollistamaan 
sen, ettei potilaan tarvitse aina tulla Vaasaan, vaan hän voi saada hoidon esimerkiksi 
etävastaanotolla tai oman alueen terveyskeskuksessa. Näin pitkät etäisyydet eivät vaikuta siihen, 
että potilas valitsee toisen piirin hoitoaan varten. Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut olivat 
vuonna 2019 noin seitsemän miljoonaa euroa talousarviota suuremmat, ja tästä summasta 6,5 
miljoonaa euroa muodostui yliopistosairaaloiden antamasta hoidosta ja loput Pietarsaaren 
sairaalan lisääntyneestä käytöstä. Ostopalvelut kokonaisuudessaan ylittyivät yhteensä 11,8 
miljoonalla eurolla. 
 
8) Ravitsemis-, puhdistus- ja kuljetuspalveluiden sekä eräiden taloushallinnon ja 
 palkanlaskennan palveluiden ulkoistaminen tuli viime vuonna kalliimmaksi kuin aiempi itse 
 järjestetty toiminta. Mikä on hallituksen ja omistajaohjausjaoston resepti tämän asian 
 hoitamiseksi sekä muiden ulkoistettujen toimintojen seuraamiseksi? 
Vastaus: Valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 13 hyväksynyt sairaanhoitopiirin 
omistajaohjauksen periaatteet ja hallitus on kokouksessaan 8.6.2020 § 95 hyväksynyt omistaja- 

jatkuu.. 
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ohjauksen ohjeen. Omistajaohjauksen periaatteiden ja ohjeen avulla on tarkoitus ottaa vahvempi 
ote sairaanhoitopiirin omistajaohjauksesta. Omistajaohjausjaosto on puolestaan ottanut 
kokoustensa vakiopykäliksi mm. Mico Botnian ja Teese Botnian tilannekatsauksen. 
Omistajaohjausjaosto tulee asettamaan molemmille yhtiöille ensi vuodeksi sekä laadulliset että 
määrälliset tavoitteet, joiden avulla pyritään vaikuttamaan myös kustannustasoon. 
 
9) Eräillä erikoisaloilla on paljon peruttuja käyntejä ja sellaisia käyntejä, että asiakkaat jäävät 
 tulematta ilmoittamatta siitä. Ne kuormittavat jo entisestään tiukoilla olevia resursseja. On 
 kehitettävä tavoitteellisia tukiprojekteja kaikenlaisen tyhjäkäynnin poistamiseksi. 
Vastaus: Asiakkaalle lähetettävässä kutsukirjeessä muistutetaan ajan perumisen tärkeydestä. 
Kaksi päivää ennen vastaanottoaikaa asiakas saa tekstiviestimuistutuksen. Peruttuja aikoja 
tarjotaan toiselle asiakkaalle joko lähettämällä kirje tai soittamalla. Kevään korona-aikana on 
normaalin vastaanottotoiminnan tilalle tullut etäkontakti video- tai puhelinyhteydellä. Tämä 
toimintatapa tulee varmasti laajenemaan ja jäämään pysyväiseksi monella erikoisalalla. Hyväksi 
peruttujen aikojen vähentäjäksi on osoittautunut myös pilottikäytössä ollut sähköinen 
interaktiivinen hoitopolku, jossa kaikki vaiheet ja informaatio ovat koko ajan tarjolla. Toimintaa 
ollaan laajentamassa uusille erikoisaloille. Järjestelmä on myös selvästi vähentänyt henkilöstön 
työkuormitusta, ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä. 
 
10) Lautakunta katsoo, että kysymys, joka koskee yksittäisten potilaiden suhteellisen suurta 
 hoitopalveluiden käyttöä, on selvitettävä ja mahdolliset aukot hoitoketjuissa minimoitava. 
Vastaus: Päivystyksessä arkipäivisin toimivan Case Managerin tehtävänä on löytää ne potilaat, 
jotka käyttävät paljon palveluja tai joilla on riski ajautua palvelujen suurkuluttajaksi. Hän arvioi 
potilaiden terveyttä, hoitopalveluiden tarvetta, kokoaa tarvittaessa moniammatillisen tiimin 
potilaan ympärille sekä tukee potilasta ja seuraa hoidon toteutumista. Case manager palvelee 
koko sairaalaa ja toimii läheisessä yhteistyössä sairaanhoitopiirin alueen perusterveyden ja 
sosiaalihuollon sekä kolmannen sektorin kanssa. Keväällä aloitti toinen case manager, joka 
kehittää kipupotilaiden palvelutarvetta. Päivystyksessä on nykyään myös oma sosiaalityöntekijä, 
joka omalta osaltaan selvittää usein melko sosiaalisista syistä päivystykseen ajautuneiden 
potilaiden tilannetta ja tarpeita.  
 
