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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
 
 
§ 44 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 45  Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Potilasvakuutuskilpailutuksen taustatyö ja 

toteuttaminen, MSR FINSER OY/ELEGY CONSULTING OY, 24 400 € 
 
§ 46 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; URANUS (Oberon) 8.4.6.20 version nosto, 

69 718 €, ylläpitokustannus vuosittain 2 794 € 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 72 Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat – Lyhytaikaisen luoton 

otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 73 Anskaffning av processanalys till Vasa sjukvårdsdistrikt – Prosessianalyysin hankinta 

 Vaasan sairaanhoitopiirille 
 
§ 74 Anskaffning av koloskop – Kolonoskoopin hankinta  
 
§ 75 Anskaffning av duodenoskop – Duodenoskoopin hankinta 
 
§ 76 Anskaffning av ergospir. apparatur – Ergospir. laitteiston hankinta 
 
§ 77 Anskaffning av ultraljudsapparatur till ögonkliniken – Silmäklinikan UÄ-laitteen 

 hankinta 
 
§ 78 Anskaffning av borr-såg-system – Pora-sahajärjestelmän hankinta 
 
§ 79 Anskaffning av covid-19 –del, SAI-system – SAI-järjestelmä, covid -19 -hankinta  
 
§ 80 Anskaffning av CTG-apparatur – KTG-laitteen hankinta 
 
§ 81 Anskaffning av beskrivning av informationssystem – Tietojärjestelmien kuvaustyön 

 hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 74 Opinnäytetyön lupa-anomus/ Anhållan om lärdomsprov; Susanna Heikkinen, Itä-

Suomen Yliopisto, Farmasia. 
 
§ 75  Grundande av primähälsovårdens mun- och tandvårdsjour, ändring av beslut §47, 

29.5.2020/ Perusterveydenhuollon suunterveydenhuollon päivys-tyspisteen 
perustaminen, päätöksen korjaaminen §47 29.5.2020 

 
§ 76  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 77  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 78 Lönejustering/Palkantarkistus  
 
§ 79 Forskningslov, övrig undersökning/ Tutkimushankehakemus, muu tutkimus; Larissa 

Niemi, Turun Yliopisto, ”The advancing of environmental sustainabil-ity in the 
finnish health care sector” 

 
 § 80 Makuleras/ Makuloitu 
 
§ 81  Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushanke-hakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Antti Jekunen, onkologian pkl., Raxo Trial. 
  
§ 82 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehake-mus, 

lääketieteellinen tutkimus; Marko Sallisalmi, VKS/leikkausosasto, lääke-
tietorobottitutkimus 

 
§ 83  Makuleras/ Makuloitu 
 
§ 84 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 85 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 86 Lönejustering/ Palkantarkistus  
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§ 87  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 88 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 89 Lönejustering/Palkantarkistus  
 
§ 90 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 91  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 92  Anhållan om forskningslov, övrig undersökning/ Tutkimushankeha-kemus, muu 

tutkimus, Joonas Lahelma, Kaakkois-Suomen ammattikorkea-koulu, 
”Ensihoitojärjestelmän kestävyys yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa”. 

 
§ 93 Coronaresultatets  synlighet i Omakanta/ Koronatuloksen näkyminen Oma-kannassa 
 
§ 94 Medicinekandidaternas  praktik avbryts för perioden 17.9 – 2.10.2020/ Lääke-tieteen 

kandidaattien hajautettu opetus keskeytetään  ajalle 17.9 – 2.10.2020. 
 
§ 95  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 96  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 67 Beslut angående fortsatt forskningslov / Lupa tutkimushankkeen jatkoa varten  
 
§ 68  Ändring till tjänsteregister; delning av en 100% -sjukskötarbefattning till 2 st 50 % 

vakanser / Muutos vakanssirekisteriin; 100 %-sairaanhoitajatoimen muuttaminen 
kahdeksi 50 % vakanssiksi  

 
§ 69 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön för viss tid / Päätös tehtäväkohtaisen 

palkan tilapäisestä korottamisesta 
 
§ 70 Anskaffning och tryck av broschyrer / Esitteiden hankinta ja painanta 
 
§ 71 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön pga ändrade uppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta työtehtävien muutosten vuoksi 
 
