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Hallitus    § 145 – 146    23.11.2020 
 
 
 

§ 145 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 9 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja ja 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 146 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Mona Vikström. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Greger Forsblom ja Mona Vikström.  

   ________  
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Hallitus    § 147     23.11.2020 
 
 
 

§ 147 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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Hallitus    § 148     23.11.2020 
 
 
 

§ 148 Tilannekatsaus 

 

Joht. 48 

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 marraskuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen marraskuulta 2020. 

 

HALL: Hankejohtaja Marianne Korvajärvi oli kokouksessa esittelemässä Aster 

Bothniaa. Korvajärvi poistui kokouksesta klo 9.24. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 149    23.11.2020 
 
 
 

§ 149 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 49 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 149/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 149/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 149/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 149/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 150     23.11.2020 
 
 
 

§ 150 Taloustilanteen 31.10.2020 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2020 

kokonaistuloksesta 

Joht. 50 

Taloustilanne 31.10. on 4,4 milj. euroa alijäämäinen. Kokonaistuotanto on edelleen alle 

suunnitellun tason, vaikka volyymi onkin kasvanut kevään rajun pudotuksen jälkeen. Oman 

toiminnan kuntalaskutuksesta saadut tuotot ovat 134,2 milj. euroa eli niistä on toteutunut 82,7 

%, mikä on noin 1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Kymmenen kuukauden nyrkkisääntö on, 

että vähintään 83,3 % budjetista pitäisi olla toteutunut. Avohoidon käyntimäärän toteuma on 

82,6 % suunnitellusta, mutta tuotot ovat silti 85,1 % budjetoidusta. Drg-pakettien määrästä on 

toteutunut 81,9 %, kun taas tuotot ovat 82,2 % budjetoidusta. Psykiatrian, erityisgeriatrian ja 

vaativan kuntoutuksen hoitopäiväperusteisen laskutuksen toteuma on määrältään vain 75,4 % 

suunnitellusta ja tuottojen toteuma 76,1 %, joka on noin 1 milj. euroa budjetoitua vähemmän. 

 

Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut ja siten myös tuotot ovat 30,2 milj. euroa eli 76,8 % 

budjetoidusta. Se on 1,8 milj. euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan 2019, mutta vuoden 

2020 talousarvio on pienempi kuin vuoden 2019 toteuma, miksi vuoden 2020 talousarvio uhkaa 

edelleen ylittyä. 

  

Toimintatuotot ovat yhteensä 208,1 milj. euroa eli 80,6 % budjetoidusta, kun taas toimintakulut 

ovat yhteensä 205,3 milj. euroa eli 82,9 % budjetoidusta. Tuottoja on syntynyt kuluja vähemmän, 

miksi meillä on alijäämä. Tuloksessa on huomioitu käytöstä poistuvien tai peruskorjattavien 

rakennusten lisäpoisto ja Fimlabille luovutetusta toiminnasta saatu satunnainen tuotto. 

Sairaanhoitopiiri on anonut hallituksen lisätalousarviosta avustusta covid-19-pandemian 

aiheuttamiin kuluihin, mutta päätöstä ei ole vielä tehty. Menossa on uusi hakukierros, joka 

ulottuu 31.10.2020 asti, ja piiri on anomassa lisää avustusta. 

 

Valtionavustukseen oikeutetut hankkeet ja hyvinvointialueen suunnittelu sisältyvät sekä 

talousarvioon että toteutuneisiin kuluihin ja tuottoihin. Koska ne eivät toteudu samassa tahdissa 

kuin muut kulut ja tuotot, ne voidaan poistaa muissa laitoksissa annetun hoidon kanssa, jotta 

saamme oman varsinaisen toiminnan talousarvioseurannan toteutettua. 

 

Oman varsinaisen toiminnan toimintatuotot ovat 177,7 milj. euroa, mikä on 82,3 % suunni-

tellusta, toisin sanoen 2,3 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Tuottojen supistuminen on suora 

seuraus pandemiasta. Oman varsinaisen toiminnan kulut ovat 174,1 milj. euroa eli 85,1 % 

budjetoidusta, mikä on 3,6 milj. euroa budjetoitua enemmän. Myös kulujen kasvu johtuu 

pandemiasta, esimerkiksi henkilöstöön, varautumissuunnitteluun, koordinointiin, 

suojavarusteisiin ja näytteenottoon liittyvät kulut ovat kasvaneet. Oman varsinaisen toiminnan 

nettotoimintakulut ylittävät siis talousarvion 5,9 milj. eurolla. Kulut tullaan toivottavasti 

kattamaan valtion myöntämällä covid-19-pandemian kuluihin tarkoitetulla avustuksella. 

jatkuu… 
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Hallitus    § 150     23.11.2020 

 

 