11) Päivystyksen kaaos vuodenvaihteessa 2019–2020 johtui useista erillisistä seikoista, mutta 
 osoittaa, miten tärkeää poikkeustilanteiden ennakoiminen on. 
Vastaus: Toiminnan ja resurssien suunnittelu loma- ja juhlapyhien ajaksi tehdään yhteistyössä 
vastuu- ja palvelualueiden kesken mm. viikoittaisten tilannekatsauksien yhteydessä. 
Huolehditaan siitä, että rekrytointi on aktiivista koko vuoden ja loma-aikojen sekä juhlapyhien 
aikainen rekrytointi aloitetaan riittävän aikaisessa vaiheessa. Työehtosopimus antaa nyt 
mahdollisuuden neljän viikon työvuorolistaan hoitohenkilöstön osalta, mikä helpottaa 
ylimääräisten vapaiden sijoittamista aikaisempaan kolmen viikon listaan verrattuna. 
Hyvinvointikuntayhtymän käynnistymisen myötä alueellinen toiminnan suunnittelu ja 
resursointi tehdään yhdessä ja näin turvataan asiakkaalle toiminnan joustavuus ja kitkattomuus. 
Pitkiin juhlapyhiin ja lomiin varaudutaan myös elektiivistä toimintaa vähentämällä. Loma-
aikoina kunnat vähentävät toimintaa, joka puolestaan aiheuttaa painetta niin päivystykseen kuin 
osastoille, kun jatkohoitoa tarvitsevat potilaat eivät pääse eteenpäin kotikuntiin. Lääkäreillä on 
käytössä ruuhkanpurkuhälytys, kun odotusaika nousee kiireettömämmillä potilailla yli kolmen 
tunnin. Hoitajapuolella lisätyövoimaa kutsutaan tarvittaessa massatekstiviestihälytysten avulla. 
Molemmat toimintamallit ovat toimineet. Uudessa kuntayhtymässä voitaneen jatkossa 
paremmin suunnitella yhdessä loma-aikojen toiminnan porrastus. 

jatkuu.. 
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12) Vuoden 2019 laaduntunnustus menee uudelle potilas- ja asiakasturvallisuuden 
 kehittämiskeskukselle. Pitkäaikainen järjestelmällinen kehitystyö todentaa sairaalan 
 asiakaslähtöisyyden, jossa turvallisuus on hoidon lähtökohta. 
Vastaus: Saamme jatkaa systemaattista potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämistyötä nyt 
myös kansallisella näkökulmalla.  
 
13) Vuoden 2019 tilinpäätöksessä ei raportoida riskienhallinnasta eikä siitä, miten sisäinen 
 valvonta on käytännössä järjestetty eikä siinä myöskään analysoida todennäköistä tulevaa 
 talouskehitystä. Todetaan kuitenkin, että tietoisuus talouden ohjaamisesta ja toiminnan 
 riskialueista on operatiivisella johdolla hyvä, mutta dokumentointi on puutteellista. 
Vastaus: Sairaanhoitopiirin johtaja on 23.9.2019 § 46 asettanut riskienhallinnan työryhmän 
viemään riskienhallinnan työtä eteenpäin. Työryhmä on keskittynyt ensimmäisen vuoden aikana 
pääasiassa hoitoon liittyviin riskeihin, mutta tulee laajentamaan työtä myös tukipalveluihin 
liittyviin riskeihin. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan työn kehittämiseksi hallitus on 
kokouksessaan 17.8.2020 § x hyväksynyt sairaanhoitopiirin uuden sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan ohjeen. Lisäksi kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt ohjetta tarkentavan 
käytännön ohjeen. 
Todettakoon kuitenkin, että valtuusto on kokouksessaan 22.6.2020 § 11 käsitellyt ja hyväksynyt 
lisäyksen Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätökseen 2019. Lisäyksessä on arvioitu mm. 
koronapandemian taloudellisia vaikutuksia toimintaan vuonna 2020. 
 