§ 72 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön pga ändrade uppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta työtehtävien muutosten vuoksi 
 
§ 73 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön pga ändrade uppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta työtehtävien muutosten vuoksi 
 
§ 74 Förhöjning av avdelningsskötares uppgiftsenliga lön för viss tid (förman för två 

enheter) / Osastonhoitajan tehtäväkohtaisen palkkatason tilapäinen nostaminen 
(kahden yksikön esimies)  

 

§ 75 Beslut om lönetillägg för snabbvikariat / Päätös äkkilähtijälisistä 

 

§ 76 Beslut för forskningslov / Lupa tutkimushankketta varten 
 
§ 77 Beslut angående examensarbete / Päätös opinnäytetyötä varten 
 
§ 78 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön för viss tid / Päätös tehtäväkohtaisen 

palkan tilapäisestä korottamisesta 
 
§ 79 Ändring till tjänsteregister, ändring av tjänst till befattning / Muutos virkarekisteriin, 

virka muutetaan toimeksi 
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Vaasan sairaanhoitopiirin lausunto hallituksen esitysluonnoksesta
eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta ja maakuntien perustamista sekä pelastustoimen järjestämisen
uudistusta hallitusohjelman mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö ja
valtiovarainministeriö pyytävät lausuntoja lausuntopyynnön VN/8871/2019 liitteenä olevasta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi.

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaisesti Suomessa toteutetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistus ja perustetaan maakunnat. Uudistuksessa on
hallitusohjelman mukaisesti tavoitteena kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset
ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille, parantaa palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten
mukanaan tuomiin haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua.

Pelastustoimen uudistuksen tavoitteena on turvata pelastustoimen palvelujen saatavuus, kattavuus ja
laatu myös tulevaisuudessa. Uudistuksen tavoitteena on kehittää ja tukea pelastustoimen
valtakunnallista tehokkuutta ja yhdenmukaisuutta. Tavoitteena on varmistaa myös, että maakuntien
pelastuslaitoksilla on mahdollisuus tuottaa ensihoitopalveluja koko maassa.

Lausuntopyyntö, lakiluonnokset 15.6.2020 ja liitemateriaali löytyvät verkkosivulta soteuudistus.fi
https://soteuudistus.fi/lakiluonnos-15.6.2020

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lausunto:

Vaasan sairaanhoitopiirin toimintaa muuttuu osaksi Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymää
1.1.2022. Pohjanmaalla on valmisteltu yhteinen lausunto, joka kokonaisuudessa lähetetään
hyvinvointikuntayhtymän lausuntona. Vaasan sairaanhoitopiiri haluaa kuitenkin vielä korostaa tällä
lausunnolla sairaanhoitopiirin näkökulmasta tärkeitä asioita.

Uudistuksen kautta tavoiteltavat asiat nähdään oleellisina ja tärkeinä. Sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen ja ensihoidon organisoiminen yhden toimijan alle ja samaan aluejakoon on
tarkoituksenmukaista. Lähtökohtaisesti yhtenevät aluejaot ovat perusteltuja.

Pohjanmaalla on jo rakenteilla vapaaehtoisuuteen perustuva ja kuntarahoitteinen Pohjanmaan
hyvinvointialueen kuntayhtymä, joka integroi perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja
erikoissairaanhoidon samalle toimijalle siten, että toiminta käynnistyy 2022. Tavoitteemme ovat
yhtenäiset kansallisen soteuudistuksen tavoitteiden kanssa, mutta haluamme korostaa, että alueen
on saatava aitoa valtaa päättää oman alueen asioista huomioiden oman alueen erityispiirteet. Tältä
osin tulee lausunnolla ollutta lainsäädäntöä kehittää.

Lakiesitys merkitsee yhteiskuntaohjauksen huomattavaa keskittämistä. Lakiesityksessä valtion rooli
korostuu ja maakunnan tosiasiallinen itsehallinto jää kapeaksi erityisesti taloudessa, rahoituksessa ja
investoinneissa. Lakiesityksen tulisi paremmin huomioida sote maakuntien ja alueella olevien kuntien
välinen yhteistyö. Tavoitteena tulee olla, että sote-maakunnat ovat riittävät joustavia toiminnassaan,
jotta ne pystyvät toimimaan muuttuvassa ympäristössä. Lakiesitykseen sisältyy liiallinen keskittyminen
sote-maakunnan ja valtion välisiin menettelyihin, vaikka tosiasiallinen toiminta tapahtuu sote-
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maakunnan ja kunnan rajapinnassa. Lakiesitys luo itsehallinnollisesti heikot maakunnat ja kaventaa
myös oleellisesti autonomisten kuntien roolia.