Henkilöstökuluista on toteutunut 90,5 milj. euroa eli 81,3 %. Kulujen arvioidaan vuonna 2020 

olevan kokonaisuudessaan noin 110,6 milj. euroa eli 0,7 milj. euroa alle budjetin. Muissa 

laitoksissa annetun hoidon kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion vuoden lopussa noin 1,5–2 

milj. eurolla. Oman toiminnan ostopalveluista, kuten ostetuista lääkäri- ja laboratoriopalveluista 

syntyvien kulujen arvioidaan ylittävän talousarvion 7,4 milj. eurolla, josta lähes 3 milj. euroa 

muodostuu ostopalvelulääkärikuluista ja 4 milj. euroa laboratoriokuluista, mikäli testausmäärät 

pysyvät nykyisellä tasolla. Terveyskeskusten laboratoriotutkimukset sisältyvät kuluihin, mutta ne 

laskutetaan edelleen, joten ne näkyvät myös lisääntyneinä tuottoina. Materiaalien, vuokrien ja 

muiden kulujen arvioidaan olevan noin 1,5 milj. euroa budjetoitua suuremmat, riippuen siitä, 

miten suojavarusteiden kulutus kehittyy. Myös suojavarusteita koskevat samat periaatteet eli 

edelleen välitetyt suojavarusteet näkyvät sekä tuottoina että kuluina. Oman toiminnan kulujen 

arvioidaan siis ylittävän talousarvion noin 8 milj. eurolla. Kokonaiskulut ylittävät siten 

talousarvion todennäköisesti lähes 10 milj. eurolla. Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut eivät 

vaikuta tulokseen, sillä kyse on läpilaskutuksesta samoin tuotoin ja kuluin.  

 

Alhaisen korkotason ja normaalia suurempien osinkotuottojen ansiosta ovat lopulliset ra-

hoituksen nettokulut noin 1 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Lopullisen alijäämän arvioidaan 

olevan noin 8 milj. euroa. Valtionavustus tulee toivottavasti kattamaan alijäämän. 

 

Yhteisten maksujen (jäsenmaksu, ensihoitopalvelu, päivystys ja kalliin hoidon tasaus) ar-

vioidaan 31.10. vallitsevan tilanteen perusteella pysyvän suunnilleen budjetoidulla tasolla.  

Mahdollinen maksujen tasaaminen tehdään viimeisessä kuntalaskutuserässä lisälaskutuksella tai 

hyvityksellä, sillä laskutus perustuu jäsenkuntien asukasmäärään.  

 

Covid-19-tautitapausten määrä kasvoi räjähdysmäisesti lokakuussa lisäten reilusti testaus- ja 

suojavarustekuluja. Loppuvuoden toimintaa on vaikea ennakoida. Yllä oleva laskelma perustuu 

olettamukseen, jonka mukaan koronaviruksen leviäminen laantuu Pohjanmaalla, vaikkei aivan 

niin nopeasti, että pääsisimme samaan tilanteeseen kuin alkusyksystä. 

 

Vuoden 2020 investointibudjetin seuranta osoittaa, että investoinnit eivät tule toteutumaan 

kokonaisuudessaan, sillä rakennushankkeita on lykätty. Laiteinvestoinnit pysynevät kuitenkin 

budjetoidulla tasolla. Ennen vuodenvaihdetta viedään vielä joitakin suuria laitehankintoja 

päätökseen, ja suurimmat meneillään olevat rakennushankkeet jatkuvat vielä ensi vuonna. 

Laitteiden toimituksissa on jonkin verran epävarmuutta, sillä toimitusajat ovat pandemian vuoksi 

epäluotettavia.  

 

Meneillään olevien hankkeiden kokonaiskulujen arvioidaan pysyvän hankebudjeteissa, lukuun 

ottamatta muutostöitä NO-rakennuksessa ja pysäköintitalossa, joita kumpaakin H-talon 

toteuttaminen edellytti. Vastaavat säästöt pyritään saamaan aikaan H-talossa. 

 

Tilanteen seuranta 31.10.2020       LIITE § 150 
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Hallitus    § 150     23.11.2020 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus keskustelee tilanteesta per 31.10.2020 ja 

merkitsee sen tiedoksi. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 151     23.11.2020 
 
 
 

§ 151 Potilasvakuutuksen vakuutuksenantajan valitseminen 

Joht. 51 
Uusi potilasvakuutuslaki tulee voimaan 1.1.2021. Potilasvakuutuskeskuksen toiminta päättyy, 

ja sairaanhoitopiirien vakuutukset on sanottu irti. Niinpä sairaanhoitopiirien on hankittava 

omat vakuutukset. Yliopistolliset keskussairaalat ovat 13.5.2020 perustaneet keskinäisen 

vakuutusyhtiön, jonka yhtiöjärjestys on laadittu niin, että kaikki sairaanhoitopiirit voivat 

liittyä yhtiöön. Toimilupamenettely ja käytännön järjestelyt aiheuttavat kuitenkin sen, että 

toiminta käynnistyy ainoastaan yliopistosairaanhoitopiireissä, joten Vaasan 

sairaanhoitopiirin on muiden keskussairaalapiirien tavoin kilpailutettava potilasvakuutus 

kaupallisilla vakuutusyhtiöillä. Tarkoituksena on kuitenkin liittyä mahdollisimman pian 

keskinäisen vakuutusyhtiön omistajaksi ja vakuutuksenottajaksi. Tämä on edullisin ratkaisu 

pitkällä aikavälillä. On laskettu, että pääomapanos vakuutusyhtiöön, joka on 

sairaanhoitopiirien omistuksessa, maksaa itsensä takaisin 3–4 vuodessa. 

 

Potilasvakuutus on täysomavastuinen vakuutus, jonka kulut nousevat lakimuutoksen myötä 

noin 35 % muun muassa siksi, että vakuutusturva laajenee (implantit, uudelleenkoulutus, 

ulkomailta hankittu hoito), vaikka eräät eläkejärjestelyt myös laskevat kuluja.  