14) Lasten palvelualueella käytettävää analyyttistä mallia toimintaympäristön ja toiminnan 
 riskien arvioinnista voitaisiin hyödyntää koko piirin riskikartoituksessa vuosittaisen 
 talousarvion laadinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisen yhteydessä. 
Vastaus: Hyödynnämme mallia.  
 
15) Oman toiminnan sitovat määrärahat ylittävät valtuuston asettaman tason 2.253.456,32 
 eurolla. Kuntalain mukaan talousarviota ei saa ylittää ilman valtuuston myöntämää 
 määrärahaa. 
Vastaus: Kuntayhtymän valtuusto kokoontuu säännöllisesti vain kaksi kertaa vuodessa, minkä 
vuoksi mahdolliseen ylitykseen liittyvien talousarviomuutosten tekeminen on haastavaa. Lisäksi 
kasvua rahoittamaan vaaditaan vastaava nousu tuotoissa, joka Vaasan sairaanhoitopiirin 
tilanteessa tarkoittaisi suurempia kuntaosuuksia. Vaasan sairaanhoitopiiri on tehnyt päätöksen 
hintojen muuttamisesta ainoastaan silloin, kun jo varhaisessa vaiheessa on nähty, että 
talousarvion mukaisiin kuntaosuuksiin pääseminen on mahdotonta. Määrärahojen korottamisen 
anomista ei kuitenkaan nähdä kestävänä ratkaisuna kuntalaskutuksen kasvamisen vuoksi. 
Vuonna 2019 päätettiin sen sijaan yrittää hillitä kustannusnousua säästötoimin ja suuria säästöjä 
onnistuttiinkin saamaan aikaan. Kuitenkin vaikean lääkäripulan vuoksi lääkäriresursseihin 
varatut määrärahat eivät riittäneet, vaan talousarvio ylittyi. Tammikuussa 2020 saatiin lopullinen 
tieto potilasvakuutusvastuun noususta vuonna 2019, mikä kasvatti ylitystä entisestään. 
Talousarvion laatiminen on tasapainoilua realiteettien, omistajien tahdon ja toiminnan 
panostamiseen olevien resurssien välillä. Hallitus on keskustellut toimenpiteistä jokaisen 
välitilinpäätöksen yhteydessä. Talousarviokuri on ensiarvoisen tärkeä asia niin johdolle kuin 
hallituksellekin, ja tavoitteena on pysyä asetetuissa kehyksissä sen sijaan, että anotaan 
lisämäärärahaa. Valtuusto hyväksyi ylitykset hyväksyessään vuoden 2019 tilinpäätöksen. 
 
 
 

jatkuu.. 
 

 
 



Pöytäkirja sivu 

12 (25) 

nr 11/2020 

 

Hallitus    § 126     28.9.2020 

 
 
16) Tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan piirin operatiivinen johto on ripeässä tahdissa ja 
 sujuvan kriisijohtamisen avulla hoitanut hyvin VKS:n toiminnan ylläpitämisen keväällä 2020. 
Vastaus: Saimme hyvin nopeasti muodostettua selkeän tilannekuvan ja muokattua 
johtamisjärjestelmää poikkeusoloihin. Olemme myös arvioineet missä onnistuimme ja mitä tulee 
toimintatavoissa kehittä.  
 
17) Lautakunnan ensisijainen tehtävä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten 
 asiakas-, vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2019 kokonaisarvioinnissa 
 piiri saa täysin hyväksyttävän tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5. 
Vastaus: Kiitämme arvokkaasta palautteesta ja jatkamme toimintamme kehittämistä.  
 
 

JOHT: ehdottaa, että hallitus antaa selvityksen valtuustolle. 
 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 127 Talousarviomuutokset 2020  

 

Joht. 41 

Vaasan sairaanhoitopiirille on aiemmin tänä vuonna myönnetty valtionavustusta useisiin 

hankkeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 13.5.2020 Vaasan sairaanhoitopiirille 

valtionavustusta potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen toimintaa varten ja samalla sille 

annettiin kansallinen koordinointivastuu. Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö päätti 29.6.2020 

avustaa rakenneuudistushanketta sekä tulevaisuuden sote-keskushanketta, jotka molemmat ovat 

osa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, mutta avustukset ovat samalla myös tervetulleita 

hyvinvointikuntayhtymän suunnittelun kannalta.  

