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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 60 Makulerad / Makuloitu 
 
§ 61 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 
§ 62 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 63 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Tillhandahållande av 

Kronobys social- och hälsovårdstjänster – Kruunupyyn Sote-palvelujen tuot-
taminen.  

 
§ 64 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; Hyky ICT, Nykytilan kartoitus ja toimenpide-

ehdotusten laatiminen, jatkuvuussuunnittelu, 199 755 € 
 
§ 65 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§66 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Styrgrupp för informat-

ionsledning i Österbottens välfärdskommun.  
 
§ 67 Beslutsförtekning/Päätösluettelo; Huoltosopimus GE, GE Healthcare Finland, 

260 733 € 
 
§ 68 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; Suoradigitaalinen osastokuvauslaite, SONAR 

Oy, 120 000 € 
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          15.12.2020 
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 114 Säteilyturvallisuusasiantuntijan nimittäminen ja korvaus/ Utnämning av strål-

skyddsansvarig samt deras ersättning. 
 
§ 115 Val av tjänsteinnehavare - Viranhaltijan valitseminen; sjukhusfysiker/ sairaala-

fyysikko 
  
§ 116 Lönejustering  - Palkantarkistus 
   
§ 117 Lönejustering -  Palkantarkistus 
 
§ 118 Grundande av neurologisk frijour fr.o.m. 1.10.2020 – Neurologisen vapaamuo-

toisen päivystyksen perustaminen 1.10.2020 alkaen. 
 
§ 119 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 120 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 121  Upphörande av utbetalning av prövningsbaserat individuellt tillägg - Harkinnan-

varaisen henkilökohtaisen lisän maksamisen päättyminen. 
 
§ 122 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 123 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 124 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 125 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 126 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 127 Beviljande av rekryteringstillägg / Rekrytointilisän myöntäminen 
 
§ 128  Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Jan Andersén, TYKS Satasairaala, ”PeriAPPAC-T” 
 
§ 129 Lönejustering - Palkantarkistus 
 
§ 130 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus; Maiju Hautala, Itä-

Suomen Yliopisto, ”Vesisynnytykset Vaasassa” 
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          15.12.2020 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning  
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 104 Översättning av avtalet gällande Projektet för strukturreformen av social- och 

hälsovården i Österbotten – Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen sopi-
muksen kääntäminen  

 
§ 105 Anskaffning av uppdatering av videotorn– Videotornin päivityksen hankinta

  
§ 106 Översättning av VSVD-beredskapsplan – VSHP-valmiussuunnitelman kääntämi-

nen 
 
§ 107 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 108 Översättning av dataskyddsbilagan gällande personuppgifter - Henkilötietojen 

käsit-telyn tietosuojaliitteen kääntäminen 
 
§ 109 Anskaffning, digipatologi – Digipatologia-hankinta 
 
§ 110 Vacks verksamhetsbidrag – Vacks toiminta-avustus 
 
§ 111 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 112 Anskaffning av ultraljudapparat – Ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 113 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 114 Anskaffning av operationsbordsdelar – Leikkauspöydän osien hankinta 
 
§ 115 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
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          15.12.2020 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 98 Ändring till tjänsteregister; delning av befattning / Muutos virkarekisteriin; 

toimen jakaminen. 
 
§ 99 Prövningsbaserad arbetsledighet / Harkinnanvarainen työvapaa 
 
§ 100 Tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare / Sairaanhoitajan äkkilähtijälisä 
 
§ 101 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 102 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 103  Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 104 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 105 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 106 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 107 Makuleras / Makuloitu 
 
§ 108 Förändring i ansvarsuppgifter och lönejustering / Vastuutehtävien muutos ja 

palkantarkistus 
 
§ 109 Detagande i frågeundersökningen/ Osallistuminen kyselytutkimukseen; Nurse 

Engagement Questions 
 
§ 110 Förändring i ansvarsuppgifter och lönejustering / Vastuutehtävien muutos ja 

palkantarkistus 
 
§ 111 Tidsbundet tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare / Sairaanhoitajan määräai-

kainen äkkilähtijälisä 
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Tavoitteet omistusohjausta varten vuodelle 2021, pitkä versio laadullisista tavoitteista

2M-IT

1) Yhteisymmärryksen löytäminen Service Deskin ja puhelinpalvelun reagointiajan laskemiseen ja
tilastointitapaan

Vaasan sairaanhoitopiirillä ja 2M-IT:llä on eriävät näkemykset sen suhteen, miten service deskin
reagointiajat lasketaan tikettien ja puhelinpalvelun osalta sekä miten yhteydenotot tilastoidaan.
Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana osapuolet sopivat molempia tyydyttävällä tavalla, miten
reagointi- ja ratkaisuajat lasketaan ja miten yhteydenotot tilastoidaan.

2) Projektien läpiviennin kehittäminen

Sovittujen projektien kohdalla työmääräarvioissa on ollut vuoden 2020 aikana puutteita ja tämän vuoksi
projektit ovat maksaneet enemmän kuin on alun perin laskettu. Projektien raportointi ei ole myöskään
täyttänyt sairaanhoitopiirin laatuvaatimuksia ja lisäksi sairaanhoitopiirille ei ole tarjottu näkymää
projektisalkkuun. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana 2M-IT kehittää projektien läpivientiä siten,
että ne pysyvät arvioidussa budjetissa, kehittää projektien raportointia ja mahdollistaa
sairaanhoitopiirille näkymän projektisalkkuun.

3) Jatkuvuuden hallinnan kehittäminen

ICT-ympäristön jatkuvuuden hallinnan kehittäminen tullaan tekemään omassa projektissaan.
Tavoitteena on, että yhdessä sairaanhoitopiirin tietohallinnon kanssa vuoden 2021 aikana projekti
tuottaa kriittisten järjestelmien listan ja IT-jatkuvuussuunnitelman sisältäen palautus- ja
toipumissuunnitelmat. Lisäksi työstetään riskilistaus ja vastatoimet sekä jatkuvuussuunnitelmien
testaussuunnitelma.

4) PATA-hankkeen onnistunut läpivienti

PATA-hankkeessa luodaan moderni, digitaaliset yhteydenottokanavat mahdollistava tekninen alusta,
jossa yhdistyy alueen kaksikielinen asiakasohjauksen toimintatapa ammattilaisten ja kansalaisten
käyttöön. PATA on tärkeä, koska se mahdollistaa koko Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
alueen asiakas/palveluohjauksen yhteisen toimintavan. Tavoitteena tulee olla hankesuunnitelman
mukaisen sisällön, mukaan lukien tekninen alusta ja toimintamalli, käyttöönotto ajallaan ja laadukkaasti.
Lisäksi PATA-ratkaisu tulee olla siirrettynä jatkuvaan palveluun ja palvelusopimukset allekirjoitettuna
hankeajan puitteissa.
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5) ICT-ympäristön rakentaminen HYKY:ä varten

Vaasan sairaanhoitopiiri on ensi vuoden aikana valmistautumassa Pohjanmaan hyvinvointialueen
kuntayhtymää varten. Uuden kuntayhtymän toiminta alkaa vuoden 2022 alusta alkaen ja ICT:llä on
merkittävä rooli valmistelussa. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana 2M-IT auttaa sairaanhoitopiiriä
erikseen sovittavalla tavalla HYKY-valmisteluun liittyvissä ICT-asioissa siten, että uuden kuntayhtymän
ICT-ympäristö on valmis vuoden 2022 alkuun mennessä.

Fimlab laboratoriot Oy

1) Nopea covid-näytteiden analysointi

Covid-epidemian aikana näytteiden analysoinnin nopeus on kriittistä tartuntaketjujen katkaisemiseksi ja
jäljittämiseksi. On myös tärkeää, että testissä negatiivisen tuloksen saavat pääsevät mahdollisimman
nopeasti takaisin normaaliin elämään. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana covid-näytteiden
analysointiprosessia pyritään tehostamaan ja tarpeen mukaan testauskapasiteettia lisäämään.

2) Organisaatiorakenteen tehostaminen ja tarpeen mukaan tiivistäminen

Fimlabin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välinen liikkeenluovutus on tapahtunut vuoden 2020 aikana.
Toiminnan käynnistämisen jälkeen on tarkoituksenmukaista arvioida organisaatiorakenteen toimivuutta
sekä tarvittaessa tehostaa ja tiivistää sitä. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana organisaatiorakenne
käydään läpi ja ryhdytään tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.

3) Fimlabin ja VSHP:n välisen toimintamallin selkeyttäminen

Fimlabin ja Vaasan sairaanhoitopiirin välinen liikkeenluovutus on tapahtunut vuoden 2020 aikana.
Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana käydään läpi toimijoiden väliset vastuunjakotaulukot sekä
rajapinnat ja ryhdytään tarvittaviin kehittämistoimenpiteisiin.

Mico Botnia Oy

1) Varmistaa osaaminen tiimin sisällä ja prosessien toimivuus, kun tiimiin tulee uusia jäseniä

Vuoden 2020 aikana Mico Botnian toiminnassa on ollut huomattavia laatuongelmia toiminnassa.
Palkanmaksumateriaalia on käsitelty väärin ja lisäksi palkanmaksu on ollut osittain virheellistä. Yhtenä
suurena syynä pidetään sitä, että uusien työntekijöiden perehdytys ei ole ollut riittävää ja tiimin sisällä ei
ole ollut riittävää ja oikeanlaista osaamista. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana Mico Botnia
varmistaa, että tiimeissä on riittävä palkanmaksuun liittyvä osaaminen ja palkanmaksuprosessit toimivat
myös silloin, kun tiimiin tulee uusia jäseniä.



2) Toimittaa asiantuntevaa palvelua ja tuntea voimassa oleva lainsäädäntö sekä lainsäädännön
muutokset

Vaasan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut Mico Botnialle tiettyjä palkanlaskentaan, kirjanpitoon ja
ostoreskontraan liittyviä tukipalveluita. Mico Botnialla tulee olla riittävä osaaminen ja asiantuntemus
sekä tieto esimerkiksi lainsäädännön muutoksista ja ei-rutiininomaisista tehtävistä. Tavoitteena on, että
vuoden 2021 aikana Mico Botnia varmistaa asiantuntijoidensa osaamisen mm. riittävällä koulutuksella.

3) Valmistautua tarjoamaan palveluita HYKY:n tarpeisiin

Pohjanmaalla on käynnissä hyvinvointialueen kuntayhtymän rakentaminen. Kuntayhtymä aloittaa
toimintansa vuoden 2022 alussa, jolloin organisaation henkilöstömäärä kolminkertaistuu nykyisestä.
Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana Mico Botnia valmistautua siihen, että se pystyy tarjoamaan
sovitut palvelut kuntayhtymälle vuoden 2022 alusta alkaen.

Seinäjoen keskuspesula Oy

1) Toimintaa parantavien investointien tekeminen

Seinäjoen keskuspesulalla on runsas kassa. Yhtiökokous on päättänyt pienentää kassaa jakamalla
osinkoa vuosien 2020 ja 2021 aikana. Osingonjaon jälkeen kassaan jää edelleen enemmän rahaa kuin
siellä on tarkoituksenmukaista säilyttää. Tämän vuoksi toimitusjohtajalta odotetaan suunnitelmia
toimintaa parantavista investointikohteista ja hallitukselta päätöstä järkevien investointien tekemisestä.
Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana Seinäjoen keskuspesula aloittaa sellaisten investointien
tekemisen, jotka parantavat yhtiön toimintaa ja tekevät sen houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi.