Vaasan sairaanhoitopiiri on vakuutusmeklari MSR Finser Oy:n välityksellä pyytänyt 

tarjouksia potilasvakuutuksesta 1.1.2021 alkaen. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa 

29.11.2020, ja tieto tarjouspyynnöstä toimitettiin seuraaville vakuutusyhtiöille: Fennia 

Keskinäinen vakuutusyhtiö, If vahinkovakuutus Oyj, Lähi-Tapiola Keskinäinen 

vakuutusyhtiö, Pohjola Vakuutus Oy ja Protector Försäkring ASA. Vakuutusyhtiöistä kaksi on 

määräajassa jättänyt tarjouksen potilasvakuutuksesta, nimittäin Pohjola ja Fennia. Molemmat 

täyttävät asetetut vaatimukset. Kokonaisedullisimman tarjouksen on tarjouspyynnössä 

esitettyjen vertailuperusteiden mukaan tehnyt Pohjola Vakuutus Oy. 

 Myös aiempi potilasvakuutus koski koko sairaanhoitopiiriä ja sen jäsenkuntien toimintaa. 

Kunnat eivät käytännössä voi saada järkeviä vakuutuksia toiminnalleen ilman selkeitä 

potilasvahinkotilastoja, kun taas kuntien ja sairaanhoitopiirien vahinkotilastoja ei pystytä 

erottamaan toisistaan. Sen vuoksi potilasvakuutusriski ja vakuutusmaksu sisältävät myös 

kuntien potilasvakuutusriskin, ja kokonaisuus on vakuutettu Vaasan sairaanhoitopiirin 

vakuutuksella aiemman käytännön mukaisesti. Kustannukset jaetaan jäsenkuntien 

asukasmäärän mukaan ja veloitetaan osana jäsenmaksua.  

JOHT: ehdottaa, että hallitus valitsee Pohjola Vakuutus Oy:n 

potilasvakuutuksen vakuutuksenantajaksi. 

 Jäsenkuntien potilasvakuutusriski vakuutetaan myös 1.1.2021 alkaen 

Vaasan sairaanhoitopiirin potilasvakuutuksella. 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 152     23.11.2020 
 
 
 

§ 152 Saatavien poistaminen 

HJ 37 

Talousjohtaja ehdottaa, että potilasmaksut ja muut saatavat ajalta 1.11.2018–31.10.2019 

poistetaan, koska ulosottomies on todennut, ettei henkilöillä ole ulosmitattavaa omaisuutta ja 

koska muita saatavia ei ole perinnästä huolimatta maksettu. Potilasmaksuja on 363.319,33 euroa 

ja muita saatavia 71.448,15 euroa. Vaikka potilasmaksut ja saatavat poistetaan kirjanpidosta, se 

ei tarkoita, että luopuisimme mahdollisuudesta periä maksut myöhemmin, mikäli se osoittautuu 

mahdolliseksi.  

 

Muut saatavat koskevat pääasiallisesti ulkomaalaisia, joilla ei ole vakuutusta tai joilla ei ole ollut 

näyttää eurooppalaista sairausvakuutuskorttia ja joilta siten on laskutettu täysi summa, toisin 

sanoen sekä kuntaosuus että potilasosuus. Saatavat käsitellään normaalien prosessien ja 

velkomiskäytäntöjen mukaisesti, mutta he jättävät maksukehotuksista huolimatta usein laskunsa 

maksamatta.   

 

Saatavat koskevat yksityishenkilöitä, joten listat eivät ole julkisia. Ne ovat kuitenkin nähtävillä 

kokouksessa, jos joku hallituksen jäsenistä haluaa tutustua niihin.  

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää poistaa saatavat: potilasmaksuja 

363.319,33 euroa ja muita maksuja 71.448,15 euroa. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.37. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 153    23.11.2020 
 
 
 

§ 153 Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2021–31.12.2021 ja ensihoidon 

yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021 

Joht. 52 
Ensihoidon palvelutasopäätös tulee päivittää ja hyväksyä vuosittain. Palvelutasotavoite 

käsitellään ja hyväksytään TYKS erva:n ensihoidon ohjausryhmässä. Palvelutasotavoite 

määritellään yhtenäisesti koko erityisvastuualueelle. 

 

Ensihoidon palvelutaso oli heikentynyt A/B-tehtävien osalta jo vuonna 2019. Muutos aiheutui 

hätäkeskustietojärjestelmän muuttumisen aiheuttamasta A/B-tehtävien määrän rajusta 

noususta. Tilannetta on pyritty korjaamaan riskianalyysipäivityksin, mutta vaikuttaa ilmeiseltä, 

että koko riskianalyysimalli tulee uudistaa. 

 

Vuoden 2020 keväällä kehittynyt koronaviruspandemia on edelleen vaikuttanut heikentävästi 

palvelutasoon (1-9/2020 perusteella). Tämä johtuu eniten siitä, että henkilöstön 

altistumistilanteiden välttämiseksi on ensivasteyksiköiden käyttöä rajoitettu voimakkaasti sekä 

kansallisilla että erva-tason linjauksilla. Vaasan sairaanhoitopiirin alueella etenkin pienemmissä 

taajamissa ja maaseutualueilla ensivasteyksiköillä on keskeinen merkitys tavoittamisviiveiden 

kannalta. 