 

Sekä potilas- ja asiakasturvallisuuskeskus- että rakenneuudistushankkeessa on 20 prosentin 

omarahoitusosuus, mutta se muodostuu lähinnä omasta työstä ja henkilöstökuluista, joita on 

muutoinkin sairaanhoitopiirissä ja muissa hankkeeseen osallistuvissa organisaatioissa. 

Tulevaisuuden sote-keskushankkeeseen ei vaadita omaa osuutta, vaan koko summa saadaan 

valtionavustuksena. Talousarviomuutos on kustannusneutraali eikä kasvata kuntien 

maksuosuuksia eli tulot ja menot budjetoidaan lisätalousarvioon ja ne ovat yhtä suuret kuin 

myönnetty valtionosuus.  

 

Valtionavustus on kokonaisuudessaan 12,17 miljoonaa euroa ja jakautuu usealle vuodelle. 

Rakenneuudistushanke toteutetaan vuosina 2020–2021 ja tulevaisuuden sote-keskus 2020–

2022. Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskusta koskeva päätös on voimassa kolme vuotta 

edellyttäen, että valtion talousarvioon varataan määräraha sitä varten. Käyttämättä jääneet varat 

voidaan käyttää kahden vuoden kuluessa budjettivuoden päättymisestä, joten koko summaa ei 

tarvitse käyttää vuoden aikana. Avustusten kokonaisvaikutus vuoden 2020 talousarvioon on 2,86 

miljoonaa euroa. 

 

Kuntayhtymän rakennukset ja niiden jäännösarvot on käyty läpi, ja tilat, jotka puretaan, otetaan 

pois käytöstä tai perusparannetaan piakkoin, voidaan poistaa. Näin on toimittava, jotta piirillä ei 

ole poistamatonta jäännöstä vanhoista kunnostuksista, kun uusia poistoja aletaan tehdä tai kun 

tilat puretaan. Huutoniemen kiinteistöä ei ole tässä vaiheessa huomioitu, sillä kaikki olemassa 

olevat arvot ovat korkeampia kuin nykyinen tasearvo.  

 

Ylimääräisten poistojen aiheuttamat lisäkulut ovat 2,5 miljoonaa euroa, mutta ne eivät kasvata 

kuntien maksuosuuksia, sillä ne rahoitetaan satunnaisilla tuotoilla, jotka syntyivät 

laboratoriotoiminnan siirtyessä Fimlabille. Nämä satunnaiset tapahtumat eivät vaikuta 

toiminnan kuluihin.  

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2020     LIITE § 127 

jatkuu... 
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JOHT:  ehdottaa, että  

1. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän vuoden 2020 

käyttötalousarvion muutokset, jotka johtuvat valtionavustukseen 

oikeutetuista hankkeista 

2. hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän talousarviomuutoksen, 

joka koskee käytöstä poistettaville tai piakkoin perusparannettaville 

kiinteistöille tehtäviä ylimääräisiä poistoja. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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§ 128 Välitilinpäätös 31.8.2020 

 

Joht. 42 

Välitilinpäätös 31.8.2020 on jatkoa ajanjaksolle, joka on ollut kaikin tavoin erilainen ja poikkeava. 

Vuosi alkoi suunnitelmien mukaisesti ja toiminta oli täydessä vauhdissa, mutta kahden 

kuukauden kuluttua iso osa toiminnasta pysähtyi koronapandemian nopean leviämisen vuoksi. 

Valmiutta nostettiin ja henkilöstöä siirrettiin uusiin tehtäviin. Välitilinpäätös on epänormaalista 

tilanteesta huolimatta laadittu normaaliin tapaan. Jo alkuvuodesta meillä oli haasteita 

kustannustason pitämisessä talousarviokehyksessä ja edellytykset siinä onnistumisessa ovat nyt 

selkeästi huonommat, sillä toimintavolyymiäkään koskevia tavoitteita ei voida saavuttaa 

elektiivisen toiminnan oltua supistettuna useiden kuukausien ajan. Omasta toiminnasta saatavat 

tuotot ovat 4,1 milj. euroa vähemmän kuin mitä oli budjetoitu elokuun loppuun, ja tulonmenetys 

on yhteensä 4,5 milj. euroa.   