Lakiesitys ei myöskään tarpeeksi huomio maakuntien erilaisuutta. Väestön erityistarpeisiin vastaavan
todellisen itsehallinnon mahdollistamiseksi itsehallintoa on laajennettava talouden,
investointimahdollisuuksien, lainanoton ja omasta organisaatiosta päättämisen suhteen.

Pohjanmaalla on tietoisesti resursoitu sote palveluihin. Kukaan ei voine kieltää, että sillä ei olisi
mitään tekemistä sen kanssa, että Pohjanmaalla on Suomen terveintä väestöä. Sote
maakuntalainsäädännön mukaisesti rahoitus vähenee Pohjanmaalla kolmanneksi eniten Suomessa,
tämän hetkisten laskelmien mukaisesti -186€/asukas yhteensä -33 miljoonaa. Jos verrataan
naapurialueeseen siellä saadaan rahaa palveluiden järjestämiseen 3 838 €/asukas, kun taas
Pohjanmaalla vain 3 321 €/asukas. Lainsäädäntö edellyttää, että palvelujärjestelmän tulee kuitenkin
järjestää samat palvelut molempien maakuntien väestölle. Onko tarkoitus silloin palkata vähemmän
henkilökuntaa vai jättää jotain palveluita kokonaan tuottamatta jolloin palveluiden laatu kärsii ja
kansalaisten tasaveroinen kohtelu ei toteudu? Pohjanmaalle haasteeksi tulee myös se, että sen
alueen väestö käyttää maantieteellisistä syistä johtuen paljon naapurialueiden palveluja, jossa on
käytössä enemmän rahaa ja se tulee siten myös vaikuttamaan meidän mahdollisuuksiin tuottaa oman
väestömme käyttöön suunnattuja palveluita, kun maksamme toiselle maakunnalle enemmän
ostopalveluista. Rahoitus pienenee usean eri instrumentin kautta mallissa kun esimerkiksi
palvelutarpeiden muutoksesta huomioidaan vain 80 %. Rahoitus kasvaa vain jos väestö voi
huonommin ja palvelutarve kasvaa. Näin voimakkaasti tarvevakioituun nojaava rahoituksen malli ei
huomioi palvelujärjestelmää kokonaisuudessaan (mikä se kuitenkin on). Mallista puuttuu kannustimet
tuottaa väestölle pärjäämistä ja hyvinvointia ilman että rahoitus pienenee.

Rahoitusmalli ei ole hyväksyttävissä esitetyssä muodossa. Rahoituslakia tulee kehittää siten, että
rahoitusmalli kannustaa hyvinvoivaan väestöön ja se vahvistaa tosiasiallista itsehallintoa.
Maakuntaveron käyttöönotosta tulee laatia selkeä suunnitelma jo ennen lakien hyväksymistä.
Lakiesityksen on turvattava myös kunnan edellytykset taloutensa hoitamiseen itsehallinnon
periaatteiden mukaisesti. Lakiesitystä on tarkasteltava kokonaisuutena. Rahoituksen tulisi alusta
lähtien kannustaa siihen, että väestö voi hyvin, nyt kannustimet eivät ole kohdillaan.

Vaikka rahoitus huomioi palvelutarpeen muutoksia, kustannustason muutoksia, tehtävien ja
velvoitteiden muutoksia ja kustannusten vuosittaista tarkistamista jälkikäteen, sisältää se kuitenkin
epäkohdan, koska palvelutarpeen muutokset huomioidaan ainoastaan 80 %. Tämä muodostaa
maakunnalle käytännössä sisäänrakennetun säästövelvoitteen joka yhdessä alentuvan rahoituksen
kanssa vaikuttaa osalla alueista merkittävästi.