 

Palvelutasotavoitteita määritettäessä TYKS erva:n ensihoidon ohjausryhmässä katsottiin 

nykyisen heikentyneen palvelutason johtuvan ensisijaisesti muusta kuin ensihoitopalvelun tai 

todellisen palvelutarpeen muutoksista. Tämän vuoksi palvelutasotavoite päätettiin säilyttää 

ennallaan olevana pidemmän aikavälin tavoitteena, johon voidaan realistisesti pyrkiä 

koronapandemian päättymisen ja riskinarviomallin korjaamisen jälkeen. 

 

Vuoteen 2020 verrattuna palvelutasopäätöksen ainoat muutokset ovat alueen perustietojen 

päivitys. Luonnos palvelutasopäätökseksi on liitteenä. 

 

Palvelutasopäätöksen lisäksi tulee ensihoidon yhteistoimintasopimukset päivittää. Sopimukset 

laaditaan määräaikaisena (1.1.2021–31.12.2021) ja ne korvaavat nykyiset toistaiseksi voimassa 

olevat sopimukset.  

 

Sopimusluonnokset       LIITE § 153/1 

 

Keskeisimmät muutokset sopimuksessa ovat seuraavat: 

1. Rakennetta on selkiytetty, ja aiemmat sisäiset ristiriidat poistettu 

2. Hoitovälineiden hankinta ja ylläpito on keskitetty sairaanhoitopiirin vastuulle 

3. Puhelimet ja liittymät on siirretty sairaanhoitopiirin vastuulle 

4. Sopimus on määräaikainen 

5. Täydennyssopimukseen on lisätty perustason päiväambulanssi Vaasan asemapaikalle 

jatkuu.. 

 



Pöytäkirja sivu 

13 (27) 

nr 13/2020 

 

Hallitus    § 153     23.11.2020 

 

 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se 

1. hyväksyy VSHP:n kuntayhtymän ensihoidon palvelutasopäätöksen 

ajalle 1.1.2021–31.12.2021. 

2. hyväksyy ensihoidon yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021 

 

HALL: Ylilääkäri Taneli Väyrynen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 154 Ensihoitopalvelun järjestämistavan muutos 

Joht. 53 

Ensihoitopalvelu järjestetään tällä hetkellä yhteistoiminnassa alueen kahden pelastuslaitoksen 

kanssa. Sairaanhoitopiiri on vastuussa ensihoitopalvelun järjestämisestä, ja tuottaa 

operatiiviseen ensihoitopalveluun itse ainoastaan kenttäjohto- ja ensihoitolääkäritoiminnot.   

 

Ensihoidon järjestämistapaa esitetään muutettavaksi siten, että 1.1.2022 alkaen 

sairaanhoitopiiri/hyvinvointikuntayhtymä tuottaa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu tullaan 

kuitenkin tuottamaan läheisessä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa, säilyttäen nykyiset 

synergiaedut. Pelastajien työskentely perustason ensihoitajina mahdollistetaan jatkossakin. 

Ensihoitopalvelun asemapaikat säilyvät ennallaan, hyödyntäen nykyistä infrastruktuuria. 

Pelastuslaitokset vastaavat jatkossakin ensivastetoiminnan tuottamisesta. 

 

Järjestämistavan muutos nähdään tärkeänä rakenteellisena muutoksena, joka yhtenäistää 

ensihoitopalvelun yhdeksi toimintayksiköksi, ja samalla kiinteämmäksi osaksi muuta sote-

organisaatiota. Muutos on luonnollinen osa nykyistä kehitystä, ja hyvinvointikuntayhtymän 

toiminnan aloittamista. Muutoksella pyritään sujuvoittamaan ensihoitopalvelun toimintaa, 

sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten välisten organisaatiorajojen poistuessa. Samalla pyritään 

syventämään ensihoitopalvelun ja muiden sote-toimintojen välistä synergiaa. 

 

Huomioiden kuntien väestörakenteen muutokset, sekä mahdollinen muutos ensivastetoiminnan 

tuottamisessa, läheinen yhteistyö pelastustoimen kanssa on keskeisen tärkeätä molempien 

lähipalveluiden turvaamiseksi jatkossakin. Yhteistyön laajentaminen koskemaan esim. 

pelastuksen ja ensihoidon yhteisiä, ns. hybridiyksiköitä, vaikuttaa todennäköiseltä kehityskululta 

lähitulevaisuudessa. 

 

Pelastuslaitosten elinvoimaisuus tulee säilyttää muutoksessa ja molemmat osapuolet sitoutuvat 

asettamaan sen keskeiseksi tavoitteeksi yhteistoiminnassa. Tällä varmistetaan mahdollisuudet 

uusien yhteistyömuotojen kehittämiselle alueen asukkaiden lähipalveluiden varmistamiseksi 

tulevaisuudessa. 

 

Esitetty muutos on suunniteltu toteutettavaksi siten, että nykyinen kustannusrakenne ja 

tulevaisuuden kustannuskehitys eivät muutu oleellisesti, eivätkä asukkaiden pelastustoimen tai 

ensihoidon lähipalvelut vaarannu. Muutoksen syynä ei ole tyytymättömyys yhteistoimintaan 

pelastuslaitosten kanssa, minkä vuoksi läheistä yhteistyötä halutaan jatkaa tulevaisuudessakin. 