 

Välitilinpäätös 31.8.2020 on 4 819 546,51 euroa alijäämäinen. Tulokseen sisältyvät niin 

laboratoriotoiminnan luovuttamisesta syntyneet satunnaiset tuotot kuin purettavia, 

tyhjennettäviä tai perusparannettavia kiinteistöjä koskeva ylimääräinen poisto. Varsinaisen 

toiminnan alijäämä ennen satunnaisia eriä on 5,33 milj. euroa. Jäsenkunnilta on laskutettu 

137,8 milj. euroa eli 63,4 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat yhteensä 162,1 milj. euroa eli 63,5 

% budjetoidusta.  

 

Toimintakuluista on toteutunut 65,7 % eli 160,7 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 

71,5 milj. euroa eli 64,8 % budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista koituvat kulut ovat 

25,2 milj. euroa eli 66,9 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 61,1 milj. euroa eli 66,5 % 

budjetoidusta.  Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut noin 

seitsemän kuukauden ajalta. Näitä kuluja on 31.7.2020 mennessä 23,4 milj. euroa, mikä on 1,7 

milj. euroa eli 6,7 % vähemmän kuin samana ajankohtana vuonna 2019. Vähennys johtuu 

kokonaan siitä, että pandemia on supistanut toimintaa myös muissa sairaanhoitopiireissä. Ero 

vuoden 2019 summaan pieneni sitä mukaa kuin pandemiatilanne rauhoittui kevään ja kesän 

aikana. 

 

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoidon 

kulut pois lukien, ne ovat 0,5 milj. euroa eli 0,3 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2019. 

Kuluihin sisältyvät myös pandemian 31.8. mennessä aiheuttamat lisäkulut. Oman toiminnan 

kulut ylittävät talousarvion 0,5 milj. eurolla. Ylitykset johtuvat paitsi pandemian vuoksi 

hankituista suojavarusteista ja uudelleenjärjestelyiden aiheuttamista kuluista myös ostetuista 

lääkäripalveluista, edellisvuoden tapaan. Se, ettei ylitys kaikesta huolimatta ole tuota suurempi, 

johtuu siitä, että muutokset toteutettiin ja valmiustilaa ylläpidettiin normaalin toiminnan 

kustannuksella ja että suurin osa suojavarusteista löytyi varastosta eikä siten ole vielä rasittanut 

toiminnan tulosta. 

jatkuu… 
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Avohoitokäyntejä on ollut 2,9 % enemmän kuin samana ajankohtana vuonna 2019, mutta 

tavoitteena on niiden lisääminen 4 prosentilla vuonna 2020. Drg-pakettien määrä on vähentynyt 

3,5 %, ja hoitopäivien laskutus sekä psykiatriassa että vaativassa kuntoutuksessa ja 

erityisgeriatriassa on vähentynyt noin 17 %. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivät vähenivät roimasti 

pandemian alussa, ja niiden määrä on vieläkin 20 % pienempi kuin samana ajankohtana 2019.  

Tästä huolimatta vuoden 2020 budjetista on toteutunut jo 74 %. Poliklinikkakäyntien ja drg-

pakettien määrästä on toteutunut noin 63 % vuoden tavoitteesta. 

 

Syksyn 2020 taloutta koskevat haasteet riippuvat paljolti pandemian kehityksestä. Tartunnan 

saaneiden määrä kasvaa tällä hetkellä ja jos pandemian toinen aalto tulee, seuraukset voivat olla 

todella huomattavat ja toimintaa voidaan joutua jälleen supistamaan, mikä johtaa vielä 

suurempaan alijäämään. Toiminnan supistuminen ja tuottojen väheneminen samaan aikaan kun 

valmiutta nostetaan ja kustannustaso pysyy samana aiheuttaa sen, että talousarvion 

toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti on mahdotonta. Ostopalvelut, erityisesti ostetuista 

lääkäripalveluista koituvat kulut, muodostavat toisen haasteen. Syksyn palkankorotukset lisäävät 

henkilöstökuluja noin puoli miljoonaa euroa. Talousarviototeuma on 31.8. niiden osalta 64,8 %, 

mikä merkitsee sitä, että palkkakulut korotuksineen pysynevät talousarvion mukaisina.   