2) Hyllytyspalvelumahdollisuuden selvittäminen

Tällä hetkellä Seinäjoen keskuspesulan tuotteet toimitetaan Vaasan sairaanhoitopiirille, jonka jälkeen
hoitohenkilökunta hyllyttää tuotteet. Tämän vuoksi hoitajaresurssia ei voida hyödyntää parhaalla
mahdollisella tavalla hoitotyöhön. Tavoitteena on, että vuoden 2021 aikana selvitetään ja
mahdollisuuksien mukaan Seinäjoen keskuspesula aloittaa hyllytyspalvelun tarjoamisen Vaasan
sairaanhoitopiirille.

3) Tuotevalikoiman arvioiminen ja mahdollinen tiivistäminen

Kustannussäästön saamiseksi on tarkoituksenmukaista, että Vaasan sairaanhoitopiirin käyttämä
tuotevalikoima on tiivis sisältäen sellaiset tuotteet, joita henkilökunta työssään tarvitsee. Tavoitteena
on, että vuoden 2021 aikana Vaasan sairaanhoitopiirin käyttämä tuotevalikoima arvioidaan ja
mahdollisuuksien mukaan tuotevalikoimaa tiivistetään.



Teese Botnia Oy Ab

1) Palautekanavan luominen epäkohdille

Tällä hetkellä Teese Botnialle palaute epäkohdista menee lähinnä yhteyshenkilöiden välityksellä, mutta
Vaasan sairaanhoitopiirin asiakkailla ja henkilökunnalle ei ole tarjolla palautekanavaa. Tavoitteena on,
että Teese Botnia rakentaa vuoden 2021 aikana palautekanavan, jonka kautta asiakkaat voivat
halutessaan antaa palautetta havaitsemistaan epäkohdista.

2) Siivoustarvemitoituksen arvioiminen ja kehittäminen

Siivous on merkittävä palvelu, jonka Vaasan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut Teese Botnialle.
Ulkoistuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on ollut kustannussäästön saaminen, mutta ulkoistuksen
aikana siivouskustannukset ovat nousseet verrattuna siihen, että siivous toteutettiin omana toimintana.
Tavoitteena vuodelle 2021 on, että siivoustarvemitoitus arvioidaan Vaasan keskussairaalassa ja
arvioinnin tulosten perusteella toimintaa kehitetään.

3) Keskussairaalan keittiön toiminnan kehittäminen

Vuoden 2022 aikana keskussairaalan alueelle valmistuva H-talo otetaan käyttöön, jonka vuoksi
henkilökunnan määrä alueella lisääntyy huomattavasti. Tavoitteena vuodelle 2021 on, että Teese Botnia
miettii, miten keskussairaalan keittiön toimintaa voidaan kehittää ja esittää erilaisia
kehittämisvaihtoehtoja Vaasan keskussairaalalle siten, että tehostaminen ja käyttöaste tarjoavat
kilpailukykyisiä hintoja myös Vaasan keskussairaalalle.

TT Botnia Oy

1) Työterveyslääkäreiden rekrytointiin panostaminen

Vaasan alueella työterveydessä on ollut riittävä määrä hoitajia, psykologeja ja fysioterapeutteja, mutta
työterveyslääkäreistä on ollut pulaa. Tavoitteena vuodelle 2021 on, että TT Botnia keskittyy
työterveyslääkäreiden rekrytoimiseen.

2) Hyvän mielikuvan luominen työterveystalona

Työterveyspalveluilla on tärkeä vaikutus työntekijöiden työhyvinvointiin. Tavoitteena vuodelle 2021 on
asiakaskokemukseen panostaminen sekä hyvän mielikuvan luominen työterveystalona.

3) Sähköisen asiointipalveluiden kehittäminen

Tänä päivänä digitaalisilla palveluilla on suuri merkitys sekä työn tehokkuudelle että positiiviselle
asiakaskokemukselle. Tavoitteena vuodelle 2021 on, että sähköisiä asiointipalveluita kehitetään.



4) Yhteistyön tekeminen Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa erikoissairaanhoidon lähetteiden kanssa

Synergiaetujen saamiseksi on tarkoituksenmukaista, että TT Botnia ja Vaasan sairaanhoitopiiri tekevät
yhteistyötä keskenään. Tavoitteena vuodelle 2021 on, että TT Botnia tekee yhteistyötä Vaasan
sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyötä erikoissairaanhoidon lähetteiden kanssa siten, että lähetteet
ohjataan pääasiassa Vaasan keskussairaalaan.



Tavoitteet omistusohjausta varten vuodelle 2021, yhteenveto

Merkittävät

2M-IT

Laadulliset tavoitteet: 1) Yhteisymmärryksen löytäminen Service Deskin ja puhelinpalvelun
reagointiajan laskemiseen ja tilastointitapaan

2) Projektien läpiviennin kehittäminen

3) Jatkuvuuden hallinnan kehittäminen

4) PATA-hankkeen onnistunut läpivienti

5) ICT-ympäristön rakentaminen HYKY:ä varten

Määrälliset tavoitteet: Prosentin säästö vuoden 2019 kustannuksista

Fimlab laboratoriot Oy

Laadulliset tavoitteet: 1) Nopea covid-näytteiden analysointi

2) Organisaatiorakenteen tehostaminen ja tarpeen mukaan
tiivistäminen

3) Fimlabin ja VSHP:n välisen toimintamallin selkeyttäminen

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita

Mico Botnia Oy

Laadulliset tavoitteet: 1) Varmistaa osaaminen tiimin sisällä ja prosessien toimivuus, kun
tiimiin tulee uusia jäseniä

2) Toimittaa asiantuntevaa palvelua ja tuntea voimassa oleva
lainsäädäntö sekä lainsäädännön muutokset

3) Rakentaa organisaatio vastaamaan HYKY:n tarpeisiin

Määrälliset tavoitteet: Asetetut säästötavoitteet

Seinäjoen keskuspesula Oy

Laadulliset tavoitteet: 1) Toimintaa parantavien investointien tekeminen

2) Hyllytyspalvelumahdollisuuden selvittäminen
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3) Tuotevalikoiman arvioiminen ja mahdollinen tiivistäminen

Määrälliset tavoitteet: 50.000 euron säästö vuoden 2019 kustannuksista

Teese Botnia Oy Ab

Laadulliset tavoitteet: 1) Palautekanavan luominen epäkohdille

2) Siivoustarvemitoituksen arvioiminen ja kehittäminen

3) Keskussairaalan keittiön toiminnan kehittäminen

Määrälliset tavoitteet: Prosentin säästö vuoden 2019 kustannuksista

TT Botnia Oy

Laadulliset tavoitteet: 1) Työterveyslääkäreiden rekrytointiin panostaminen

2) Hyvän mielikuvan luominen työterveystalona

3) Sähköisten asiointipalveluiden kehittäminen

4) Yhteistyön tekeminen Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa
erikoissairaanhoidon lähetteiden kanssa

Määrälliset tavoitteet: Voitollinen ensimmäinen tilikausi

Tarpeelliset

Kiinteistöosakeyhtiö Eila

Laadulliset tavoitteet: 1) Myydä kiinteistöyhtiö ulkopuoliselle ostajalla Huutoniemen
kiinteistöjen ja sairaala-alueen myynnin yhteydessä

Määrälliset tavoitteet: Ei tavoitetta

Alerte Ab Oy

Laadulliset tavoitteet: Siivoustarvemitoituksen arvioiminen ja kehittäminen

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita

Coxa Oy

Laadulliset tavoitteet: Joustavat leikkauspalvelut VSHP:n tarpeen mukaan

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita



Suomen Lähilaboratorio Oy

Laadulliset tavoitteet: Osakekannan myyminen Fimlabille

Määrälliset tavoitteet: Tilikausi voitolliseksi

Una Oy

Laadulliset tavoitteet: Lomake-ohjelman palveluiden kehittäminen

Määrälliset tavoitteet: Una-ytimestä irtautuminen (säästö 170.000 euroa vuodessa)

Hyödylliset

Kuntien Tiera Oyj

Laadulliset tavoitteet: Ei tavoitteita

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita

Labquality

Laadulliset tavoitteet: Jatkuva laadun parantaminen

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita

Sarastia Oyj

Laadulliset tavoitteet: Ei tavoitteita

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita

Viria Oy

Laadulliset tavoitteet: Ei tavoitteita

Määrälliset tavoitteet: Vuosittaiset osingot

Virtuaalikirjasto Oy

Laadulliset tavoitteet: Kustannustehokas aineisto

Määrälliset tavoitteet: Ei säästötavoitteita



Tiedonhallintamalli

Tiedonhallintamalli

Hyväksytty Hallituksessa 14.12.2020 § 175
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Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallintamalli

1. Yleistä
Vuoden 2020 alusta alkaen on ollut voimassa laki julkisen hallinnon tiedonhallinnosta
(906/2019, jäljempänä tiedonhallintalaki). Vaasan sairaanhoitopiirin on ylläpidettävä sen
toimintaympäristön tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa tiedonhallintamallia.

Valtuusto on hallintosäännön muutoksella 22.6.2020 § 12 siirtänyt vastuun tiedonhallin-
nasta ja asiakirjahallinnan järjestämisestä hallitukselle. Hallituksen tehtävänä on vastata
siitä, että tiedonhallintalain mukaiset vastuut, käytännöt ja valvonta on määritetty Vaa-
san sairaanhoitopiirissä.

Tiedonhallintalain lisäksi Vaasan sairaanhoitopiirille on säädetty velvollisuuksia julki-
suuslaissa (621/1999), digipalvelulaissa (306/2019), arkistolaissa (831/1994), hallinto-
laissa (434/2003), sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa
(13/2003) sekä Euroopan unionin tietosuoja-asetuksessa ja kansallisessa tietosuoja-
laissa (1050/2018).

Tämän tiedonhallintamallin tarkoituksena on kuvata ja koota yhteen ne vastuut, jotka
tiedonhallintaan liittyvät. Jokapäiväisessä työssä tiedonhallinnan koordinoinnista vastaa
sairaanhoitopiirin tiedonhallinnan ohjausryhmä, johon kuuluvat tiedonhallinnan vastuuvi-
ranhaltijat.

Tiedonhallintamallin tarkoituksena on:
· määritellä ja kuvata Vaasan sairaanhoitopiirin toimintaympäristön tiedonhallinta;
· toimia palvelujen kehittämisen apuvälineenä;
· toimia asiankäsittelyn suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineenä;
· toimia tietoaineistojen suunnittelun ja toteuttamisen apuvälineenä;
· toimia tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten toteuttamisen apuväli-

neenä;
· auttaa moninkertaisen tiedonkeruun vähentämisessä;
· olla apuväline tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden toteuttami-

sessa; sekä
· toimia apuvälineenä tietoturvallisuuden ylläpidossa.

2. Tiedonhallintamalli ja muutosvaikutusten arviointi
Tiedonhallintamallia ylläpidetään palvelujen, asiankäsittelyn ja tietoaineistojen hallinnan
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi, tiedonsaantia koskevien oikeuksien ja rajoitusten
toteuttamiseksi, moninkertaisen tietojen keruun vähentämiseksi, tietojärjestelmien ja tie-
tovarantojen yhteentoimivuuden toteuttamiseksi sekä tietoturvallisuuden ylläpitämiseksi.

Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallintamalli koostuu seuraavista kokonaisuuksista:
1) Tiedonhallintamallin toimintaprosessit;
2) Tiedonhallinnan tietovarannot;
3) Tiedonhallinnan tietoaineistot;
4) Tiedonhallinnan tietojärjestelmät;
5) Tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteet.

Suunniteltaessa tiedonhallintamallin sisältöön vaikuttavia olennaisia hallinnollisia uudis-
tuksia ja tietojärjestelmien käyttöönottoa Vaasan sairaanhoitopiiri arvioi näihin kohdistu-
vat muutokset ja niiden vaikutukset suhteessa tiedonhallinnan vastuisiin.
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Muutosten arvioinnissa otetaan huomioon tietovarantojen yhteentoimivuus sekä niiden
hyödynnettävyys tietoaineistoja muodostettaessa ja käytettäessä. Arvioinnin perusteella
ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin tiedonhallintamallin muuttamiseksi ja muutosten
toimeenpanemiseksi. Tietosuojaa koskevasta vaikutustenarvioinnista ja siihen liittyvästä
ennakkokuulemisesta säädetään erikseen.

3. Tiedonhallinnan toimintaprosessit
Tiedonhallintalaissa toimintaprosesseilla tarkoitetaan viranomaisen asiankäsittely- tai
palveluprosessia. Tiedonhallinnan toimintaprosesseja käsittelevät asiakirjat sisältävät
tiedot tietojen käsittelytehtävistä, prosessista vastaavat viranhaltijat, tehtävien ja toimin-
taprosessien tiedonhallinnan valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä muut
tiedonhallintalaissa säädetyt asiat.

Vaasan sairaanhoitopiirin tietohallinnan toimintaprosesseja on kuvattu seuraavissa
asiakirjoissa:

· Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosääntö
· Tietosuojapolitiikka sekä muut tietosuojaan liittyvät asiakirjat
· Tiedonohjaussuunnitelma (valmistuu vuoden 2021 aikana)
· Tietovarantojen prosessikuvaukset (valmistuu vuoden 2021 aikana)
· Tiedon luovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt (asiakirjajulkisuuskuvaus)
· Saavutettavuusseloste
· Toisiokäytön hallintamalli (valmistuu alkuvuonna 2021)
· Potilaskertomusarkiston toimintaohje

4. Tiedonhallinnan tietovarannot
Prosessien käyttämä tieto, keräämä ja tuottama tieto muodostuu tai kertyy tietovarantoi-
hin, joita Vaasan sairaanhoitopiiri hallinnoi. Vaasan sairaanhoitopiirillä on seuraavat
kymmenen tietovarantoa:

· Yleishallinnon ja sairaanhoidonhallinnon tietovarannot
· Henkilöstöhallinnon tietovaranto
· Taloushallinnon tietovaranto
· Tietohallinnon tietovaranto
· Terveydenhuollon tietovaranto
· Sosiaalihuollon tietovaranto
· Hankinta- ja materiaaliyksikön tietovaranto
· Kunnossapito ja kiinteistöhuollon tietovaranto
· Ympäristöhuollon tietovaranto
· Lääkintä- ja viestintätekniikan tietovaranto

Tiedonhallinnan tietovarantoja käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot tietovarannon hal-
linnointitehtävistä, tietovarannosta vastaavat viranomaiset, rekisterinpitovastuut, tietova-
rantojen ylläpidon ja hyödyntämisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä
muut tiedonhallintalaissa säädetyt asiat.

Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallinnan tietovarantoja on kuvattu/tullaan kuvaamaan
seuraavissa asiakirjoissa:

· Tiedonohjaussuunnitelma (työ alkaa vuoden 2021 alkupuolella)
· ICT-ympäristön kokonaisarkkitehtuurin kuvaus (valmistuu alkuvuonna 2021)
· Tiedon luovutuksen käytännöt ja tietopyynnöt (asiakirjajulkisuuskuvaus)
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5. Tiedonhallinnan tietoaineistot
Vaasan sairaanhoitopiirin tietovarannot sisältävät erilaisia tietoaineistoja. Tiedonhallin-
nan tietoaineistoja käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot tietoaineistojen ylläpitotehtä-
vistä, ylläpidon vastuut, tietoaineistojen ylläpidon ja hyödyntämisen valvontamenettelyt
ja valvonnasta vastaavat sekä muut tiedonhallintalaissa säädetyt asiat.

Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallinnan tietoaineistoja on kuvattu seuraavissa asia-
kirjoissa:
· Arkistoinnin ja asiakirjahallinnon toimintaohje
· Arkistonmuodostussuunnitelma (tiedonohjaussuunnitelma korvaa)
· Rekisterihallinnon rekisteriselosteet

6. Tiedonhallinnan tietojärjestelmät
Tietojärjestelmien kuvaaminen osana tiedonhallintamallia liittyy tarpeeseen tunnis-
taa ja kuvata myös tietojärjestelmien ylläpitoon liittyvät vastuut ja tuotantorakenteet.

Tiedonhallinnan tietojärjestelmiä käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot tietojärjestel-
mien hallinnointitehtävistä, tietojärjestelmästä vastaavat viranhaltijat, tietojärjestel-
mien ylläpidon ja hyödyntämisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä
muut tiedonhallintalaissa säädetyt asiat.

Vaasan sairaanhoitopiirin tiedonhallinnan tietojärjestelmiä on kuvattu seuraavissa
asiakirjoissa:
· Tietohallinnon puitesopimus ja palvelusopimus 2M-IT:n kanssa
· Vaasan sairaanhoitopiirin käyttämien tietojärjestelmien ja vastuukäyttäjien listaus

7. Tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteet
Vaasan sairaanhoitopiirillä on suunniteltu ennakkoon, millä tavoin tietoturvallisuus
toteutetaan ja mitä menettelyitä tietojenkäsittelyn, tietojärjestelmien ja tietoaineisto-
jen turvaamiseksi on toteutettu tai aiotaan toteuttaa ja miten nämä on vastuutettu.

Tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteitä käsittelevät asiakirjat sisältävät tiedot toi-
mintaprosesseihin, tietovarantoihin, tietoaineistoihin ja tietojärjestelmiin liittyvät tieto-
turvallisuustoimenpiteet ja niistä vastaavat viranomaiset, tietoturvallisuustoimenpitei-
den toteuttamisen valvontamenettelyt ja valvonnasta vastaavat sekä muut tiedonhal-
lintalaissa säädetyt asiat.

Vaasan sairaanhoitopiirin tietosuoja- ja tietoturvallisuustoimenpiteitä on kuvattu seu-
raavissa asiakirjoissa:
· Tietosuojapolitiikka sekä muut tietosuojaan liittyvät asiakirjat
· Potilastietojen tietosuojaohje
· Tietosuojaselosteet ja rekisteriselosteet
· Tietoturvapolitiikka
· Asiakirjojen suojelusuunnitelma

8. Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi
Tiedonhallintalaki edellyttää, että Vaasan sairaanhoitopiirin on julkisuusperiaatteen
toteuttamista varten ylläpidettävä kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja
asiarekisteristä.
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Kuvaus asiakirjajulkisuuden toteuttamiseksi on hyväksytty hallituksen kokouksessa
14.12.2020 § 175 samalla kuin tämä tiedonhallintamalli on hyväksytty.
Vaasan sairaanhoitopiirin tietopyyntöjä koskevat käytännöt on kuvattu seuraavissa
asiakirjoissa:
· Ohjeet potilastietojen luovuttamiseen
· Muut tietojen luovutuskäytännöt

9. Tietopyynnöistä aiheutuvat kustannukset
Vaasan sairaanhoitopiiri ei peri maksua tietopyyntöihin vastaamisesta. Pääsääntöi-
sesti asiakkaalle toimitetuista asiakirjoista ei peritä asiakasmaksuja.

Vaasan sairaanhoitopiiri perii kuitenkin asiakirja- ja tietopalvelumaksuja siten kuin hal-
litus on päättänyt 24.6.2014 § 93. Maksut koskevat mm. kohtuullisia kopio-, lunastus-
ja lähetysmaksuja sekä tavanomaisen työn ylittävästä tiedonetsintätyöstä aiheutuvista
kustannuksista. Tällöin tietopyynnön lähettäjälle ilmoitetaan etukäteen arvio kustan-
nuksista.
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Asiakirjajulkisuuskuvaus

Vaasan sairaanhoitopiiri ylläpitää kuvausta sen hallinnoimista tietovarannoista ja asiarekistereistä

tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesti. Asiakirjajulkisuuskuvaus toteutetaan ja ylläpide-

tään erillisenä julkaisuna ulkoisilla verkkosivuilla otsikolla ”Tiedonluovutuksen käytännöt ja tieto-

pyynnöt” saavutettavuuden kriteerit huomioiden. Asiakirjajulkisuuskuvauksen tarkoituksena on

informoida kansalaisia tekemään tarpeeksi yksilöity tietopyyntö ja kohdistamaan sen oikealle vi-

ranomaiselle/toimijalle. Velvollisuutena on avustaa tiedon pyytäjää asiakirjan yksilöinnissä.

Tietovarantojen nimikkeet ja käyttötarkoitukset

Tietovarannot sisältävät Vaasan sairaanhoitopiirille kuuluvien tehtävien hoidossa tai muussa toi-

minnassa muodostuvia tietoaineistoja, joita käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti.

Hallinto

Tietovaranto Käyttötarkoitus

Yleishallinnon ja sairaanhoidonhallinnon tie-

tovarannot

Lakisääteisten tehtävien hoitoon liittyvä asian-

käsittely

Henkilöstöhallinnon tietovaranto Palvelussuhteen aikainen asiankäsittely

Taloushallinnon tietovaranto Taloushallintoon liittyvä asiankäsittely

Tietohallinnon tietovaranto Tiedonhallintaan liittyvä asiankäsittely

Sosiaali- ja terveydenhuolto

Tietovaranto Käyttötarkoitus

Terveydenhuollon tietovaranto Hoitosuhteen aikainen asiankäsittely

Sosiaalihuollon tietovaranto Asiakassuhteen aikainen asiankäsittely

Huolto

Tietovaranto Käyttötarkoitus

Hankinta- ja materiaaliyksikkö Hankintoihin liittyvä asiankäsittely

Kunnossapito ja kiinteistöhuolto Kiinteistöjen huoltoon liittyvä asiankäsittely

Ympäristöhuolto Ympäristöasioihin liittyvä asiankäsittely

Lääkintä- ja viestintätekniikka sähkölaitteisiin, lääkintälaitteisiin sekä vies-

tintä- ja turvatekniikkaan liittyvä asiankäsittely

Vaasan sairaanhoitopiirin asiarekisterit ja tietojärjestelmät
Erillinen liite.

LIITE § 175 / 2
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Hakutekijät, joilla asiakirjoja on mahdollista hakea

Tietopyynnöissä voidaan käyttää hakutekijöinä esimerkiksi henkilön nimeä, henkilötunnusta, kiin-

teistötunnusta tai asianumeroa. Potilas- ja asiakastietojen hakemisessa käytetään henkilötunnusta.

Tietoaineistojen saatavuus avoimesti teknisen rajapinnan avulla

Tietoaineistot eivät ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla suoraan potilaille/asiak-

kaille. Kanta-palvelujen kautta asiakas näkee ne potilasasiakirjat, jotka on sinne määritetty.