 

Esitys sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitosten erilliset selvitykset muutoksesta ja nykytilanteesta 

sekä niiden yhteenveto       LIITE § 154/1-4 

 

 

         jatkuu.. 
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JOHT:  ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää muuttaa 

ensihoidon järjestämistapaa siten, että 1.1.2022 alkaen kuntayhtymä 

tuottaa ensihoitopalvelun. Ensihoitopalvelu tullaan kuitenkin 

tuottamaan läheisessä yhteistyössä pelastuslaitosten kanssa, säilyttäen 

nykyiset synergiaedut. 

 

HALL: Ylilääkäri Taneli Väyrynen oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Väyrynen poistui kokouksesta klo 10.47. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 

 

 

 
  



Pöytäkirja sivu 

16 (27) 

nr 13/2020 

 

Hallitus    § 155     23.11.2020 
 
 
 

§ 155 Kristiinankaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteisyrityksen osakkeiden 

ostaminen 

Joht. 54 
Kristiinankaupunki ja Pihlajalinna Terveys Oy ovat perustaneet yhteisyrityksen Ab Kristina Hälso 

Terveys Oy. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimiala on terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

palveluiden sekä näihin liittyvien tukipalvelujen tuottaminen Kristiinankaupungin kaupungissa 

ja sen lähialueilla. Yhtiö tuottaa palveluita julkisyhteisöille, yksityisille yrityksille, kolmannen 

sektorin toimijoille ja henkilöasiakkaille. 

 

Pihlajalinna Terveys Oy omistaa yhteisyrityksen osakekannasta 82,5 prosenttia ja 

Kristiinankaupungin kaupunki 17,5 prosenttia. Osapuolet ovat sopineet, että enintään 7,5 

prosentin omistusosuus voidaan myydä myöhemmässä vaiheessa Kristiinankaupungin 

määräämälle taholle. 

 

Osapuolet ovat olleet yhteydessä Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään ja ilmaisseet 

halukkuutensa saada kuntayhtymä mukaan yhteisyrityksen omistajaksi. Osakekauppa 

toteutettaisiin siten, että Pihlajalinnan Terveys Oy myy kuntayhtymälle 75 osaketta, joka vastaa 

7,5 prosentin omistusosuutta yhteisyrityksestä. Osakkeiden kauppahinta olisi 3.750 euroa, jonka 

ostaja suorittaa kaupantekopäivänä myyjän ilmoittamalle pankkitilille. 

 

Hallituksen jäsenten lukumäärä on tällä hetkellä viisi (5) jakautuen siten, että Pihlajalinnalla on 

hallituksessa kolme (3) jäsentä ja Kristiinankaupungilla kaksi (2) jäsentä. Osapuolet ovat 

tarjonneet kuntayhtymälle yhden (1) hallituspaikan. 

 

Kuntayhtymän viranhaltijat ovat tehneet osakekauppaan liittyvän riskiarvioinnin, jossa on 

arvioitu mm. toimintaan, hallintoon sekä talouteen liittyviä riskejä. Riskiarvion perusteella 

mukanaolo yhteisyrityksessä nähtiin pienempänä riskinä verrattuna siihen, että kuntayhtymä 

jäisi yhtisyrityksen ulkopuolelle. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön mukaan omistajaohjaukseen liittyvät 

asiat kuuluvat hallituksen toimivaltaan. Päätös osakkeiden ostamisesta on kuitenkin 

periaatteellisesti tärkeä ja päätös on tarkoituksenmukaista viedä valtuuston päätettäväksi. 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se päättää ostaa 75 

kappaletta Ab Kristina Hälso Terveys Oy:n osaketta Pihlajalinna 

Terveys Oy:ltä hintaan 3.750 euroa. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 156 Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelman vahvistaminen 

Joht. 55 
Vaasan keskussairaala valitsi Heini Orellin Frei Zimmer Oy:stä taidekoordinaattoriksi 

keskussairaalan H-uudisrakennuksen taiteen hankintaa varten. Frei Zimmer Oy:n kanssa on 

sovittu, että keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelma valmistuu vuoden 2020 aikana. 

 

Taidekoordinaattorin tueksi perustettiin taidetyöryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut 

Monica Sirén-Aura. Taidetyöryhmässä on ollut kuntayhtymän edustajien lisäksi arkkitehti ja 

taidekoordinaattori. 

 

Taidetyöryhmä on kokoontunut vuoden 2020 aikana tähän mennessä neljä kertaa. 

Taidetyöryhmän ohjauksella taidekoordinaattori on luonnostellut taideohjelman keskussairaalan 

H-uudisrakennusta varten. 