 

Valtion korvaus koronapandemian aiheuttamista kuluista on alustavien arvioiden mukaan 

Vaasan sairaanhoitopiirin osalta enintään 4,9 milj. euroa. Korvauksella pystytään kattamaan 

puuttuvat tuotot, jos toiminta jatkuu syksyllä normaalisti, mutta erityisesti ostopalvelulääkäreistä 

johtuvien kulujen kasvamiseen on puututtava lisäylitysten estämiseksi ja pysyvän kestävän 

kehityksen saavuttamiseksi. 

 

 

Välitilinpäätös        LIITE § 128 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee kahdeksan ensimmäisen kuukauden 

välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä edelleen noudattamaan 

maltillisuutta, samalla kun selvitetään mahdollisuuksia lisäsäästöihin 

erilaisten rakennemuutosten avulla.  

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
 
 
 
 

  



Pöytäkirja sivu 

17 (25) 

nr 11/2020 

 

Hallitus    § 129     28.9.2020 
 
 
 

§ 129 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021 - 2023  

 

Joht. 43 

Talousarvion valmistelu on jatkunut hallituksessa käytyjen kehyskeskusteluiden sekä 

koordinointineuvottelukunnassa ja talousfoorumissa kuntien edustajien kanssa käytyjen 

keskusteluiden pohjalta. Suunnitelma koskee tässä vaiheessa ainoastaan erikoissairaanhoitoa ja 

tulevan hyvinvointikuntayhtymän suunnittelua, toisin sanoen niitä kustannuksia, jotka tällä 

hetkellä kuuluvat Vaasan sairaanhoitopiirin kontolle. Talousarvion valmistelussa on huomioitu 

VKS 2025 -hankkeen puitteissa laadittu säästöohjelma, ja siinä on esitetty myös muita 

mahdollisuuksia toiminnan kulujen pysyviin vähennyksiin. Yleinen palkkakehitys kasvattaa sekä 

henkilöstö- että ostopalvelukuluja, vaikka volyymi ei kasvaisi erityisen paljon. 

 

Käsiteltävänä olevassa talousarvioehdotuksessa on arvioitu, että nykyisenlaisen oman normaalin 

toiminnan kulut ovat 4,4 milj. euroa eli 2,2 % suuremmat kuin vuoden 2020 talousarviossa. 

Ehdotukseen sisältyy lakkautettuja ja uusia toimia sekä kolmisenkymmentä kustannusneutraalia 

virkanimikemuutosta. Syksyn 2020 ja vuoden 2021 palkantarkistuksiin on varauduttu 2,6 

prosentin kasvulla kevään (30.4.2020) palkkatasoon verrattuna, ja henkilösivukulut on 

huomioitu ehdotuksessa yleisohjeiden mukaisesti.   

 

Ostopalveluiden osalta on korotettu yhteispäivystyksen ostopalvelulääkärikuluja 0,6 miljoonalla 

eurolla, kun taas muihin ongelma-alueisiin kohdistuvaa painetta ei ole ehdotuksessa huomioitu. 

Lääkäriresursseihin varatut budjetit ylittyvät jo nyt röntgenin ja psykiatrian yksiköissä, mutta 

ostopalveluiden lisäämisen sijaan pyritään ensi vuodeksi löytämään kestävämpiä ratkaisuja ja 

muita vaihtoehtoja. Muissa laitoksissa annetun hoidon kuluihin varataan 2,3 miljoonaa euroa eli 

5,9 % enemmän, mikä on 1,5 miljoonaa euroa vähemmän kuin toteuma 2019. On kuitenkin 

arvioitu, että panostaminen lähipalveluihin erityisesti Pietarsaaren seudulla vähentää 

ostopalveluiden tarvetta. 

 

Materiaalikulut on budjetoitu samalle tasolle kuin 2020.  

 

Talousarvioehdotukseen on sisällytetty potilasturvallisuuskeskuksen toimintakulut ja tuotot 

valtionavustuksesta, kumpikin 1 miljoonaa euroa. 

 

Rahoituskulut lisääntyvät lainanoton kasvaessa, ja poistot lisääntyvät sitä mukaa kuin uutta 

käyttöomaisuutta otetaan käyttöön. Pet-CT hankittiin lahjoitusvaroin, jotka kattavat 

leasingmenot vuodenvaihteeseen 2020–2021. Vuodesta 2021 lähtien toimintaa rasittaa 

vuotuinen runsaan 300 000 euron kulu.  