Rahoitustarvekertoimia on muutettava. Lakiesityksessä sairastuvuus määrittää 79,7% ja asukasluku
13.1% rahoituksesta. Rahoituskertoimia on yksinkertaistettava, niistä on tehtävä kannustavampia ja
painokertoimia tulee muuttaa. Pohjanmaalla on useimpiin muihin maakuntiin verrattaessa suhteellisen
terve väestö.  Esitetty rahoitusmekanismi rankaisee tästä, sillä se korostaa liikaa diagnooseja ja
sairauksiin liittyviä kertoimia. Rahoitusmalli ei huomioi jo aiemmin ennaltaehkäisevään toimintaan
tehtyjä panostuksia eikä sitä, että jokaisen maakunnan on kuitenkin pidettävä yllä palvelujärjestelmää,
vaikka väestö olisikin terveempää.

Rahoituksessa kaksikielisyyden painokerroin tulisi vähintään kaksinkertaistaa vastaamaan todellisia
kustannuksia ja kasvattaa saaristolaisuuden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rahoitusta.
Rahoituksessa tulee antaa myös suurempi painoarvo etäisyyksille maakunnan sisällä sekä
maakunnasta yliopistosairaalaan. Pelastustoimen riskikertoimet tulee arvioida uudelleen alueen
erityispiirteet paremmin huomioiden.

Rahoituksen siirtymäajassa tasausajan tulee olla pidempi (10 vuotta) ja rahoituksen
enimmäismuutostasaus on rajattava tasoon enintään +/- 75 euroa.
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Kruunupyyn kunta kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja jatkossa Pohjanmaan sote-maakuntaan. Se
hankkii tällä hetkellä sopimuksenvaraisesti pelastustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
palvelut Keski-Pohjanmaalta. Kruunupyyn kunnan asukkaille tulee mahdollistaa alueen niin katsoessa
tuottaa palvelunsa yhdessä Keski-Pohjanmaan kanssa.

Lakiesityksessä pyydetään nimeämään mikä maakunta X vastaisi ruotsinkielisten palveluiden
kehittämisen tukemisesta. Kyse on varsin kattavasta tehtävästä, joka edellyttää maakunnalta riittävän
suuret ruotsinkieliset henkilöresurssit; selvän kytköksen tutkimus- ja yliopistomaailmaan; taloudellista
vakautta ja mahdollisuutta resurssointiin sekä laajan palveluvalikoiman monipuolisten tehtävien
takaamiseksi. Pohjanmaan sote-maakunta on manner-Suomessa ainoa maakunta, jossa on
ruotsinkielinen enemmistö. Pohjanmaan maakunnalla on kaksikielisistä maakunnista parhaat
edellytykset tuottaa palveluja molemmilla kotimaisilla kielillä ja tukea kansallisesti muita maakuntia
ruotsinkielisissä palveluissa sekä laajasti viranomaistehtävissä. Siksi on luonnollista, että Pohjanmaa
vastaa yhteensovittamisesta, mitä tulee kaksikielisten sote-maakuntien keskinäisiin sopimuksiin sekä
muiden maakuntien kanssa solmittaviin sopimuksiin ruotsinkielisiä palveluja tarvitsevien asiakkaiden
osalta. Lain kirjausten tulee luoda selkeä mandaatti koordinointiin ja kehittämiseen mutta myös antaa
mahdollisuus päättää, miten palvelut, tutkimus ja kehitys tulee keskittää, jotta voidaan tarjota myös
erittäin vaativat palvelut ruotsin kielellä, sekä miten sote-maakuntien väliset mahdolliset erimielisyydet
käsitellään. Tarkoitukseen tulee myös suunnata riittävä resursointi ja rahoitus.

Kårkulla ja vastaavasti myös alueellamme Eskoo ovat ylimaakunnallisia kehitysvammahuollon
erityishuoltopiirejä, joiden henkilöstö, osaaminen ja omaisuus siirtyy useampaan sote-maakuntaan.
Tarvittava osaaminen, kehittäminen, resurssit ja erityistason palvelut on turvattava yli kieli- ja
maakuntarajojen.