Ulkoiset sidosryhmät

Erillinen liite. 2mit:n selvitys

Kanta-palvelut (+ e-reseptikeskus)

Kela

Lakisääteiset rekisterit

Tietopyyntöjen maksullisuus
Potilaiden ja asiakkaiden tekemistä tietopyynnöistä ei laskuteta asiakirja- ja/tai tietopalvelumak-

suja. Tieteellisien tutkimuspyyntöjen kohdalla maksut määräytyvät Vshp:n vahvistaman asiakirja-

ja tietopalvelumaksuhinnaston mukaisesti.

Asiarekisterin tai tietojärjestelmän sisältämien tietojen antamisesta päättävä vi-
ranhaltija
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosäännön mukaan Vshp:n hallitus, sairaanhoito-

piirin johtaja ja toimialojen johtavat viranhaltijat huolehtivat, että asiakkaat/potilaat ja palvelujen

käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä asioista ja voivat

osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää ja ymmärrettä-

vää kieltä ja otetaan huomioon eri asiakasryhmien tarpeet.

Tietopyyntö Vastuutaho

yleishallintoa koskevat tietopyynnöt hallintojohtaja, juristi

henkilöstöhallintoa koskevat tietopyynnöt hr-johtaja

taloushallintoa koskevat tietopyynnöt talousjohtaja

tietohallintoa koskevat tietopyynnöt

lokitietopyynnöt

potilastieto- tai asiakastietopyynnöt

virheen oikaisupyynnöt

tietosuojapäällikkö

vastuualuejohtaja, psykiatrian vastuualuejoh-

taja, muu toiminnastaan vastaava viranhaltija

(esim. psykologi)
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Tietopyyntö Vastuutaho

tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tietopyyn-

nöt

Ko. tekstin sanellut lääkäri/ erikoisalan ylilää-

käri

johtajaylilääkäri

kantelut ja muistutukset johtajaylilääkäri

apteekkitoimintaa koskevat tietopyynnöt apteekkari

Yhteystiedot tiedonsaantia koskevan pyynnön esittämiseksi
Vaasan keskussairaalan kirjaamossa käsitellään sairaanhoitopiirin hallinnon lähteviä ja saapu-

via asiakirjoja. Kirjaamo rekisteröi tietopyynnöt määräaikojen noudattamiseksi ja toimittaa tieto-

pyynnöt vastattavaksi oikealle taholle.

Vaasan keskussairaala

Kirjaamo, X-7

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa

Avoinna arkisin 9-14. Puhelinnumero 06 213 1111, sähköposti: kirjaamo@vshp.fi

Potilastieto- tai asiakastietopyynnöt

Potilastieto- ja asiakastietopyynnöissä palvelee potilaskertomusarkisto. Tietosuojasyistä emme kä-

sittele henkilötietoja sisältäviä viestejä sähköpostitse. Tietopyynnöt on tehtävä kirjallisesti ja osoi-

tettava:

Vaasan keskussairaala

Potilaskertomusarkisto

Hietalahdenkatu 2-4

65130 Vaasa.

Avoinna arkisin klo 8.00–15.30. Puhelinnumero 06 213 1841.
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Asiasivu 3(11)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 40 - 41 27.8.2020

§ 40 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

§ 41 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja Barbro Kloo.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 42 27.8.2020

§ 42 Potilas- ja asiakasturvallisuuskeskuksen palkkarakenne

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Vaasan sairaanhoitopiirille kolmen miljoonan eu-
ron valtionavustuksen potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen perustamiseksi
ja kehittämiseksi. Tutkimusjohtaja Tuija Ikonen johtaa kehittämiskeskusta ja on nyt toiminta-
ja henkilöstösuunnitelman pohjalta käynnistänyt henkilöstön rekrytoimisen kolmevuotiseen
hankkeeseen. Kyse on erittäin laajasta kansallisesta verkostosta, joka koostuu monista erilai-
sista työpanoksista, miksi olemme nähneet tarpeelliseksi laatia perusteet erilaisille palkka- ja
korvauskäytännöille.
Yleissääntö on, että jos piirissä on vastaavanlaisia tehtäviä, noudatetaan piirin palkkahinnoit-
telua. Sellaista tehtävistä, joita piirissä ei ole, on laadittu työnarviointi. Joillakin työntekijöillä
on kansallinen koordinointivastuu. Koordinointivastuu huomioidaan palkkauksessa, kun uu-
sia rekrytointeja tehdään.

Eräät sairaanhoitopiirin työntekijöistä tulevat antamaan osan työpanoksestaan hankkeelle ja
samalla kantamaan kansallista koordinointivastuuta. Hankkeeseen käytettävältä ajalta muo-
dostuvat kulut kirjataan hankekuluiksi.  Kansallisesta koordinointivastuusta ehdotetaan mak-
settavan erillispalkkio lisävastuun johdosta. Työntekijöitä, jotka kantavat kansallista koordi-
nointivastuuta, tulee olemaan yhteensä noin 15.

Sairaanhoitopiirissä on päätetty, että sairaanhoitopiirin järjestämissä kansallisissa koulutus-
tilaisuuksissa luennoiville työntekijöille maksetaan luentopalkkio. Tässä kansallisessa hank-
keessa tullaan järjestämään paljon koulutustilaisuuksia.  Luentopalkkioita ei makseta henki-
löille, jotka rekrytoidaan nimenomaisesti hankkeeseen taikka niille, jotka saavat vastuulisää
kansallisesta koordinointivastuusta.

Kooste palkkarakenteesta on liitteessä  1/§42 27.8.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän potilas- ja asiakasturvallisuuskes-
kuksen palkkarakenteen.

HJ: Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen
ja poistui asian käsittelyn ajaksi.

Hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 43 27.8.2020

§ 43 Etätyöohjeet

Etätyöohjeet on tarkistettu ja päivitetty. Aiemmat ohjeet ovat tammikuulta 2019. Koronake-
vään aikana etätyötä on tehty laajemmin kuin ennen, vaikka sairaalan hallinto ei koskaan siir-
tynyt kokonaan etätyöhön. Etätyötä halutaan nyt tehdä enemmän kuin ennen ja sellaisissakin
ryhmissä, jotka eivät ennen tehneet etätyötä. Etätyötä voi nyt tehdä 1–3 päivää kuukaudessa.
Nyt laaditun ehdotuksen mukaan etätyötä voisi tehdä enemmän, jos tehtävät ja toiminta sen
sallivat. Etätyö soveltuu lähinnä erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Ohjeissa mainitaan erik-
seen, että etävastaanotot tai VideoVisit-käynnit pidetään sairaanhoitopiirin tiloissa. Etätyö on
vapaaehtoista sekä työnantajalle että työntekijälle.
Esimiehellä on harkinta- ja sopimisoikeus etätyön suhteen. Työntekijä ja esimies voivat sopia
1–6 päivän tekemisestä etätyönä. Ohjeissa on pelisäännöt etätyön järjestämisestä, työajasta,
yhteydenpidosta työpaikalle, työntekijän vastuusta ja oikeuksista sekä työnjohdon vastuusta.
Etätyö ei saa vaikuttaa kielteisesti työtehtävien hoitamiseen tai estää osallistumista työpaikalla
pidettäviin kokouksiin.
Jos monet henkilöt alkavat tehdä etätyötä, fyysisten toimistotilojen tarpeen arvioidaan pidem-
mällä aikavälillä vähenevän ja silloin voidaan suuremmassa määrin siirtyä yhteiskäytössä ole-
viin tiloihin.

Ehdotus etätyöohjeiksi on liitteessä  1/§43 27.8.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän etätyöohjeet liitteen 1 mukaisesti.

HJ:  hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja pyytää saada toukokuussa
2021 seurantatietoa etätyön käytöstä.
__________
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Henkilöstöjaosto 44 27.8.2020

§ 44 Palkka-asia; varahenkilöstö

Henkilöstöjaosto päätti 30.1.2019 pitämässään kokouksessa palkantarkistusten toteuttami-
sesta virka- ja työehtosopimuksessa 1.1.2019 olleen järjestelyerän pohjalta. Päätös sisälsi mää-
räaikaisen palkankorotuksen. Päätöksen mukaan 16 työntekijälle somatiikan varahenkilös-
töstä maksetaan 100 euron määräaikainen erillispalkkio 30.9.2020 saakka. Lisä maksetaan
niin sanotuille äkkilähtijöille, jotka kiertävät jatkuvasti eri yksiköissä ”mukavuusalueensa ul-
kopuolella”. Nämä sijaiset sijoitetaan joka päivä eri yksiköihin tekemään yksittäisiä työvuo-
roja. Päätöksen määräaikaisuus johtuu siitä, että haluttiin nähdä, helpottaisiko lisä rekrytoin-
tia juuri tässä ryhmässä, jossa äkkilähtijät kiertävät jatkuvasti eri yksiköissä, ja vähentäisikö
se ryhmässä vallinnutta suhteellisen suurta vaihtuvuutta.

Jaoston päätös § 9/30.1.2019 on liitteessä  1/§44 27.8.2020.

Ylihoitaja Satu Hautamäki on antanut lausunnon, jossa hän kertoo, että panostuksella on ollut
myönteinen vaikutus rekrytointiin ja henkilöstön motivaatioon, mikä on näkynyt useilla eri
tavoilla myös käytännön toiminnassa ja poissaolojen määrässä. Kiertävien työntekijöiden
määrä somatiikassa on nyt lopullisesti vahvistettu 23:ksi.

Satu Hautamäen lausunto on liitteessä 2/§44 27.8.2020.

Jaoston 30.1.2019 tekemä päätös ei koskenut psykiatriaa, sillä siellä varahenkilöjärjestelmä
toimii toisella tavalla. Psykiatriassa kaikki tekevät eripituisia sijaisuuksia. He voivat äkkilähti-
jöinä tehdä yksittäisiä työvuoroja eri yksiköissä, mutta tehdä välissä myös hieman pidempiä
sijaisuuksia. Psykiatrian varahenkilöjärjestelmää aiotaan nyt muuttaa niin, että viisi varahen-
kilöä alkaa kiertää paitsi psykiatrian osastoilla myös lisääntyvässä määrin kahdella somaatti-
sella osastolla, erityisgeriatriassa ja vaativassa kuntoutuksessa. Nämä kaksi osastoa sijaitsevat
Tammikaivontiellä. Kun näiden yksiköiden sijaisuudet keskitetään pienelle viiden sairaanhoi-
tajan ryhmälle, heidän työnkuvastaan tulee samantapainen kuin somaattisen puolen äkkiläh-
tijöillä. Se muodostaisi perustan myös heidän palkkansa tarkistamiselle. Ryhmää koskevan
päätöksen pitäisi olla määräaikainen, sillä sitä on seurattava ja katsottava, miten järjestely toi-
mii.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
§ 100 euron määräaikaista lisää, joka maksetaan työntekijöille (äkki-

lähtijöille), jotka kiertävät jatkuvasti eri yksiköissä mukavuusalu-
eensa ulkopuolella, muutetaan niin, että tehtäväkohtaista palkkaa ko-
rotetaan. Tehtävä arvioidaan vaativammaksi.

jatkuu
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Henkilöstöjaosto 44 27.8.2020

§ tehtäväkohtaista palkkaa tarkistetaan 1.10.2020 lähtien niillä äkki-
lähtijöillä, joiden työtehtävät täyttävät kriteerit ja tehtävien vaativuu-
den (enintään 23)

§ määräaikainen 100 euron erillispalkkio maksetaan niille psykiatrian
varahenkilöstöön kuuluvalle viidelle työntekijälle, jotka alkavat kier-
tää säännöllisesti somaattisilla osastoilla. Erillispalkkio maksetaan
ajalla 1.9.2020–31.5.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto 45 27.8.2020