 

jatkuu… 
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Jäsenkuntien maksuosuuksien arvioidaan yllä esitetyn perusteella olevan yhteensä 224,5 

miljoonaa euroa, missä on kasvua 3,3 %. Kun tarkastellaan vain omaa toimintaa, kasvua on 2,7 %. 

 

Yllä mainittujen kulujen lisäksi tulevat hyvinvointikuntayhtymän suunnittelukulut. Erilaiset 

hankkeet tukevat suunnittelua ja niihin saadaan valtionavustusta, mutta lisäksi tarvitaan noin 2 

miljoonaa euroa, jotta voimme rekrytoida henkilöstöä johtaviin asemiin johtamaan suunnittelua 

vuonna 2021. 

 

Investointiehdotuksessa on laitehankintoja noin 4,5 miljoonalla eurolla ja it-investointeja 9,1 

miljoonalla eurolla. Kiinteistöinvestointien lasketaan nousevan 71,1 miljoonaan euroon, josta H-

talon osuus on 55,5 miljoonaa euroa.  

 

Talousarvioehdotus        LIITE § 129 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee talousarviokokonaisuudesta 

jatkokäsittelyä varten. Hallitus keskustelee talousarviosta ja panee 

asian pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.30. 

 

 hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 130 Oikaisuvaatimus vahingonkorvauspäätökseen 

 

HJ 33 
Johan Boij on kadottanut tekohampaansa joko 5.5.–6.5. tai 12.5.–13.5. käydessään Vaasan 

keskussairaalassa. Boij jätti kadotetuista tekohampaista korvausvaatimuksen Vaasan 

sairaanhoitopiirille. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan vahingonkorvauspäätösten tekeminen 

kuuluu hallintojohtajan toimivaltaan. Korvausvaatimus on käsitelty vahingonkorvauslain 

(412/1974) ja sairaanhoitopiirin vahingonkorvausprosessin mukaisesti. Asiassa saadun 

selvitykseen mukaan ei sellaisia syitä ilmennyt, joiden mukaan olisi voitu katsoa 

sairaanhoitopiirin aiheuttaneen tai vaikuttaneen omaisuuden katoamiseen. Tämän vuoksi 

korvausvaatimus on hylätty. Hallintojohtaja on tehnyt asiassa viranhaltijapäätöksen 20.7.2020 ja 

päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä samana päivänä. 

 

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan hallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston 

sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Boij on 

tehnyt asiasta oikaisuvaatimuksen, joka on saapunut keskussairaalaan 28.8. 

 

Kuntalain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 

tiedoksisaannista. 

 

Tiedoksiantoaika huomioiden päätös on tullut lainvoimaiseksi 11.8. Näin ollen oikaisuvaatimus 

on saapunut myöhässä, eikä sitä voida ottaa tutkittavaksi. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on toimielin, joka käsittelee viranhaltijapäätösten perusteella 

tehdyt oikaisuvaatimukset. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää olla ottamatta oikaisuvaatimusta 

tutkittavakseen, koska oikaisuvaatimus on toimitettu vasta sen jälkeen, 

kun päätös on tullut lainvoimaiseksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 131 Hallituksen itsearviointi valtuustokaudesta 

 

HJ 34 
Kuntalain (410/2015) mukaan hallituksen tulee 1) vastata kuntayhtymän hallinnosta ja 

taloudenhoidosta; 2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja 

laillisuuden valvonnasta; 3) valvoa kuntayhtymän etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, 

edustaa kuntayhtymää ja käyttää sen puhevaltaa; 4) edustaa kuntayhtymää työnantajana ja 

vastata kuntayhtymän henkilöstöpolitiikasta; 5) vastata kuntayhtymän toiminnan 

yhteensovittamisesta; 6) vastata kuntayhtymän toiminnan omistajaohjauksesta; 7) huolehtia 

kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskien hallinnan järjestämisestä. Hallituksen tehtävien 

toteuttamista edellyttävää poliittista yhteistyötä johtaa hallituksen puheenjohtaja (Kuntalaki § 

40). Vaasan sairaanhoitopiirin hallituksen tehtävät ja toimivalta määritellään hallintosäännössä. 