 

Esitys keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelmaksi  LIITE § 156/1-2 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää 

hyväksyä ja vahvistaa Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen 

taideohjelman. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 157 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 

Joht. 56 

Kuntayhtymän valtuuston asettaman sitovan tavoitteen mukaisesti vuonna 2019 perustettiin 

potilasturvallisuuden osaamiskeskus ja käynnistettiin professuurin täyttö yhdessä Turun 

yliopiston kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 12.5.2020 Vaasan sairaanhoitopiirille 

kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustamiseksi 

valtionavustusta vuosille 2020–2022 yhteensä 3 miljoonaa euroa. Valtionavustuksen ehtona on 

200 000 euron omavastuuosuus 1 milj. euroa kohden. Valtionavustus on tarkoitettu STM:n 

päätöksessä mainittuihin kansallisiin koordinaatiotehtäviin ja sen tuella on tarkoitus tuottaa 

suosituksia, toimintamalleja ja uusia työkaluja potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 

sekä ammattilaisille että asiakkaille. Sosiaali- ja terveysministeriö asetti ohjausryhmän 

toimikaudelle 1.9.2020–31.12.2022 vastaamaan keskuksen yleisestä ohjauksesta 

(VN/15726/2020). STM:n asettama ohjausryhmä hyväksyy valtionavustuksen käyttöön 

kohdistuvan vuosittaisen toiminta- ja taloussuunnitelman.  

 

Keskuksen toimintaa on valmisteltu 2020 vuoden alusta. Potilasturvallisuuden professori Tuija 

Ikonen aloitti 1.8.2020, ja muut henkilövalinnat valmistuivat syyskuussa 2020. Talousarvio 

vuodelle 2021 on 1,22 miljoonaa euroa, josta valtionavustuksella katettava osuus on 0,94 

miljoonaa euroa, ja suunniteltu henkilöstövahvuus omavastuuosuuksineen on noin 11,5 htv. 

Vuoden 2021 toimintasuunnitelman valtakunnallisia painoalueita ovat kansallisen potilas- ja 

asiakasturvallisuusstrategian (2017–2021) toimeenpanon koordinointi ja uuden kansallisen 

strategian (2022-) valmistelu, potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin 

kehittäminen sekä tutkija- ja kehittäjäverkostojen ylläpito. Alueellinen kehittämistyö kohdistuu 

erityisesti hyvinvointikuntayhtymän potilas- ja asiakasturvallisuussuunnitelman laatimisen 

tukemiseen ja Pohjanmaan alueen koulutusyhteistyöhön kaikille avointen tutkijaseminaarien 

järjestämiseksi sekä potilas- ja asiakasturvallisuuden opintokokonaisuuden tuottamiseksi. 

Sairaanhoitopiirissä toiminta kohdistuu turvallisuusosaamisen vahvistamiseen 

akuuttihoitoprosesseissa ja simulaatiokeskuksen kehittämiseen sekä henkilöstön perehdytyksen 

ja lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoiden ohjauksen sisältöjen tuottamiseen. Vaasan 

sairaanhoitopiirissä testatut koulutussisällöt, toimintamallit ja työkalut jaetaan avoimesti 

kaikkialla Suomessa käyttöön otettavaksi valtionavustuksen tarkoituksen mukaisesti. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus  

1. merkitsee asian tiedoksi 

2. esittää valtuustolle, että se merkitsee asian tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 158 Työsuojelupäällikön nimeäminen 

Joht. 57 
Työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain (44/2006) 28 

§:n mukaan työnantajan on nimettävä edustajansa (työsuojelupäällikkö) työpaikalla tapahtuvaa 

työsuojelun yhteistoimintaa varten. 

 

Työsuojelupäällikön tehtävänä on avustaa työnantajaa ja esimiehiä tehtävissä, jotka liittyvät 

työsuojelun asiantuntemuksen hankintaan sekä yhteistyöhön työntekijöiden ja 

työsuojeluviranomaisten kanssa. Tässä tarkoituksessa työsuojelupäällikön tehtävänä on ryhtyä 

tarpeellisiin toimenpiteisiin työnantajan ja työntekijöiden välisen yhteistoiminnan 

järjestämiseksi ja ylläpitämiseksi työpaikalla sekä toimia työsuojelua koskevan yhteistoiminnan 

kehittämiseksi. 

 

Työsuojelupäällikön tulee olla työpaikan ja työn luonne sekä työpaikan laajuus huomioon ottaen 

riittävän pätevä ja hänellä on oltava riittävän hyvä perehtyneisyys työsuojelusäännöksiin ja 

työpaikan olosuhteisiin sekä muutoinkin asianmukaiset edellytykset asioiden käsittelyyn ja 

yhteistoiminnan järjestämiseen. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin työsuojelupäällikkönä on toiminut turvallisuuspäällikkö. 

Turvallisuuspäällikön siirryttyä uusien haasteiden pariin on tarpeen miettiä työsuojelupäällikön 

rooli uudelleen. Turvallisuuspäälliköllä on paljon työtä uuden hyvinvointialueen kuntayhtymän 

rakentamisessa ja toisaalta uudessa organisaatiossa tarvitaan 1.1.2020 alkaen täysipäiväinen 

työsuojelupäällikkö. 

 

Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista, että työsuojelupäällikkönä toimii vuoden 2021 loppuun 

asti oman toimen ohella lain edellytykset täyttävä viranhaltija. Työnantaja on arvioinut, että 

johtajaylihoitaja Arja Tuomaala täyttää lain vaatimat edellytykset. Arja Tuomaala on myös 

antanut suostumuksensa tehtävän hoitamiselle. 

 

JOHT:  ehdottaa, että 

1. hallitus nimeää Vaasan sairaanhoitopiirin työsuojelupäälliköksi 

oman toimen ohella johtajaylihoitaja Arja Tuomaalan 31.12.2021 

asti. 

