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Hallitus    § 164 – 165    15.12.2020 
 
 
 

§ 164 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. 

 

 

 

 

 

 

§ 165 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén. 

 

  HALL:   
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Hallitus    § 166     15.12.2020 
 
 
 

§ 166 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:  
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Hallitus    § 167     15.12.2020 
 
 
 

§ 167 Tilannekatsaus 

 

Joht. 58 

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 joulukuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen joulukuulta 2020. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 168    15.12.2020 
 
 
 

§ 168 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

hoitajan päätökset 

 

Joht. 59 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 168/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 168/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 168/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 168/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 169     15.12.2020 
 
 
 

§ 169 Sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu 2021 

Joht. 60 
Oman toiminnan tuotekohtaiset hinnat vuodeksi 2021 on nyt laskettu valtuuston 30.11.2020 

hyväksymän talousarvion 2021 pohjalta. Hinnoittelu perustuu omakustannushintoihin. 

Hinnoiteltavat päätuotteet ovat poliklinikkakäynnit, hoitopäivät, drg-paketit, outlier-päivät, 

hengityshalvaantuneiden hoitopäivät, yöpymiset potilaskoti Vilmassa ja siirtoviivepotilaiden 

hoitopäivät. Perusterveydenhuollon päivystys on yhtenäinen osa päivystyksen toimintaa ja 

hinnoitellaan poliklinikkakäynteinä. 

 

Hinnat ovat erikoisalakohtaisia, ja avohoitokäynnit laskutetaan eri hintaluokissa käynnin 

sisällön, toimenpiteiden ja resurssien kulutuksen perusteella. Somaattisessa vuodeosasto-

hoidossa sovelletaan drg-perusteista kuntalaskutusta (diagnoosiperusteiset ryhmät), kun taas 

psykiatriassa vuodeosastohoito laskutetaan eri hintaluokkiin jaoteltuina hoitopäivinä. 

Erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuksen yksiköissä annettava vuodeosastohoito laskutetaan 

hoitopäivähintoina.  Hinnoittelu koskee kaikessa toiminnassa sekä Vshp:n omia että muista 

sairaanhoitopiireistä tulevia potilaita. 

 

Yleislääketieteen/akuuttilääketieteen potilaista, jotka odottavat jatkohoitopaikkaa perus-

terveydenhuollossa/sosiaalihuollossa ja jotka ovat tulleet perusterveydenhuollon potilaina tai 

ovat saaneet tarvitsemansa hoidon erikoissairaanhoidossa, laskutetaan hoitopäivät hoi-

topäivähinnan mukaisesti. Kun potilas siirretään toiselle osastolle, hänet kirjataan jollekin muulle 

erikoissairaanhoidon erikoisalalle.  

Valtuuston talousarvion yhteydessä vahvistamat hinnat yhteisille maksuosuuksille on sisällytetty 

hintaluetteloon. 

 

Jos uusia drg-ryhmiä otetaan käyttöön, hinta lasketaan kertomalla pistehinta ryhmän ker-

toimella. 

 

Hintaluettelo       LIITE § 169 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2021 hinnoittelun liitteen 

mukaisesti ja, että erikoisalakohtaiset pistehinnat vahvistetaan 

seuraavasti: 

 

Sisätaudit    4 175,61 

Endokrinologia   4 175,61 

Gastroenterologia   4 175,61 

Hematologia   4 175,61 

Infektiotaudit   4 175,61 

Kardiologia   4 175,61 

Nefrologia   4 175,61 

Reumatologia   4 175,61 

Kirurgia    4 006,15 jatkuu… 
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Hallitus    § 169     15.12.2020 

 

 

 

Gastrokirurgia   4 006,15 

Ortopedia    4 006,15 

Urologia    4 006,15 

Verisuoni- ja rintaelinkirurgia 4 006,15 

Yleiskirurgia   4 006,15 

Plastiikkakirurgia   4 006,15 

Neurokirurgia   4 006,15 

Päiväkirurgia   3 192,67 

Silmäpäiväkirurgia  2 263,67 

Naistentaudit ja synnytykset 4 772,27 

Silmätaudit   4 006,15 

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 4 006,15 

Hammas-, suu- ja leukasairaudet 4 006,15 

Onkologia    4 211,86 

Neurologia   4 114,18 

Keuhkosairaudet   3 873,66 

Lastentaudit   4 054,00 

Lastenkirurgia   4 054,00 

Lastenneurologia   4 054,00 

 

HALL:  
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Hallitus    § 170     15.12.2020 
 
 
 

§ 170 Tulosyksiköiden virallisen nimen sekä sairaalan vastuu- ja palvelualueiden 

vastuuhenkilöiden vahvistaminen vuodeksi 2021 

HJ. 38 

Sairaalan toiminta jakautuu vastuualueisiin ja palvelualueisiin ja ne puolestaan tulosyksiköihin, 

jotka on virallisesti vahvistettu kuntayhtymän tilikartassa. Hallitus vahvistaa vuosittain 

tulosyksiköt ja niiden viralliset nimet sekä vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt vastaavat yksikkönsä 

talousarviosta, sen laatimisesta ja toteutumisesta, yksikön henkilöstökuluista, menojen ja 

hankintojen hyväksymisestä sekä tulosyksikön toiminnasta. Liitteessä on luettelo tulosyksiköistä 

ja vastuuhenkilöistä. 

 

Useimmille yksiköille vahvistetaan yksi varsinainen vastuuhenkilö ja varavastuuhenkilö. 

Vastuuhenkilön rooli on sidoksissa yksikön johtajuuteen eikä sitä voi siirtää kenellekään muulle. 

Sairauspoissaolojen, lomien tai muiden senkaltaisten aikana roolia hoitaa muu valittu sijainen, 

mikäli varavastuuhenkilö ei ole paikalla.  

 

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä    LIITE § 170  

 

 

HJ: ehdottaa, että hallitus vahvistaa tulosyksiköt sekä niiden nimet ja 

vastuuhenkilöt. 

  

HALL:  
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Hallitus 171 16.12.2019 

 

 

 

§ 171 Henkilöstöhallinnollista toimivaltaa käyttävien esimiesten nimittäminen 2021 

HJ 39 
Hallintosäännön mukaan hallitus nimittää vuosittain esimiehet ja heidän sijaisensa, joilla on 

toimivalta henkilöstöasioissa. Ohessa on luettelo esimiehistä ja heidän sijaisistaan. Jos sijaista ei 

ole, toimivalta siirtyy organisaatiossa ylöspäin esimiehen esimiehelle. Uutta viranhaltijaa 

valittaessa siirretään myös toimivalta hänelle. 

 

Luettelo henkilöstöhallinnollista toimivaltaa käyttävistä esimiehistä   LIITE § 171 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy esimiesluettelon liitteen mukaisesti. 

 

HALL:  

 
 
 
  



Esityslista sivu 

11 (23) 

nr 14/2020 

 

Hallitus    § 172     15.12.2020 
 
 
 

§ 172 Omistajaohjauksen tavoitteet vuodelle 2021 

HJ 40 
Kuntalain (410/20015) 39 §:n mukaan hallituksen tulee vastata toiminnan omistajaohjauksesta. 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 20 §:n mukaan hallitus ja sairaanhoitopiirin johtaja 

sekä hallituksen erikseen määräämät viranhaltijat vastaavat tarvittavasta konsernijohdosta. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen ohjeen mukaan hallituksen on osaltaan 

huolehdittava siitä, että omistuksille asetetaan riittävän vaati-via tavoitteita ja että niiden 

saavuttaminen toteutuu. Tytäryhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 

asettaminen perustuu sairaanhoitopiirin strategiaan. 