Taustatiedot

Vastaajatahon virallinen nimi: Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Vastauksen kirjanneen henkilön nimi ja mahdolliset yhteystiedot: Marina Kinnunen, sairaanhoitopiirin
johtaja. Marina.kinnunen@vshp.fi, puh. +358 44 323 1808

Viranomaisille: Lausuntovastauksen käsitelleen toimielimen nimi ja käsittelypäivämäärä:

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus, lausunnosta on käyty lähetekeskustelua ja hallitusta on informoitu
lausunnosta valmistelun aikana. Valmis ja toimitettu lausunto viedään tiedoksi hallituksen
kokoukseen 28.9.2020



Budgetändring 2020 - Talousarviomuutos 2020

Patientsäkerhetscentret Potilasturvallisuuskeskus 2020 2021 2022 2023-24   totalt - yhteensä

Till statsandel berättigade kostnader Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 360 000 1 200 000 1 200 000 840 000 3 600 000

Egenfinansiering Omarahoitusosuus 60 000 200 000 200 000 140 000 600 000

Statsbidrag Valtionavustus 300 000 1 000 000 1 000 000 700 000 3 000 000

Rakenneuudistus Rakenneuudistus 2020 2021 2022   totalt - yhteensä

Till statsandel berättigade kostnader Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 2 485 105 5 657 520 8 142 625

Egenfinansiering Omarahoitusosuus 497 021 1 131 504 1 628 525

Statsbidrag Valtionavustus 1 988 084 4 526 016 6 514 100

Tulevaisuuden Sotekeskus Tulevaisuuden Sotekeskus 2020 2021 2022   totalt - yhteensä

Till statsandel berättigade kostnader Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 575 700 1 105 000 977 000 2 657 700

  inneh. LAPE programmets andel   sis. LAPE muutosohjelman osuus 125 100 237 600 212 200 574 900

Egenfinansiering Omarahoitusosuus 0 0 0

Statsbidrag Valtionavustus 575 700 1 105 000 977 000 2 657 700

Budgetändring totalt Talousarviomuutos yhteensä 2 863 784 6 631 016 1 977 000 700 000 12 171 800

   Den egna finansieringen finns     Omarahoitusosuus on jo VSHP:n tai

   redan i den befintliga budgeten i    hanketoimijoiden olemassaolevissa

   VSVD eller i de deltagande org.    talousarvioissa
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Budgetändring 2020 - Talousarviomuutos 2020

Byggnader eller delar av byggnader som kommer att rivas/tas ur bruk/saneras

Rakennukset tai siivet, jotka puretaan/poistetaan käytöstä/saneerataan

restvärde som avskrivs

jäännösarvo joka poistetaan

JK - gamla sjukhuset, vanha sairaala

tas ur bruk - poistetaan käytöstä 303 668

Stamsjukhuset - E-flygeln - Kantasairaala - E-siipi

rivs - puretaan 677 640

X-huset - X-talo 976 133

XB-delen rivs och XC/XD totalsaneras

XB-osa puretaan ja XC/XD sanerataan täysin

S-huset - S-talo 326 863

(tegelhuset längs Sandviksgatan - tiilirakennus Hietalahden kadun varrella

Restvärdet > 30 år avskrivs

Jäännösarvo > 30 vuotta poistetaan

G-huset - G-talo 221 826

totalsanering 2021 - Täydellinen saneeraus 2021

Tilläggsavskrivning totalt - Lisäpoistoja yhteensä 2 506 130
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LIITE § 131



 1 

Sisällysluettelo 
 

1 Johdanto .............................................................................................................................. 2 

2 Tulokset ................................................................................................................................ 3 

2.1 Hallituksen onnistuminen tehtävässään ............................................................................... 3 

2.2 Päätöksentekoprosessi ........................................................................................................... 4 

2.3 Hallituksen sisäinen toimintakulttuuri .................................................................................. 5 

2.4 Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien välillä ......................................................... 7 

 

  



 2 

1 Johdanto 
 

Hallituksen toteutettiin itsearviointi sähköisellä Webropol -kyselyllä elokuussa 2020. 
Vastauslinkki kyselyyn lähetettiin sähköpostilla kaikille hallituksen jäsenille sekä valtuuston 
puheenjohtajistolle. Vastausprosentti kyselyyn oli 71 %. 