2. antaa kuntayhtymän johtajalle valtuudet sopia työsuojelupäällikön 

tehtävän hoitamisen ehdoista henkilöstöjaoston ehdottamien 

linjausten mukaisesti. 

 

HALL: Johtajaylihoitaja Arja Tuomaala poistui kokouksesta esteellisyyden 

vuoksi (asianosaisjäävi) asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 159 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Jan Ray 

HJ 38 
Hallitukselle Jan Ray on pyytänyt eroa tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 1.1.2021 alkaen. Eron 

syynä on se, että Rayta esitetään hallituksen jäseneksi ja kuntalain (410/2015) 75 §:n mukaan 

hallituksen jäsen ei ole vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan. 

 

Kuntalain (410/2015) 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. 

Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

 

Kuntalain 32 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenet tarkastuslautakuntaan. 

 

HJ:  ehdottaa hallitukselle, että se esittää valtuustolle, että se 

1. myöntää Jan Raylle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä 

1.1.2021 alkaen. 

2. valitsee uuden jäsenen tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi 1.1.2021 alkaen. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 160 Kevään 2021 kokouspäivämäärät 

HJ 39 
Hallitukselle ehdotetaan seuraavat kokousajat kevääksi 2021: 

 

Maanantai 18.1.2021 klo 9 

Maanantai 22.2.2021 klo 9 

Maanantai 22.3.2021 klo 9 

Maanantai 19.4.2021 klo 9 

Maanantai 17.5.2021 klo 9 

Maanantai 14.6.2021 klo 9 

 

Valtuustolle ehdotetaan seuraavat kokousajat: 

 

Maanantai 25.1.2021 klo 10 

Maanantai 29.3.2021 klo 10 

Maanantai 7.6.2021 klo 10 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä ehdotetut päivämäärät. 

 

HALL: Gösta Willman poistui kokouksesta klo 11:27. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 161 Jonotilanne ja lisätyön tarvetta operatiivisella vastuualueella  

JYL 14 

COVID-19 –tilanteesta johtuen on jonotilanne Vaasan keskussairaalan operatiivisella alueella 

heikentynyt kevään 2020 ja jonkin verran myös syksyn 2020 aikana. Tämä koskee ennen kaikkea 

ortopedistä, silmäkirurgista ja plastiikkakirurgista leikkaustoimintaa. Lisäksi silmätaudeilla 

myös lääkärimiehitys on heikkenemässä. Näiden erikoisalojen suhteen tarvitaan 

erityisjärjestelyjä, että tilannetta ja syntyneitä jonoja saataisiin hallintaan. Tämä huomioon 

ottaen on myös tehty suunnitelmia asian ratkaisemiseksi. 

 

Ortopedia: Suunnitellaan 50 ylimääräistä proteesileikkausta tehtäväksi ns. ”neljännen proteesin” 

–tekniikalla noin kahden-kolmen proteesin viikkovauhdilla. Kustannus näistä on ylimääräinen 

korvaus ortopedille/suoritettu toimenpide 500 € ja 250 € anestesialääkärille (ei aikamääräistä 

työaikakorvausta tunneissa työajan ylittävästä ajasta). Näistä muodostuu totaali korvaukseksi 

noin 1 000 €/proteesi (750 € x 1,3 = 975 €), eli 50 000 € viidellekymmenelle proteesille. 

 

Plastiikkakirurgia: Vaasan keskussairaalassa työskentelee plastiikkakirurgi 30% työpanoksella, 

mikä ei riitä aikaisemmin syntyneiden jonojen purkuun. ”Koronakeväänä” peruuntui runsaasti 

ei-kiireellisiä plastiikkakirurgisia leikkauksia, eikä siinä pysytä hoitotakuussa. Nyt olemme 

alkaneet ongelmaan puuttua ostopalvelulla 1 500 €/päivä. Kahdeksan ulkopuolisen 

plastiikkakirurgin käyntiä/leikkauspäivää on sovittu tapahtuvaksi syksyn 2020 aikana, 

kokonaiskustannuksiltaan 15 600 €. Jotta hoitojonot saadaan reilusti hoitotakuun puitteisiin, 

olisi toimintaa syytä tehostaa myös ainakin kevään 2021 aikana vielä toisellakin plastiikkakirurgi 

päivällä /viikko, jolloin syntyvä kustannus olisi 15-20 viikkoa x 2 x 1 500 €, eli 58 500- 78 000 € 

(sisältäen sosiaalikulut). 

 

Silmätaudit: Silmätaudeilla tarve on erikoisaloista suurin. Vallitsevien työaikajärjestelyjen takia 

(ei täyttä työaikaa tekeviä virkalääkäreitä), ei normaaleilla lisätyösopimuksilla jononpurkua 

lääkäreiden toimesta kuitenkaan voida suorittaa. Jotta lääkärien työaikaa voitaisiin vapauttaa 

vaativampiin tehtäviin, on tavoitteena, että sairaanhoitajia voidaan kouluttaa antamaan 

lasiaispistoksia, n. 2000 kpl/vuosi. Henkilöstöjaosto on kokouksessaan 2/2020, § 6 tehnyt 

päätöksen henkilökohtaisen lisän maksamisesta lasiaispistoksia antaville hoitajille (230 €/kk) 

niin kauan kuin pistoksia annetaan. 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 162 Asiakasraadin julkilausuma 14.10.2020 

JYH 8 
Hallintojohtaja Juha Post esittäytyi asiakasraadille ja kertoi tämänhetkisestä 

hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tilanteesta. 