 

Hallituksen alaisen omistajaohjausjaoston tehtävänä on puolestaan mm. valmistella 

kuntayhtymän hallitukselle vuosittain tytär- ja osakkuusyhteisöille annettavien toiminnallisten ja 

taloudellisten tavoitteiden asettaminen sekä antaa tarvittavat suunnitteluohjeet/toiveet 

seuraavan kalenterivuoden tavoiteasetantaa varten 

 

Omistajaohjausjaosto on kokouksissaan 23.9. ja 25.11. käsitellyt omistajaohjauksen tavoitteita 

vuodelle 2021 ja antanut hallitukselle liitteenä olevat ehdotuksensa omistajaohjauksen 

tavoitteiksi. 

 

Omistajaohjauksen tavoitteet vuodelle 2021     LIITE § 172/1-2 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevat 

omistajaohjauksen tavoitteet vuodelle 2021. 

 

HALL:  



Esityslista sivu 

12 (23) 

nr 14/2020 

 

Hallitus § 22 17.2.2020 

Hallitus § 173 15.12.2020 

 

§ 22 Huutoniemen kiinteistöjen myynti  

Shp:n joht. 7 

Hallitus valtuutti 7.10.2019 (§151) kokouksessaan sairaanhoitopiirin johtajan ja hallintojohtajan 

selvittämään Huutoniemen kiinteistöjen myynnin eri vaihtoehtoja. 

 

H-talon valmistuessa on tavoitteena siirtää koko psykiatrinen toiminta Hietalahteen H-

uudisrakennukseen.  Tämän hetken aikataulun mukaisesti H-talo valmistuu syksyyn 2022 

mennessä.  Tavoitteena on edetä myynnissä mahdollisimman pian ja jäädä vuokralaiseksi alueelle 

kunnes alueesta voidaan kokonaan luopua.  

 

Lokakuun kokouksen jälkeen on selvitetty erilaisia etenemisvaihtoehtoja. Asiaa on myös useasti 

käsitelty omistajakuntien yhteisessä kunnanjohtajakokouksessa, keskusteluja on käyty 

säännöllisesti myös SÖFUKI:n edustajien kanssa. Rakennustoimikunta päätyi kokouksessaan 

tammikuussa 2020 esittää, että alue annettaisiin myytäväksi Newsec Advisory Finland Oy:lle.  

Myynnin kohteena on siis Vaasassa osoitteessa Huutoniementie 3 sijaitseva sairaalakäytössä 

oleva maa-alue, jonka kiinteistötunnus on 905-30-1-1, ja sillä sijaitsevat Toimeksiantajan 

omistamat rakennukset sekä samalla maa-alueella sijaitsevan Fastighetsbolag Eila Ab:n koko 

osakekanta. Toimeksiantoon ei kuulu Vaasan kaupungille ja Svenska Österbottens förbund för 

utbilding och kulturille aiemmin kiinteistöltä 905-30-1-1 myydyt ja kantatilasta vielä erottamatta 

olevat määräalat. 

 

Kokouksessa käydään tarkemmin läpi toimeksiantosopimus (salassa pidettävä liite, julkisuuslaki 

24 § kohta 17 ja 20) sekä esitys myynnistä.  

 

Mahdolliset ostotarjoukset otetaan käsittelyyn hallituksen kokoukseen ja viedään vielä eteenpäin 

kuntayhtymän valtuuston päätettäväksi.   

         SALAINEN LIITE § 22 

   

SHP JOHT.  esittää, että hallitus:  

valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan 

toimeksiantosopimuksen ja toimeenpanemaan sen välittömästi. 

 

HALL: Hallitus valtuutti sairaanhoitopiirin johtajan neuvottelemaan Newsec 

Advisory Finland Oy:n kanssa Huutoniemen kiinteistöjen 

tavoitehinnasta kokouksessa päätettyjen summien puitteissa sekä 

allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen ja toimeenpanemaan sen 

välittömästi.  

 _________  

jatkuu... 
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Hallitus § 173 15.12.2020 
 
 
 
 

§ 173 Huutoniemen kiinteistöjen myynti 

HJ 41 

Hallitus on kokouksessaan 17.2.2020 § 22 valtuuttanut sairaanhoitopiirin johtajan 

neuvottelemaan Newsec Advisory Finland Oy:n kanssa toimeksiantosopimuksesta Huutoniemen 

kiinteistöjen myymiseksi. 

 

Newsec Advisory Finland Oy on kontaktoinut potentiaalisia ostajaehdokkaita, mutta kiinnostusta 

kiinteistöjen ostamiselle ei ole löytynyt. 

 

         SALAINEN LIITE § 22 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus nimeää työryhmän selvittämään Huutoniemen 

kiinteistöjen tulevaa käyttöä. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 174     15.12.2020 
 
 
 

§ 174 Vaasan sairaanhoitopiirin sopimusten hallinnan tilanne 

HJ 42 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 21 §:n mukaan hallitus vastaa sopimusten hallinnan 

ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää 

sopimusten vastuuhenkilöt toimialallaan. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirissä on tehty virkamiestyönä raportti sopimusten hallinnan tilanteesta. 

Raportti on tehty erityisesti sen vuoksi, että sen avulla valmistaudutaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymää varten. Raportissa on käsitelty sopimuksia, joilla on taloudellista arvoa tai jotka 

asettavat velvoitteita sairaanhoitopiirille. Raporttiin on kirjattu havaintoja sekä annettu 

suosituksia sopimustenhallinnan kehittämiseksi. 

 

Raportti        Oheismateriaali § 174 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee raportin tiedokseen. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 175     15.12.2020 
 
 
 

§ 175 Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallintamalli ja kuvaus asiakirjajulkisuuden 

toteuttamiseksi 

HJ 43 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 57 §:n mukaan hallitus vastaa siitä, että 

tiedonhallintalaissa (906/2019) säädetyt vastuut, käytännöt ja valvonta on määritelty 

sairaanhoitopiirin eri tehtävissä. 

 

Tiedonhallintalain mukaan kuntien on hyväksyttävä vuoden 2020 loppuun mennessä 

tiedonhallintamalli sekä kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi. 

 

Luonnos Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallintamalliksi ja kuvaukseksi asiakirjajulkisuuden 

toteuttamiseksi ovat liitteinä      LIITE § 175/1-2 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy Vaasan sairaanhoitopiirin 

tiedonhallintamallin ja kuvauksen asiakirjajulkisuuden 

toteuttamiseksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 176     15.12.2020 
 
 
 

§ 176 Vuoden 2019 ympäristöraportti 

HJ 44 

Vaasan sairaanhoitopiirissä on toiminut ympäristötyöryhmä, joka on vuosittain laatinut 

kuntayhtymän ympäristöraportin. Koronatilanne on hidastanut ympäristötyöryhmän työtä, 

mutta ryhmä on hyväksynyt vuoden 2019 ympäristöraportin marraskuussa. 

 

Ympäristötyöryhmän jäseniä on jäänyt pois työryhmästä heidän siirryttyään uudenlaisiin 

rooleihin organisaatiossa. Tämän vuoksi kuntayhtymän johtoryhmä on nimennyt uuden kestävän 

kehityksen työryhmän kokouksessaan 22.9.2020 § 272, jonka tehtävä on tulevina vuosina mm. 

laatia ympäristöraportti. Työryhmään saivat ilmoittaa kiinnostuksensa kaikki sairaanhoitopiirin 

työntekijät. Kiinnostuksenilmaisuja tuli yhteensä 16 kappaletta ja kuntayhtymän johtoryhmä 

nimesi kaikki halukkaat työryhmään. 

 

Luonnos vuoden 2019 ympäristöraportiksi     LIITE § 176  

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2019 ympäristöraportin. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 177     15.12.2020 
 
 
 

§ 177 Oikaisuvaatimuspyyntö vahingonkorvauspäätökseen 

HJ 45 
Stefan Enholm on vaatinut, että hänelle korvataan sairaalahoidon aikana kadonnut kultainen 

kaulakoru risteineen. Ketun arvo on ollut 499 euroa ja ristin arvo 104 euroa, yhteensä 

korvausvaatimus on 600 euroa. Koru on otettu talteen teho- ja valvontaosastolla ja laitettu 

pieneen muovipussiin. Jatkohoitopaikasta Malmilta kotiutuessaan asiakas on saanut mukaansa 

muut arvoesineet, kuten matkapuhelimen, kellon ja kahdet silmälasit, mutta korua ei ole löytynyt. 