§ 45 Liukuvan työajan määräykset

Liukuvaa työaikaa koskevat määräykset on päivitetty. Uudessa kunnallisessa yleisessä virka-
ja työehtosopimuksessa on muutettu joitakin liukuvaa työaikaa koskevia määräyksiä. KVTES
mahdollistaa sen, että säännöllinen työaika (+saldo) voi ylittyä enintään 50 tuntia 31.8.2020
lähtien. Saldoraja on nykyään 40 tuntia. Uuden soveltamisohjeen mukaan kertymää voidaan
vähentää työntekijälle annettavalla palkallisella vapaa-ajalla. Työnantajan on työntekijän sitä
pyytäessä pyrittävä antamaan vapaa-aika kokonaisina työpäivinä. Nykyisissä määräyksis-
sämme on rajaus, jonka mukaan liukuvan työajan kertymää voi vähentää kokonaisina työpäi-
vinä enintään viisi päivää vuodessa.
Sairaanhoitopiirissä sovelletaan työehtosopimuksen määräysten lisäksi omia määräyksiä
(1.10.2018), jotka sisältävät työnantajan ehtoja ja pelisääntöjä liukuvan työajan käytölle.  Mää-
räyksiä on päivitetty virka- ja työehtosopimuksen uusien määräysten mukaisesti ja lisäksi
niissä sanotaan nyt selkeästi, että liukuvaa työaikaa ei voi soveltaa etätyössä, jossa työpäivien
on oltava normaalin työpäivän pituisia.
Olemme 1.10.2018 lähtien soveltaneet myös paikallista sopimusta, jossa sairaanhoitopiiri ja
kaikki ammattijärjestöt Tehyä lukuun ottamatta ovat sopineet, että säännöllinen työaika voi
alittua enintään 20 tuntia (-saldo). Lisäksi on sovittu, että miinustunnit voidaan työntekijän
pyynnöstä vähentää palkasta. Paikallinen sopimus liukuvasta työajasta on voimassa tois-
taiseksi eivätkä sitä koske nyt tehdyt päivitykset.

Ehdotus päivitetyistä liukuvan työajan määräyksistä on liitteessä
1/§45 27.8.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy päivitetyt määräykset liitteen 1
mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto 46 27.8.2020

§ 46 Suoravastaanottotoiminta fysiatriassa

Kuntoutuksen palvelualueella on suunniteltu suoravastaanottotoiminnan aloittamista fysiat-
riassa. Fysioterapeutin suoravastaanotto tarkoittaa, että tuki- ja liikuntaelinoireinen potilas
ohjataan suoraan fysioterapeutin vastaanotolle ilman että hänen täytyy käydä ensin lääkä-
rissä. Tämä nopeuttaa ja sujuvoittaa prosessia, ja potilas pääsee hoitoon nopeammin. Suora-
vastaanottotoiminta on jo käynnistynyt perusterveydenhuollossa ja otetaan nyt käyttöön myös
erikoissairaanhoidossa.

Asia on kuvattu tarkemmin ylihoitaja Heidi Kotasen kirjelmässä.
LIITE 1/§46 27.8.2020.

Jotta fysioterapeutti voisi pitää suoravastaanottoa, hänen on ensin saatava lisäkoulutusta suo-
ravastaanottotoiminnasta ja lisäksi hänellä on oltava pitkä kokemus työskentelystä tuki- ja lii-
kuntaelinoireisten potilaiden kanssa.
Yksi sairaalan fysioterapeuteista on juuri aloittanut suoravastaanottokoulutuksensa, mikä on
yksi askel yksikön kehittämissuunnitelmassa. Koulutuksen laajuus on 15–20 opintopistettä ja
kesto on noin kuusi kuukautta. Kun toiminnan ja osaamisen kehittämisessä tehdään suureh-
koja muutoksia, olemme yleensä pyrkineet antamaan selkeää tietoa uuden tehtävän työnarvi-
oinnista ja palkasta ennen koulutuksen aloittamista.
Mallikuvauksen perusteella voidaan todeta, että fysioterapeutin suoravastaanoton pitäminen
on vaativampi tehtävä kuin fysioterapeutin normaali tehtävä. Palkkauksessa huomioidaan pii-
rin linjaukset ja palkkatasot. Kun palkkoja verrattiin eri kuntiin, kävi ilmi, että ryhmän palk-
kaus on nykytilanteessa kirjava. Sairaalan työnarvioinnin mukaan tehtäväkohtaiseksi palkaksi
vahvistettaisiin 2712,24 euroa. Korotusta nykyiseen palkkatasoon on 200 euroa. Arviointi on
käyty läpi Tehyn edustajan kanssa.
Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että suoravastaanottoa pitävän fy-
sioterapeutin tehtäväkohtainen palkka on 2712,24 euroa.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 47 27.8.2020

§ 47 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Puheenjohtajan aloitteesta käytiin yleistä keskustelua lääkäreiden sivutoimista yksityisellä
sektorilla.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 48 - 49 27.8.2020

§ 48 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 8.10.2020 klo 9.30.
__________

§ 49 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 27.8.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: § 40, § 41, § 47, § 48, § 49

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

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.



Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän 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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 30.9.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

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
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 50 - 51 8.10.2020

§ 50 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

§ 51 Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Hans-Erik Lind-
qvist.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 52 8.10.2020

§ 52 Keskussairaalan kielitestin ottaminen käyttöön

Valtuusto hyväksyi 22.6.2020 ehdotuksen uudeksi kelpoisuussäännöksi, joka sisälsi muun
muassa uuden tekstikohdan, jonka mukaan työntekijä voi osoittaa kielitaitonsa suorittamalla
hyväksytysti keskussairaalan oman kielitestin. Siinä selvitetään työntekijän valmiuksia selviy-
tyä työn edellyttämistä kielellisistä vaatimuksista. Kielitestissä testataan erityisesti sairaanhoi-
don alalla tarvittavaa ruotsia ja suomea. Kokeessa on sekä kirjallinen että suullinen osio, ja
arviointi perustuu eurooppalaisen kielitaidon viitekehyksen taitotasoon B1. Kokeessa voi tulla
joko hyväksytyksi tai hylätyksi. Koejärjestelmän suunnitteleminen on vaatinut paljon työtä, ja
se alkaa nyt olla siinä vaiheessa, että testi voidaan ottaa käyttöön. Testi- ja kysymyspankkia on
jatkossa ylläpidettävä ja täydennettävä jatkuvasti.

Suunnittelutyön ovat tehneet kieltenopettaja Annika Backlund ja koulutussuunnittelija (kiel-
tenopettaja) Eija Kalliokoski. He tulevat henkilöstöjaoston kokoukseen kertomaan lähemmin
kielitestin rakenteesta ja sisällöstä.

Määräaikaiset työntekijät, jotka eivät ole täyttäneet kielitaitovaatimusta, ovat jo nyt osoitta-
neet suurta kiinnostusta kielitestin suorittamiseen. Oletuksena on, että sairaalan kielitestin
läpäiseminen on helpompaa, sillä se kytkeytyy sairaanhoitoalaan. Kielitestien tarjoaminen
vaatii kuitenkin paljon resursseja, miksi testin suorittamiseen on rajatut mahdollisuudet.
Olemme arvioineet, että yhtenä testipäivänä testin voisi suorittaa viisi henkeä. Edelleen on
kuitenkin niin, että ensimmäinen vaihtoehto kielitaidon osoittamisessa nojautuu valtioneu-
voston kielitaidon osoittamisesta antamaan asetukseen. Kenelläkään ei ole subjektiivista oi-
keutta sairaalan kielitestin suorittamiseen. Jos kielitestin haluaa suorittaa moni työntekijä,
etusijalla ovat ne, jotka ovat käyneet kielikursseilla ja osoittaneet tehneensä aktiivisesti työtä
kielitaidon parantamiseksi muilla menetelmillä (esim. tandemopetus). Yleensä kielitestin suo-
rittamiseen vaaditaan voimassa oleva palvelussuhde. Eräissä tapauksissa voidaan kuitenkin
harkita henkilön testaamista rekrytointitilanteessa, kun kyseessä on vahva kandidaatti, jolta
puuttuu virallinen todistus kielitaidosta. Testin suorittanut henkilö voi uusia kokeen aikaisin-
taan kuuden kuukauden kuluttua, jos hän on sinä aikana tehnyt työtä kielitaitonsa paranta-
miseksi. Työnantaja päättää tarvittaessa, ketkä saavat suorittaa testin kussakin koetilaisuu-
dessa.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee kieltenopettajien esitelmän tie-
doksi ja hyväksyy seuraavat valintaa koskevat menettelytavat:
- Etusijalla ovat henkilöt, jotka ovat käyneet kielikursseilla ja osoittaneet teh-

neensä aktiivisesti työtä kielitaidon parantamiseksi muilla menetelmillä.
- Yleensä henkilöllä on oltava voimassa oleva palvelussuhde.
- Kielitesti voidaan suorittaa myös rekrytointitilanteessa, jos halutaan testata

vahva kandidaatti, jolta puuttuu virallinen todistus kielitaidosta.
jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 52 8.10.2020

- Testin suorittanut henkilö voi uusia testin aikaisintaan kuuden kuukauden
kuluttua, jos hän on sinä aikana aktiivisesti pyrkinyt parantamaan kielitaito-
aan.

- Työnantaja päättää tarvittaessa siitä, ketkä valitaan osallistumaan testitilai-
suuteen.

HJ: Hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja totesi lisäksi, että valtioneu-
voston asetus kielitaidon osoittamisesta on edelleen ensisijainen vaihto-
ehto.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 69 12.12.2020
Henkilöstöjaosto 53 8.10.2020

§ 69 Hälytysraha kun työaika on pidentynyt PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi

Ylihoitaja Birgitta Ivars on toimittanut henkilöstöjaostolle anomuksen, jossa hän selostaa,
kuinka henkilöstö joutuu toisinaan tekemään suunniteltua pitempiä päiviä sen vuoksi, että
eturauhassyöpäpotilaiden tutkimuksissa käytettävä aine saapuu suunniteltua myöhemmin
Helsingistä. Aineen toimittaja ilmoittaa vasta aamupäivällä aineen arvioidun saapumisajan
Vaasaan, joten työvuoroa ei pystytä suunnittelemaan etukäteen, vaan työajan pidentämisestä
on sovittava kyseisenä päivänä. Aine (F-18PSMA) maksaa 1 200 euroa annokselta ja rahti 750
euroa. Ivars ehdottaa, että tämä tehtävä ja ryhmä rinnastettaisiin leikkaustiimiin ja angiotii-
miin, jotka saavat hälytysrahaa, kun ne leikkauksen tai tutkimuksen vuoksi joutuvat pidentä-
mään työaikaansa yli tunnin.

Ivarsin anomus on liitteessä 1/§69 12.12.2019.

Tällä hetkellä tutkimuksia tehdään kahtena iltapäivänä kuukaudessa, mutta tavoitteena on,
että niitä tehtäisiin yhtenä iltapäivänä viikossa. Työajan pidennys on keskimäärin 1–2 tuntia.
On kuitenkin epävarmaa, kuinka usein toimitusten viivästyksiä sattuu.

Tiimeille, joissa hälytysrahajärjestelmää sovelletaan, on ominaista, että toiminta on akuuttia
ja että toimenpide tai tutkimus on saatava valmiiksi tai tehtävä nopeassa aikataulussa ja mie-
lellään jo paikalla olevan henkilöstön toimesta. PSMA-tutkimuksissa tarvittava aine ja sen kul-
jettaminen on niin kallista, että käyntejä ei pitäisi joutua perumaan.

Toiminta on niin uutta, ettei toiminnasta tai aineen toimituksista ole selvää kuvaa. Siksi voi-
simme kokeilla tilapäistä korvausjärjestelmää siihen saakka, että nähdään, onko nykyisten re-
surssien käytölle ja työajan suunnittelun tarkistamiselle tarvetta. Pääsääntö on, että työaika
pyritään järjestämään niin, ettei ylityötä synny.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
- työntekijöille, joiden työpäivä pitenee yli tunnilla PET-CT/PSMA-

tutkimuksen tekemisen vuoksi, maksetaan 50 euron hälytysraha
ylityökorvaukset maksetaan virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukai-
sesti

- päätös on voimassa 16.12.2019–30.8.2020, jonka jälkeen se arvioidaan.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen ja päätti palata asiaan välira-
portin yhteydessä huhtikuussa 2020 pidettävässä kokouksessa.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 17 23.4.2020
Henkilöstöjaosto 53 8.10.2020

§ 17 Raportti: Hälytysraha työajan pidentyessä PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi

Kun henkilöstöjaosto käsitteli asiaa joulukuussa 2019, päätettiin samalla, että siitä toteutetaan
seuranta huhtikuussa 2020. Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, miten pitkät työvuorot pi-
täisi yleisesti ottaen suunnitella. Aineen toimitus on viivästynyt vain kerran joulukuusta huh-
tikuuhun mennessä, ja silloin sovittiin kahden sairaanhoitajan työpäivän pidentämisestä tun-
nilla. Toiminta on kasvanut niin, että tutkimuksia tehdään nyt yhtenä iltapäivänä viikossa.
Nykyinen päätös on voimassa 30.8.2020 saakka. Koska pyrimme henkilöstöresurssien tehok-
kaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön ja pidennettyjen työpäivien lukumäärä on näin
vähäinen, voitaneen nykyinen järjestelmä pitää suunnitellusti voimassa 30.8.2020 saakka.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi ja päättää
soveltaa nykyistä järjestelmää 30.8.2020 saakka, ellei suuria muutoksia
tapahdu.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________

Henkilöstöjaosto 53 8.10.2020

§ 53 Hälytysraha kun työaika pitenee PET-CT/PSMA-tutkimuksen vuoksi, arviointi

Työpäivä on pidentynyt yli tunnilla vain kerran päätöksen voimassaoloaikana (16.12.2019–
30.8.2020), jolloin kahdelle sairaanhoitajalle maksettiin hälytysraha. Ylihoitaja Birgitta Ivars
toteaa, että toimitusongelmat eivät muodostuneet niin vaikeiksi kuin ensin pelättiin.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee tuloksen tiedoksi ja päättää lak-
kauttaa väliaikaisen korvausjärjestelmän. Sovelletaan tavanomaisia yli-
työtä koskevia sääntöjä.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 54 8.10.2020

§ 54 Harjoittelijoiden palkat

Harjoittelijoiden palkkausta on tarkistettu. Nykyiset linjaukset ovat vuodelta 2016 ja niiden
päivittämiseen on ilmennyt tarvetta. Harjoittelijalla tarkoitetaan tässä yhteydessä korkeakou-
lusta tai oppilaitoksesta tullutta opiskelijaa, joka työnantajan johdolla suorittaa tietyissä teh-
tävissä tarvittavien tietojen, taitojen ja kokemuksen hankintaan tähtäävää käytännöllistä työtä
(Kvtes II luku 3 §). Tämä linjaus ei koske hoitoalan opiskelijoita. Sairaala on solminut oppilai-
tosten kanssa hoitoalan opiskelijoita koskevan sopimuksen, jossa on sovittu hoitoalan opiske-
lijoiden harjoittelujaksojen ehdoista.

Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on määrätty kunta-alan vähimmäis-
palkka, jota sovelletaan harjoittelijaan vasta palvelussuhteen kestettyä kolme kuukautta. Kol-
men ensimmäisen kuukauden ajalta työnantaja päättää, maksetaanko palkkaa ja kuinka pal-
jon. Henkilöstöjaosto päätti 18.3.2016 vahvistaa palkkauksen kolmelle eri ryhmälle: pelkäs-
tään harjoittelijasopimuksen solmineet (saavat ateriakorvauksen), työsopimuksen solmineet
harjoittelijat (200 euroa/kk) ja yliopistoharjoittelijoiden vähimmäispalkka (yliopiston harjoit-
telutuki). Myös joitakin muita tulkintoja on käytännössä tehty.

Jaoston päätös vuodelta 2016 on liitteessä  1/§54 8.10.2020.

Korkeakouluharjoittelijoiden palkan ehdotetaan vastedes olevan riippumaton mahdollisesta
harjoittelutuesta/ateriakorvauksesta. Palkkauksen kannalta ratkaisevaa on se, että sairaala on
tosiasiallisesti kiinnostunut ottamaan harjoittelijan vastaan, että hänelle on työtä ja että palk-
kamenot mahtuvat budjettiin. Rekrytoinnin kannalta on tärkeää, että opiskelijoita kohdellaan
oikeudenmukaisesti.

HRJ ehdottaa, että henkilöstöjaosto antaa seuraavat soveltamisohjeet harjoitte-
lijoiden palkkauksesta (ei koske hoitohenkilöstöä).
- Toisen asteen opiskelijat eivät ole palvelussuhteessa, vaan harjoittelusopi-

mus solmitaan oppilaitoksen kanssa.
- Korkeakoulusta tuleville harjoittelijoille maksetaan kolmelta ensimmäiseltä

kuukaudelta Kelan työssäoloehdon mukaista vähimmäispalkkaa (tällä het-
kellä 1236 euroa/kk). Kolmen kuukauden jälkeen maksetaan Kvtes:n mu-
kaista vähimmäispalkkaa (tällä hetkellä 1637,53 euroa/kk).

- Jos harjoittelija työskentelee sijaisena tai tekee itsenäisesti työhön/palkka-
hinnoittelukohtaan kuuluvia tehtäviä, tehdään työnarviointi ja erillinen palk-
kauspäätös. Tällöin arvioidaan, kuinka vaativia tehtävät ovat ja mitä työteh-
täviin kuuluu/ei kuulu.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n päätöksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 71 12.12.2019
Henkilöstöjaosto 55 8.10.2020

§ 71 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä

Sairaanhoitopiirillä on pitkälle meneviä suunnitelmia siitä, että keskussairaala aloittaa oman
vastaanottotoiminnan piirin alueella. Pisimmälle on edetty Pietarsaaressa, jossa keskussairaa-
lan lääkäreillä on ollut erikoislääkärin vastaanottoja, jotka perustuvat sairaanhoitopiirin ja
Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston väliseen ostosopimukseen. Toiminta laajenee vuoden
vaihteesta lähtien useilla erikoisaloilla ja siitä tulee keskussairaalan omaa toimintaa. Vastaan-
ottoja hallinnoidaan Vaasasta käsin ja tavoitteena on sekä tarjota lähipalveluita asukkaille että
vaikuttaa potilasvirtoihin.

Sinä aikana, kun toimintaa on järjestetty ostosopimuksella, korvaussummat ovat olleet kirja-
vat. Korvausperusteena on käytetty käynti- ja toimenpidehintoja, jotka ovat olleet lähes jonon-
purussa sovellettua korvaustasoa. Nyt kun toiminnasta tulee sairaanhoitopiirin omaa toimin-
taa, tavoitteena on saada oikeudenmukainen korvausjärjestelmä lääkäreiden vastaanotoille,
erikoisalasta riippumatta. Korvaustasoja on siksi tarkistettava, minkä myös henkilöstöjaosto
totesi 28.11.2018 vahvistaessaan konsultointipäivien korvausperusteet vuodeksi 2019.

Henkilöstöjaoston päätös § 58/28.11.2018 on liitteessä
1/§71 12.12.2019.

Virkamiestasolla on valmisteltu ehdotus niin sanotuissa lähipalvelupisteissä vastaanottotoi-
mintaa harjoittavien lääkäreiden uudeksi korvausmalliksi. Malli perustuu siihen, että lääkäri
tekee tavanomaisia työpäiviä vastaanotolla, että matkat tehdään virkamatkoina ja että lääkä-
rille maksetaan korvaus kultakin vastaanottopäivältä.   Korvaukset ja muut lähivastaanottoja
koskevat ehdot on koottu erilliseen asiakirjaan.

Ehdotus korvauksista ja ehdoista, jotka koskevat lähipalvelupisteessä vastaanottoa pitäviä lää-
käreitä, on liitteessä 2/§71 12.12.2019.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän lääkäreiden lähivastaanotoista
maksettavat korvaukset liitteessä 2 olevan ehdotuksen mukaisesti. Päätös
on voimassa 1.1.2020–31.12.2020.

Jäsen Nils-Johan Englund ehdotti, että viiden ensimmäisen kuukauden tilanteesta tehtäisiin
väliraportti. Kenneth Pärus kannatti ehdotusta.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen sekä lisäyksen väliraportista.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 33 17.6.2020
Henkilöstöjaosto 55 8.10.2020

§ 33 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä:
väliraportti 31.5.2020

Ajalla 1.1.–31.5.2020 on rekisteröity 67 keskussairaalan lääkärin pitämää vastaanottopäivää
Pietarsaaressa. Lisäksi audionomi on pitänyt yhden vastaanottopäivän. Vastaanottoja pitä-
neille henkilöille on maksettu yhteensä 55 025 euroa. Työnantajamaksuineen kustannukseksi
tulee noin 68 000 euroa.

Erikoislääkärit ovat pitäneet vastaanottoja 11 eri erikoisalalla. Suurin osa vastaanottopäivistä
kuuluu seuraavien erikoisalojen piiriin: röntgen (13 päivää), gastroenterologia (13 päivää) ja
korva-, nenä- ja kurkkutaudit (14 päivää). Potilaiden määrä on ollut 5–20 päivässä, erikoisalan
ja käyntityypin mukaan. Lisäksi on puheluita, lausuntoja ja konsultaatioita. Myös tässä toi-
minnassa näkyi koronan vaikutus niin, että jotkut potilaat peruivat käyntinsä myöhäisessä
vaiheessa.

Kooste vastaanottopäivistä on liitteessä 1/§33 17.6.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee väliraportin tiedoksi.

HJ: Henkilöstöjaosto keskusteli siitä, tulisiko vastaanottotoiminta aloittaa
myös Suupohjan rannikkoseudulla, ja toivoo jatkokäsittelyä hallituksessa.
Väliraportti merkittiin tiedoksi.
__________

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 55 8.10.2020

§ 55 Korvaus lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä

Yksi sairaalan strategisista tavoitteista on erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäminen
koko alueella sekä muihin sairaanhoitopiireihin suuntautuvien potilasvirtojen minimoiminen.
Erityisesti pohjoisen alueen ostopalvelut ovat kasvaneet jo pidemmän aikaa. Erikoislääkärin
vastaanottoja järjestetään Pietarsaaressa nyt 11 erikoisalalla henkilöstöjaoston 12.12.2019
päättämien ehtojen mukaisesti. Talousjohtajalta saatujen tietojen mukaan piirin ostopalvelut
Soitesta ovat 31.8.2020 vähentyneet 10 % verrattuna samaan ajankohtaan vuonna 2019.