 

Kuntaliitto suosittaa, että luottamushenkilöt tekevät säännöllisesti itsearvioinnin omasta 

toiminnastaan. Kuntaliiton suosituksen mukaan arviointijärjestelmä kattaa valtuuston ja 

hallituksen arvioinnin, toimintayksiköissä toteutetun arvioinnin, tilintarkastuksen, sisäisen 

valvonnan sekä mahdollisen controller-toiminnon. 

 

Hallituksen itsearviointi vuoden 2020 syksyllä toteutettiin sähköisellä kyselyllä. Kyselyllä 

selvitettiin hallituksen jäsenten näkemyksiä kuluneen valtuustokauden hallitustyöskentelystä 

seuraavilla osa-alueilla: hallituksen onnistuminen tehtävässään, päätöksentekoprosessi, 

hallituksen sisäinen toimintakulttuuri sekä yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien välillä. 

 

Yhteenveto itsearvioinnista        LIITE § 131 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

 1. keskustelee itsearvioinnin tuloksista ja päättää kehittämiskohteista 

 jäljellä olevalle valtuustokaudelle. 

 2. merkitsee itsearvioinnista tehdyn yhteenvedon tiedokseen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 

 Hallitus valitsi kehittämiskohteikseen kuntayhteistyön lisäämisen ja 

talouden tasapainottamisen. 

 ________ 
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Hallitus    § 132     28.9.2020 
 
 
 

§ 132 Pöytäkirjaluettelo 

 

HJ 35 
Vähemmistökielisen lautakunnan pöytäkirja 1/2020, 3.6.2020 

 

         LIITE § 132 

 

 

HJ:  ehdottaa, että pöytäkirja merkitään tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

  ________ 
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Hallitus    § 133     28.9.2020 
 
 
 

§ 133 Lisätyön tarve nefrologian yksikössä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2020 

 

JYL 13 
Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa tulee eri yksiköissä varautua 

siihen, että lisätään lääkäreiden työsuoritusta turvautumalla kliinisen lisätyön tekemiseen 

vuoden 2020 aikana. Ilman kohdistettua lisäpanostusta on kokemuksen mukaan jonoja pitkällä 

tähtäimellä mahdoton pitää hallinnassa. Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmassa 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 nefrologian yksikössä 3 

kuukautta (loka-joulukuu 2020). 

 

• Nefrologian poliklinikan tarve on hoitaa 72 potilasta. Tehdään kaksi jononpurku-iltaa/kk ja 

hoidetaan 12 potilasta/ilta. Töissä on kaksi erikoislääkäriä/ilta. Kustannusarvio on 

sosiaalikuluineen 5 383,20 €. 

 

• Hoitajaresurssit: Yksi sairaanhoitaja/ilta, kaksi iltaa/kk. 6 iltaa joissa jokaisessa 3,5 tuntia ja 

1 hoitaja. Kustannusarvio on sosiaalikuluineen 1436,22 €. 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista nefrologian yksikössä vuonna 2020 on sosiaalikuluineen 

6 819,22 €. 

 

Medisiinisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirje  LIITE § 133 

   

JYL: ehdottaa, että hallitus  

1. valtuuttaa edellä esitetyn yksikön talousarvionsa puitteissa 

toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua lisätyönä 

hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi. 

2. valtuuttaa johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkäreiden kanssa 

tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.10.2020 – 31.12.2020. 

3. hyväksyy sen, että johtajaylilääkäri lääketieteellisesti kiireellisissä 

tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisätyöpäiviin ilman 

voimassa olevaa hallituksen päätöstä. 

 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________  
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Hallitus    § 134     17.8.2020 
 
 
 

§ 134 Muut mahdolliset asiat 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 3 §:n mukaan asiat päätetään hallituksen kokouksissa 

viranhaltijan esittelystä. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään 

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

Pykälän kohdalla voidaan esimerkiksi jakaa tietoa, ilmoittaa asioista, tehdä aloitteita ja esittää 

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 

 

 

Puheenjohtaja totesi, ettei muita asioita ole. 

________ 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    28.9.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 120 – 129, 131, 132, 134 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 130, 133 

 

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 

puhelinnumero. 

 

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 

allekirjoitettava. 
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) 

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena (3) 

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

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

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin 

kirjaamosta (yhteystiedot alla). 

 

 

Pöytäkirja on 1.10.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty 2.10.2020

 

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 2.10.2020

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

 

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

maanantaista perjantaihin klo 9-14.  
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