Vahingonkorvauspäätösten tekeminen on delegoitu juristin toimivaltaan. Korvausvaatimus on 

käsitelty vahingonkorvauslain (412/1974) ja sairaanhoitopiirin vahingonkorvausprosessin 

mukaisesti. Asiassa saadun selvitykseen mukaan ei ilmennyt sellaisia syitä, joiden mukaan olisi 

voitu katsoa sairaanhoitopiirin aiheuttaneen korun katoamisen tai vaikuttaneen sen katoamiseen. 

Tämän vuoksi korvausvaatimus on hylätty. 

 

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

sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallitus on toimielin, joka käsittelee viranhaltijapäätösten perusteella tehdyt 

oikaisuvaatimukset. 

 

Lain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Vahingonkorvauspäätös on tehty 23.10. ja oikaisuvaatimuspyyntö on saapunut 9.11. 

Oikaisuvaatimuksen voidaan katsoa tulleen säädetyssä määräajassa. 

 

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen 

viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

vaatimuksiin. 

 

Stefan Enholmin leski Paula Enholm on tehnyt oikaisuvaatimuksen 

vahingonkorvauspäätöksestä. Enholm on vaatinut, että päätöstä muutetaan niin, että korun arvo 

korvataan täysimääräisesti. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, joka 

edellyttäisi vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. Hylkäysperusteet ovat samat kuin 

vahingonkorvauspäätöksessä ovat olleet. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää tutkittuaan asian hylätä 

oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta 

tietoa, joka edellyttää vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. 

 

HALL:   
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§ 178 Oikaisuvaatimuspyyntö vahingonkorvauspäätökseen 

HJ 46 
Runa Ann-Katrin Nordman on vaatinut, että hänelle korvataan 1.500 euron arvoiset 

vihkisormukset. Sormukset ovat kadonneet hänen sairaalakäyntinsä aikana 18.9.–21.9.2020. 

Häntä on hoidettu sekä päiväkirurgian osastolla että T2-osastolla. Sormukset on laitettu oranssiin 

pussiin vaatteiden vaihdon yhteydessä ennen operaatiota päiväkirurgian osastolla. Kotiutuksen 

yhteydessä sormuksia ei enää löytynyt. 

 

Vahingonkorvauspäätösten tekeminen on delegoitu juristin toimivaltaan. Korvausvaatimus on 

käsitelty vahingonkorvauslain (412/1974) ja sairaanhoitopiirin vahingonkorvausprosessin 

mukaisesti. Asiassa saadun selvitykseen mukaan ei ilmennyt sellaisia syitä, joiden mukaan olisi 

voitu katsoa sairaanhoitopiirin aiheuttaneen korun katoamisen tai vaikuttaneen sen katoamiseen. 

Tämän vuoksi korvausvaatimus on hylätty. 

 

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

sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Vaasan 

sairaanhoitopiirin hallitus on toimielin, joka käsittelee viranhaltijapäätösten perusteella tehdyt 

oikaisuvaatimukset. 

 

Lain 138 §:n mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Vahingonkorvauspäätös on tehty 3.11. ja oikaisuvaatimuspyyntö on saapunut 12.11. 

Oikaisuvaatimuksen voidaan katsoa tulleen säädetyssä määräajassa. 

 

Hallintolain (434/2003) 49 g §:n mukaan otettuaan oikaisuvaatimuksen tutkittavakseen 

viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

vaatimuksiin. 

 

Runa Ann-Katrin Nordman on tehnyt oikaisuvaatimuksen vahingonkorvauspäätöksestä. 

Nordman on vaatinut viranhaltijapäätöksen oikaisua. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty 

sellaista uutta tietoa, joka edellyttäisi vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. Hylkäysperusteet 

ovat samat kuin vahingonkorvauspäätöksessä ovat olleet. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää tutkittuaan asian hylätä 

oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta 

tietoa, joka edellyttää vahingonkorvauspäätöksen muuttamista.  

 

HALL:    
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§ 179 Dialyysiosaston ultraäänilaitteen hankinta 

HJ 47 

Dialyysiosaston fistelipistoissa tarvittava ultraäänilaite on rikkoutunut, eikä sitä voida korjata. 

Korvaavan ultraäänilaitteen, Siten Rite 8-laitteen, hinta on 19.000 euroa. 

 

Hankinta katsotaan investoinniksi, kun sen hinta ylittää 15.000 euroa ja vuosittaiset investoinnit 

kerätään ns. A-listalle, jonka valtuusto hyväksyy talousarvion käsittelyn yhteydessä. Vaasan 

sairaanhoitopiirin hankintavaltuuksien mukaan hallintojohtaja voi tehdä päätöksen alle 50.000 

euron hankinnoista, jos investointi sisältyy valtuuston hyväksymään talousarvioon. 

Budjetoimattomat investoinnit puolestaan hyväksyy hallitus. 

 

Kyse on laiterikosta, eikä sille ole varattu määrärahaa vuodelle 2020 eikä vuodelle 2021. Tässä 

vaiheessa vuotta kuitenkin tiedetään, että A-listan hankintoja jää toteuttamatta ja valtuuston 

investointeihin varaamaa määrärahaa jää käyttämättä. Tämän vuoksi ultraäänilaite voidaan 

hankkia talousarvion puitteissa. 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä dialyysiosaston fistelipistoissa 

tarvittavan ultraäänilaitteen hankinnan. 

 

HALL:  
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§ 180 Väliaikainen virkajärjestely 

JYL 14 

Christian Palmberg vapautetaan kirurgian ja urologian ylilääkärin virasta ja määrätään 

hoitamaan operatiivisen vastuualueen johtajan täyttämättä olevaa virkaa (C1V11046) ajaksi 1.1.–

31.12.2021, palkka säilyy muuttumattomana. Hän on suostuvainen tehtävään. 

 

 

JYL:  ehdottaa, että hallitus päättää 

 

1. hyväksyä viranhoitomääräyksen ajaksi 1.1 – 31.12.2021 

 

2. antaa johtajaylilääkärille valtuudet sopia Christian Palmbergin 

kanssa muista palvelussuhteen ehdoista. 

 

HALL:             

 
 

 
 
  



Esityslista sivu 

21 (23) 

nr 14/2020 

 

Hallitus    § 181     15.12.2020 
 
 
 

§ 181 Valtuuston 30.11.2020 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 48 

Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 

virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on 

muuten lainvastainen, hallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä 

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 
§ 40 Vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelma 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 41 Ensihoidon palvelutasopäätös ajalle 1.1.2021–31.12.2021 ja ensihoidon 
yhteistoimintasopimukset vuodelle 2021 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 42 Ensihoitopalvelun järjestämistavan muutos 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 43 Kristiinankaupungin ja Pihlajalinna Terveys Oy:n yhteisyrityksen osakkeiden ostaminen 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 45 Vaasan keskussairaalan H-uudisrakennuksen taideohjelman vahvistaminen 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 47 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Jan Ray 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 48 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Lorenz Uthardt 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 49 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Kenneth Pärus 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 50 Luottamustehtävästä irtisanoutuminen – Karita Nynäs 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 51 Hallituksen kokoonpanon laajentaminen 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 

HJ:  ehdottaa, että hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 
30.11.2020 tekemien päätösten laillisuudesta. 

 
HALL:
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§ 182 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 49 
VSHP Henkilöstöjaoston pöytäkirja 27.8.2020 

VSHP Henkilöstöjaoston pöytäkirja 8.10.2020 

Pohjanm.hyvinvointial. Henkilöstöjaoston pöytäkirja 9.11.2020 

Omistajaohjausjaoston pöytäkirja 25.11.2020 

 

         LIITE § 182/1-4 

 

 

HJ:  ehdottaa, että pöytäkirjat merkitään tiedoksi. 

 
HALL:   
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§ 183 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. 

 