Tilastotietoa vastaanottotoiminnasta on liitteessä 1/§55 8.10.2020.

Hyvinvointialueen suunnittelu on käynnistynyt ja on intensiivistä koko ensi vuoden ajan. Sa-
massa yhteydessä tullaan monia henkilöstöön liittyviä sovelluksia tarkastelemaan uuden kun-
tayhtymän kannalta. Tätä taustaa vasten olisi luonnollisinta tässä vaiheessa jatkaa päätöstä
korvausten maksamisesta lääkäreille, joilla on vastaanotto lähipalvelupisteessä. Resurssien
käyttö tulee olemaan hyvinvointialueen suunnittelussa keskeinen ja tärkeä aihe, joten asia tu-
lee uudelleen esille myöhemmässä vaiheessa.

Nykyinen korvausmalli on liitteessä 2/§55 8.10.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että päätöstä korvausten maksa-
misesta jatketaan liitteen 2 mukaisesti ja että päätös on voimassa 1.1.–
31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 56 8.10.2020

§ 56 Korvaukset hoito- ja tutkimushenkilöstölle, jolla on oma vastaanotto lähipalvelupis-
teessä

Samalla kun lääkäreiden pitämät lähivastaanotot aloitettiin, oli tarkoitus aloittaa myös hoita-
jien pitämät lähivastaanotot. Nämä suunnitelmat eivät ole koronatilanteen vuoksi vielä toteu-
tuneet. Palliatiivisessa hoidossa on aloitettu verkostotyö yhteistyön kehittämiseksi. Jalkatera-
peutti on aloittanut yhteistyön kehittämisen verkostovierailuilla, joiden tarkoituksena on pa-
rantaa osaamista piirissä ja kehittää ennalta ehkäisevää työtä vaikeiden jalkaongelmien syn-
tymisen estämiseksi.
Hoitohenkilöstöön sovelletaan korvausmallia, jonka henkilöstöjaosto on hyväksynyt
27.2.2020. Aivan kuten lääkäreiden vastaanottotoimintaa, myös hoitohenkilöstön toimintaa
on tarkasteltava uuden kuntayhtymän näkökulmasta. Selvintä lienee tässä vaiheessa jatkaa
päätöstä korvauksen maksamisesta hoitohenkilöstölle, jolla on oma vastaanotto lähipalvelu-
pisteessä. Resurssien käyttö tulee olemaan hyvinvointialueen suunnittelussa keskeinen ja tär-
keä aihe, joten asia tulee uudelleen esille myöhemmässä vaiheessa.

Nykyinen korvausmalli on liitteessä  1/§56 8.10.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän, että päätöstä korvausten maksa-
misesta jatketaan liitteen 1 mukaisesti ja että päätös on voimassa 1.1.–
31.12.2021.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 57 8.10.2020

§ 57 Professoreina toimivia ylilääkäreitä koskevat ehdot

Sairaanhoitopiiri on vuosien ajan määrätietoisesti panostanut tutkimukseen ja kehitykseen ja
painottanut niiden merkitystä osaamiselle, toiminnan kehittämiselle ja rekrytoinnille. Tämä
kannustaa erikoislääkäreitä valitsemaan Vaasan työpaikkakunnakseen, kun he voivat tutkia ja
kehittää erikoisalaansa. Lahjoitusprofessuurien perustaminen lääkäreitä kouluttaviin yliopis-
toihin on antanut keskussairaalalle laajat koulutusoikeudet useilla erikoisaloilla. Erikoistuvien
lääkäreiden Vaasan keskussairaalassa tekemä työaika saadaan näin hyväksyttyä erikoistu-
miseksi, eikä heidän tarvitse lainkaan tai enintään lyhyen aikaa palvella yliopistollisessa sai-
raalassa.

Professorin virassa oleva lääkäri on tavallisesti päätoimisesti yliopiston ja sivutoimisesti kes-
kussairaalan palveluksessa. Poikkeuksen muodostaa onkologia, jonka professuuri on sivutoi-
minen. Lääkärisopimuksessa ja erikoissairaanhoitolaissa säädetään erityisesti yliopistollisia
sairaaloita koskevista järjestelyistä. Mallia voidaan soveltuvin osin käyttää myös meillä.

Vaasan keskussairaalalla on sopimus kuudesta määräaikaisesta lahjoitusprofessuurista, ja
yksi neurologian professuuri on suunnitteilla. Muut kuusi ovat psykiatria, sisätaudit, onkolo-
gia, kirurgia, potilasturvallisuus ja röntgen. Rekrytoinnit ja järjestelyt on tehty eri henkilöillä
eri lähtöasetelmista, ja meillä on nyt tarvetta jäsentää tämän ryhmän työaikaan ja palkkauk-
seen liittyviä kysymyksiä.

Professoreiden ehdotetaan nyt olevan työaikalain ulkopuolella riippumatta siitä, kuinka suuri
professuurin osuus työajasta on. On todettava, että luotettava työajanseuranta on mahdotonta
tilanteessa, jossa yhdistetään pää- ja sivutoimi, kaksi eri työnantajaa samoissa tiloissa ja toi-
siinsa limittyvät tehtävät. Tehtävät erotetaan nyt toisistaan. Vastapainoksi kliinistä työtä sivu-
toimena/ylilääkärinä tekeville kokoaikaisille professoreille maksettaisiin tehtävälisää, jolla
pienennetään sitä vaaraa, että palkka laskee, kun ottaa professorin viran vastaan. Sivutoimi-
sena professorina toimivien ylilääkäreiden osalta luovutaan nykyisestä käytännöstä, jossa he
saavat 10 prosentin palkankorotuksen ylilääkärin palkkaansa, ja samalla luovutaan sivutoimi-
palkan tasauksesta.

Malli käydään tarkemmin läpi kokouksessa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän seuraavasti:

- Työaikalaki ei koske ylilääkäreitä, jotka työskentelevät myös professoreina.
Heille ei makseta lisä-, ylityö- tai työaikakorvauksia.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 57 8.10.2020

- Ylilääkärin sivutoimen palkka vahvistetaan sairaanhoitopiirin palkkausmal-
lin ja sovitun työaikaprosentin mukaan. Lisäksi sivutoimesta maksetaan
1 000 euron tehtävälisä.

- Professuuria sivutoimisena hoitavien ylilääkäreiden palkkausmallia muute-
taan niin, että 10 prosentin lisästä ylilääkärin palkkaan luovutaan ja samalla
luovutaan sivutoimipalkkaan tehdystä tasauksesta.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 58 8.10.2020

§ 58 Paikallinen työehtosopimus kenttäjohtajien työaikajärjestelyistä

Kenttäjohtajien työaikoihin sovelletaan tällä hetkellä paikallista työehtosopimusta. Sopimusta
on jatkettu kahteen otteeseen, kun on odotettu tietoa siitä, miten uusi työaikalaki mahdolli-
sesti vaikuttaa asiaan. Uudessa työaikalaissa on muotoiltu uudelleen jaksotyötä koskeva kohta
niin, että sitä voidaan soveltaa yötyötä edellyttävissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Uudessa
kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa 2020–2021 on kuitenkin jäljellä vielä
jaksotyötä koskevan sovelluksen viittaus vanhaan työaikalakiin, jossa käytetään käsitettä ”sai-
raalassa”. Tämä merkitsee sitä, että kenttäjohtajat jäävät yleistyöajan piiriin ja paikallisia työ-
aikajärjestelyitä koskevan sopimuksen uusiminen on tarpeen.

Sopimusmalli on käyty läpi Tehyn luottamusmiesten ja ryhmän edustajan kanssa. Sopimus-
tekstiin on tehty joitakin teknisiä korjauksia, ja työvuoron enimmäispituus on nyt 13 tuntia,
kun se aiemmin oli 12 tuntia 15 minuuttia. Tasoittumisjakson ehdotetaan olevan 3–6 viikkoa,
kun se aiemmin oli 3–4 viikkoa. Sopimus on voimassa 31.3.2022 saakka.

Ehdotus kenttäjohtajien työaikajärjestelyitä koskevaksi paikalliseksi työehtosopimukseksi on
liitteessä  1/§58 8.10.2020.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotuksen sopimukseksi liitteen
1 mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 1.11.2020 ja on voimassa 31.3.2022
saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Elin § Kokouspäivä
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Henkilöstöjaosto 59 8.10.2020

§ 59 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

- HR-johtaja kertoi jaostolle hyvinvointialueen suunnittelusta.
- Barbro Kloo tiedusteli koronatiedottamisesta Vaasan kaupungilla / Vaasan sairaan-

hoitopiirissä.
- Johtajaylilääkäri Peter Nieminen antoi selonteon yhteistyöstä.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 60 - 61 8.10.2020

§ 60 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 10.12.2020 klo 9.30.
__________

§ 61 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 8.10.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

§ 50, § 51, § 59, § 60, § 61

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

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.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän 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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 11.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

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
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Elin: Henkilöstöjaosto, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
Aika:  9.11.2020 klo 9.00-11.00
Paikka: Kokoushuone Karikukko Y3, Vaasan keskussairaala

Läsnäolijat: Hans-Erik Lindqvist Puheenjohtaja
Nils-Johan Englund Jäsen
Anita Sundman Jäsen
Barbro Kloo Jäsen
Maria Palm Varajäsen
Annica Haldin Jäsen
Erkki Aro Jäsen

Poissaolijat: Greger Forsblom Jäsen

Asiantuntijat:

Muut Hans Frantz Styrelsens ordförande (lähti § 4 käsittelyn jälkeen, klo 10.00)
läsnäolijat: Marina Kinnunen SHP:n johtaja (lähti § 4 käsittelyn jälkeen, klo 10.00)

Esittelijät:

Sihteeri: Ann-Charlott Gröndahl

Pykälät: 1 – 10

Pöytäkirja Puheenjohtaja: Sihteeri:
allekirjoitettu: Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti

13.11.2020 12.11.2020

HANS-ERIK LINDQVIST ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
16.11.2020 16.11.2020

NILS-JOHAN ENGLUND ANITA SUNDMAN

Asetettu 17.11.2020 Otteen oikeaksi todistaa:
nähtäväksi:

_________________________

LIITE § 182 / 3
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Henkilöstöjaosto § 1 – 2 9.11.2020

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla. Pääsääntö on, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi.

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Anita Sundman.
__________
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Henkilöstöjaosto § 3 9.11.2020

§ 3 Henkilöstöjaoston sihteeri

Hallintosäännön mukaan kunkin toimielimen on valittava sihteeri kokouksia varten. HR-johtaja
on toiminut sairaanhoitopiirin henkilöstöjaoston sihteerinä.

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto nimittää sihteerin.

HJ: nimitti Ann-Charlott Gröndahlin sihteeriksi.
__________
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Henkilöstöjaosto § 4 9.11.2020

§ 4 Tietoa hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelusta

Henkilöstöjaoston tehtävien hoitamiseksi on tunnettava ja seurattava hyvinvointikuntayhtymän
toiminnan ja rakenteen valmistelua. Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen tekee kokouksessa
laajalti selkoa valmisteluista, jotka on tähän mennessä tehty hyvinvointialueen kuntayhtymän
eteen: järjestämis- ja tuotantovastuun siirtäminen, päätöksenteko siirtymäkauden aikana,
organisaatiomalli, päätöksentekoprosessi, rekrytoinnit ja muu valmistelu.