 

Bothnia High 5 -allianssin arkkitehdit Maikki Laattala ja Elina Salakari esittelivät H-talon 

värimaailmaa ja sisustussuunnitelmia asiakasraadille. H-talon sisustuksessa haetaan 

Pohjanmaan rannikon tunnelmaa, ja eri kerrokset on nimetty paikallisen luonnon teemojen 

mukaan. Nimettynä on rannikko, satama, laguunit, ranta ja meri, joiden luonnonläheistä 

väritunnelmaa haetaan teemoittain. Asiakasraadin mielestä jaottelu erilaisiin luonnon teemoihin 

oli erinomainen idea. 

 

Vaasan keskussairaalan taidekoordinaattori Heini Orell esitteli sairaalan taideohjelmaa. Hän 

kertoi, millaista taidetta H-taloon on suunniteltu ja miten taidetta sinne voitaisiin sijoitella. 

Taidekokonaisuuden on tarkoitus tukea Pohjanmaan rannikko –sisustusteemaa. Taiteen 

sijoittelussa pyritään huomioimaan saavutettavuus ja sen toivotaan tarjoavan elämyksiä myös eri 

rajoitteisille. 

 

Asiakasraati toi H-talon taiteen hankintaan seuraavia huomioita: 

• Taide saattaa puhuttaa monella tavalla ja tuoda erilaisia ajatuksia. Toiset toivovat rauhaa 

ympärilleen ja toisaalta esimerkiksi lapset haluavat aivan erilaisia asioita.  

• Sairaalassa on hyvä olla taidetta. Pidän luonto- ja meriaiheista. Joissain paikoissa voisi olla 

vähän pohdittavaakin aihetta, vaikkapa jossain aulassa. Psykiatrialle saattaisi sopia 

valokuvatapetteja sekä ovien ja sermien painatuksia. 

• Lapsille tuo turvallisuutta tunnistettavat hahmot, että sairaalassa on jotain, minkä he 

muistavat. Tutut asiat jäävät mieleen ja se pitäisi ottaa huomioon lasten tiloja suunniteltaessa. 

Lapsille ei sovi niinkään luontokuva, jossa on vain puita, vaan täytyy olla enemmän 

symboliikkaa ja yksityiskohtia, mitä voi katsoa. Sairaalakäynti voi olla elämys. Voisiko Vaasan 

keskussairaalalla olla joku oma hahmo, joka toistuisi, ja jonka lapset voisivat tunnistaa. 

• Voisiko olla mahdollista saada jotain interaktiivista, esimerkkinä lapset voivat piirtää kaloja ja 

ne skannataan akvaarioon. Yhtä hyvin ne voisivat olla valokuvia, nuorten ottamia kuvia. 

Digitaalisuutta voi hyödyntää. 

• Taide voisi olla kuvia liittyen kuhunkin sisustuksessa käytettyyn teemaan. Abstrakti taide ei 

ole mielestäni hyvä sairaalaan, sillä se voi olla liian laajasti tulkittavaa. Esimerkiksi yhdelle 

punainen merkitsee lämpöä, mutta toiselle kauhua. 

• Onko aiheesta tehty tutkimuksia, minkälaisia teoksia sairaaloissa on, ja miten ne vaikuttavat 

erilaisiin potilaisiin? 

• Värit ja rauhallisuus ovat tärkeitä potilaille. Kuvien pitää olla rauhallisia ja teemana voi olla 

luonto. Myös henkilökunnalle on tärkeää rauhallisuus taiteessa, esimerkiksi henkilökunnan 

taukohuoneissa. 

 

jatkuu… 
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• Taidetta voisi esiintyä hieman yllätyksellisissäkin paikoissa, esimerkiksi wc:ssä, lattioissa, 

katossa, yhdyskäytävissä. Digitaalista taidetta voisi ottaa mukaan. Jos ikkunasta näkee 

merimaiseman, onko tarkoituksenmukaista laittaa vastaava kuvataide silloin seinälle. Toivon 

yllätyksellisyyttä. Moderni abstrakti taide on hyvä minun mielestäni sairaalassakin jossain 

kohtaa. 

• Värisuunnitelma on todella neutraali, rauhallinen ja seesteinen. Taiteella voi tuoda 

ympäristöön katsottavaa ja mielenkiintoa. Ehdotan esimerkiksi soveltavaa himmelitaidetta, 

joka on käsittelyltään modernia taidetta. 

• Nuoret taiteilijat voisivat esittää taidettaan sairaalassa vaihtuvana taidenäyttelynä. 

 

Asiakasraadin julkilausuma       LIITE § 162 

 

JYH:  esittää, että hallitus merkitsee asiakasraadin julkilausuman tiedoksi.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 163 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. 

 

- Hallituksen joulukuun kokous siirtyy maanantaista 14.12.2020, tiistaille 15.12.2020 klo 9.00, 

Merihanhi, Y3. 
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      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    23.11.2020 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 145–150, 153–157, 159–163 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 151, 152, 158 

 

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  27.11.2020  viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

 

 

 

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. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi