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 5 9.11.2020

§ 5 Kutsu henkilöstöjaoston kokoukseen, esityslista ja pöytäkirja

Kukin toimielin päättää itse, miten kokoukseen kutsuminen tapahtuu. Vaasan
sairaanhoitopiirissä pääsääntö on ollut, että kutsu esityslistoineen lähetetään viisi päivää ennen
kokousta. Kun esityslista on julkaistu Gambit-portaalissa, lähetetään kaikille jäsenille
sähköpostiviesti, että esityslista on julkaistu. Myös jaoston varajäsenillä on pääsy portaaliin, jotta
heidät voidaan helposti kutsua kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Esityslista lähetetään myös kuntayhtymän johtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle, joilla on
läsnäolo-oikeus kaikissa kokouksissa.

Sairaanhoitopiirin henkilöstöjaoston kokouksiin on kutsuttu myös johtavat viranhaltijat
johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja hallintojohtaja. Henkilöstöjaosto on katsonut tärkeäksi
saada kommentteja ydintoiminnan parissa työskenteleviltä viranhaltijoilta. Heillä on kokouksissa
puheoikeus ja he voivat tehdä selkoa toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Uudessa kuntayhtymässä kokonaisvastuu ydintoiminnan henkilöstöstä eli lääkäreistä,
hoitohenkilöstöstä ja sosiaalihenkilöstöstä on kolmella resurssijohtajalla. He ovat
johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja. He voisivat nyt olla ne johtavat viranhaltijat,
jotka kutsutaan henkilöstöjaoston kokouksiin ja jotka tarvittaessa tuovat asiantuntemuksensa
vastuualueesta jaoston käyttöön.

Pöytäkirja asetetaan nähtäville sairaanhoitopiirin kotisivulle 14 päiväksi, jotta päätös saa
lainvoiman.

HRJ:  ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- kutsu esityslistoineen julkaistaan Gambit-portaalissa viisi
kalenteripäivää ennen kokousta, jolloin kaikille varsinaisille
jäsenille lähetetään myös sähköpostiviesti. Jos jäsen on estynyt
osallistumasta, hän ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

- hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan lisäksi
voidaan kutsua johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja
henkilöstöjaoston kokoukseen, jossa heillä on puheoikeus.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 6 9.11.2020

§ 6 Henkilöstöjaoston tehtävät

Hallitus on asettanut 28.9.2020 hyvinvointikuntayhtymälle henkilöstöjaoston ja tarkentanut
edelleen jaoston tehtäviä 26.10.2020.

Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu:

1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta
2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle
3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta
4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta
5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista
6. edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa
7. vastata osaltaan henkilöstön rekrytoinnista
8. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

Erikseen mainitaan, että henkilöstöjaosto päättää sellaisten johtavien viranhaltijoiden
palkkarakenteesta, palkoista ja eduista, jotka hallitus valitsee meneillään olevassa tai alkamassa
olevassa rekrytointivaiheessa.

Hallituksen päätös on liitteessä 1/§ 6 9.11.2020.

Hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Suunnittelutyön edetessä aletaan
valmistella myös henkilöstökysymyksiä, jotka käsitellään eräiltä osin henkilöstöjaostossa.
Johtavien viranhaltijoiden palkkausta käsitellään jaoston seuraavassa kokouksessa.

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 7 9.11.2020

§ 7 Korvausperiaatteet: henkilöstön osallistuminen kokouksiin

Hyvinvointikuntayhtymää valmisteltaessa pidetään eräiden toimielinten kokoukset virka-ajan
ulkopuolella.  Tähän mennessä asia koskenut ohjausryhmää ja rekrytointiryhmää.
Luottamushenkilöille maksetaan 150 euron kokouspalkkio sairaanhoitopiirin hallintosäännön
mukaisesti, mikäli kyse on ryhmästä tai toimielimestä, jossa kaikki kunnat eivät ole edustettuina.
Jos kaikki kunnat ovat edustettuina, vastaa kukin kunta jäsentensä korvauksista. Vielä ei ole
päätetty miten viranhaltijalle tai työntekijälle korvataan osallistuminen, jos häntä on kehotettu
osallistumaan kokoukseen. Virka- ja työehtosopimuksen (Kvtes) mukaan viranhaltijoille ja
työntekijöille voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli asianomainen viranomainen harkitsee sen
suorittamisen perustelluksi. Jos henkilöstöä kehotetaan osallistumaan kokouksiin työajan
ulkopuolella, olisi kohtuullista maksaa heille kertapalkkio taikka lukea aika työajaksi.

Viranhaltijoille ja työntekijöille ei makseta kertapalkkiota osallistumisesta muihin kokouksiin,
joita hallintosäännön palkkiomääräykset eivät kosketa. Jos henkilöstö tekee työ- tai
virkamatkoja, noudatetaan Kvtes:n sääntöä virkamatkoista. Virka- tai työtehtävien
suorittamiseen kulunut aika luetaan työajaksi.

Ehdotus korvausperiaatteista, jotka koskevat henkilöstön osallistumista kokouksiin, on liitteessä

1/§ 7 9.11.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän ehdotuksen
korvausperiaatteista, jotka koskevat henkilöstön osallistumista
kokouksiin liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 8 9.11.2020

§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

HJ: Ei muita asioita.
__________
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Henkilöstöjaosto § 9 - 10 9.11.2020

§ 9 Seuraava kokous

HJ: Seuraava kokous pidetään maanantaina 30.11.2020 klo 12.30.
__________

§ 10 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
__________



Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 9.11.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

§ 1 – 6, § 8 - 10

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 7

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.



Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän 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.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 17.11.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

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
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nr 5/2020

Elin: Omistajaohjausjaosto

Aika: 25.11.2020 klo 9.00
Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1

Läsnäolijat:
Hans Frantz, puheenjohtaja

      Raija Kujanpää, jäsen
      Hans-Erik Lindqvist, jäsen
      Ulla Hellén, jäsen

Poissaolijat: Marina Kinnunen                               shp:n johtaja
Lena Nystrand                                     talousjohtaja

Asiantuntijat: Marina Kinnunen                               shp:n johtaja
           Juha Post                                              hallintojohtaja
           Sari Nielsen                                          juristi

Lena Nystrand                                     talousjohtaja

Muut läsnäolijat:

Esittelijät:  Juha Post hallintojohtaja

Sihteeri: Sari Nielsen

Pykälät: 43 – 54

Pöytäkirja Puheenjohtaja Sihteeri
allekirjoitettu:

Allekirjoitettu 27.11.2020 Allekirjoitettu 27.11.2020

Hans Frantz Sari Nielsen

Tarkastaja: Paikka ja aika: Paikka ja aika:

Tarkastettu sähköisesti Tarkastettu sähköisesti
27.11.2020 27.11.2020
_________________________ ________________________
Hans-Erik Lindqvist Raija Kujanpää

Asetettu Pidetty yleisesti nähtävillä Otteen oikeaksi todistaa:
nähtäväksi:

____/____ - ____/____.20___

_________________________

Juha Post, hallintojohtaja

LIITE § 182 / 4
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Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1
Asialuettelo
Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 43 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

§ 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3

§ 45 Kokouksen työjärjestys 3

§ 46 Seinäjoen keskuspesulan omistajasuhteet tulevaisuudessa 4
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nr 5/2020
Omistajaohjausjaosto § 43 – 45 25.11.2020

§ 43 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 kello 9.09.
___________

§ 44 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla.

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti.

OOJ:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Hans-Erik
Lindqvist.

____________

§ 45 Kokouksen työjärjestys

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.

OOJ: Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
________
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Omistajaohjausjaosto § 46 - 49 25.11.2020

§ 46       Seinäjoen keskuspesulan omistajasuhteet tulevaisuudessa

Seinäjoen keskuspesulan toimitusjohtaja on ollut yhteydessä hallintojohtajaan ja kysynyt
Vaasan sairaanhoitopiirin ennakkokantaa keskuspesulan tulevaisuuden omistussuhteille.
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän ja sote-lainsäädännön myötä on mahdollista, että
kuntayhtymä on keskuspesulalle merkittävin asiakas. Tämän vuoksi keskuspesulan
toimitusjohtaja on kysynyt, mikä on kuntayhtymän suhtautuminen enemmistöomistajuuteen.

HJ: Omistajaohjausjaosto käy keskustelun Seinäjoen keskuspesulan
yhteydenottoon liittyen.

OOJ: Omistajaohjausjaosto keskusteli asiasta. Jaosto katsoo, että yhteistyö
nykyisellä osakkaiden omistusjaolla on toiminut hyvin. Kuntayhtymä on
tarvittaessa valmis myös enemmistöosakkaaksi, jos omistussuhteisiin tulee
muutoksia esimerkiksi lainsäädännön muutosten seurauksena. Kuntayhtymän
pyrkimyksenä on kuitenkin, että Seinäjoen keskuspesulan kaksi suurinta omistajaa
ovat myös jatkossa tasavertaisia omistajia.
_______

§ 47 Sairaanhoitopiirin omistamille yhteisöille asetettavat tavoitteet 2021

HJ:  Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle, että se hyväksyy liitteenä
olevat tavoitteet sairaanhoitopiirin omistamille yhtiöille vuodelle 2021.

LIITE § 47/1-2

OOJ: Omistajaohjausjaosto päätti esittää hallitukselle, että liitteestä ilmenevät
tavoitteet hyväksytään tavoitteiksi sairaanhoitopiirin omistamille yhtiöille vuodelle
2021 kuitenkin siten muutettuna, että kiinteistöosakeyhtiö Eila muutettiin kohtaan
Tarpeelliset yhtiöt.
________

§ 48 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli Mico Botnia Oy.
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HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen
tiedoksi.

OOJ:  Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
_______

§ 49 Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli Teese Botnia Oy.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee Teese Botnia Oy:n tilannekatsauksen
tiedoksi.

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. Päätettiin kutsua yhtiön
toimitusjohtaja Henrik Vehkaoja seuraavaan omistajaohjausjaoston
kokoukseen 18.2.2021 klo 10.00 alkaen kertomaan yhtiön tilannekatsauksen
kohdassa 1 mainitusta asiasta (henkilövalinnat ja organisaatioselvitys).

________

§ 50 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli TT Botnia Oy.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee TT Botnia Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
________

§ 51 2M-IT Oy:n tilannekatsaus

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön
kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi
valituista kohteista oli 2M-IT Oy.

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee 2M-IT Oy:n tilannekatsauksen tiedoksi.

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.
_______
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§ 52 Kevään 2021 kokoukset

Omistajaohjausjaostolle ehdotetaan seuraavat kokousajat kevääksi 2021:

Torstai 18.2.2021 klo 10-12
Torstai 15.4.2021 klo 10-12

HJ:  ehdottaa, että OOJ hyväksyy ehdotetut päivämäärät.

OOJ: Ehdotetut ajankohdat 18.2.2021 ja 15.4.2021 hyväksyttiin seuraaviksi jaoston
kokousajankohdiksi.

§ 53 Muut mahdolliset asiat

- Yhteinen kokous Vaasan kaupungin konsernijaoston kanssa 17.3.2020 Vaasan kaupungin
tiloissa.

§ 54 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 9.53.

_________

Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Omistajaohjausjaoston kokous 24.11.2020

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 43 -54
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Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät: -

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
• päätös, johon haetaan oikaisua
• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
• millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
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.

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
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Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on __.__.2020 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty __.__.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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