Kyselyllä selvitettiin hallituksen jäsenten itsearviointi kuluneen hallituskauden 
työskentelystä seuraavilla osa-alueilla: hallituksen onnistuminen tehtävässään, 
päätöksentekoprosessi, hallituksen sisäinen toimintakulttuuri sekä yhteistyö ulkoisten ja 
sisäisten sidosryhmien välillä. Osioissa kyselyn väittämiin vastattiin asteikolla 1-5, jolloin 
1=täysin eri mieltä ja 5=täysin samaa mieltä.  
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2 Tulokset 
 

2.1 Hallituksen onnistuminen tehtävässään 

Hallituksen tehtävät määritellään kuntalaissa ja Vaasan sairaanhoitopiiriin 
hallintosäännössä. Itsearvioinnin mukaan hallitus on onnistunut parhaiten 
sairaanhoitopiirin edunvalvonnassa sekä tehtävässään hallinnon järjestämisessä ja 
kehittämisessä. Heikoimmin hallitus on onnistunut puolestaan tehtävässään talouden 
tasapainottamisessa sekä talousarvion laadinnassa. 

 
Toteutuu 
erittäin 

huonosti 
1 

Toteutuu    
huonosti 

 
2 

Toteutuu 
kohtalaisesti 

 
3 

Toteutuu 
hyvin 
 

4 

 
Toteutuu 
erittäin 
hyvin 

5 
 

Hallitus on onnistunut 
hallinnon järjestämisessä ja 
kehittämisessä (4,3) 

0% 0% 10% 50% 40% 

Hallitus on onnistunut 
talousarvion laadinnassa (3,5) 

0% 0% 50% 50% 0% 

Hallitus on onnistunut 
talouden tasapainottamisessa 
(3,2) 

0% 0% 80% 20% 0% 

Hallitus on onnistunut 
sairaanhoitopiirin 
edunvalvonnassa (4,5) 

0% 0% 10% 30% 60% 

Hallitus on onnistunut 
omistajaohjauksessa (3,8) 

0% 0% 20% 80% 0% 

Hallitus on onnistunut 
sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan 
edistämisessä (3,9) 

0% 10% 0% 80% 10% 

Hallitus on onnistunut 
sairaanhoitopiirin strategian 
valmistelussa ja 
täytäntöönpanossa (4,2) 

0% 0% 10% 60% 30% 

Hallitus on onnistunut 
henkilöstöstrategian 
valmistelussa (3,9) 

0% 0% 30% 50% 20% 

Hallitus on onnistunut 
työnantajana toimimisessa 
(3,7) 

0% 0% 30% 70% 0% 

Hallitus on onnistunut 
tiedottamisessa (3,7) 

0% 0% 30% 70% 0% 

Hallitus on onnistunut 
toimintaympäristön muutosten 
ennakoinnissa (3,8) 

0% 0% 30% 60% 10% 

TAULUKKO 1 Hallituksen onnistuminen tehtävässään  



 4 

2.2 Päätöksentekoprosessi 
 

Tässä osiossa arvioitiin miten hyvin ja avoimesti hallituksen käsiteltäväksi tulevat asiat on 
valmisteltu sekä omaa vaikuttamismahdollisuutta ja ajankäyttöä. 
Päätöksentekoprosessissa korkeimmat arviot annettiin siitä, että päätettäväksi tulevat 
asiat on valmisteltu hyvin ja päätösesitykset ovat selkeitä sekä siitä, että puheenjohtajan 
toiminta parantaa kokouksen läpivientiä. Alhaisimmat arviot annettiin tiedonsaannista eri 
päätösvaihtoehtojen vaikutuksista. 

 Ei lainkaan 
pidä 

paikkaansa 
 
 

1 

Ei 
juurikaan 

pidä 
paikkaan-

sa 
2 

Pitää 
jossakin 
määrin 

paikkan-
sa 
3 

Pitää 
hyvin 

paikkan-
sa 

 
4 

Pitää 
erittäin 
hyvin 

paikkansa 
 

5 

Päätettäväksi tulevat asiat 
on valmisteltu hyvin ja 
päätösesitykset ovat 
selkeitä (4,4) 

0% 0% 0% 55,56% 44,44% 

Olen saanut riittävästi 
tietoa valmistelussa 
olevista asioista (4,1) 

0% 0% 0% 90% 10% 

Olen saanut riittävästi 
tietoa eri 
päätösvaihtoehtojen 
vaikutuksista (3,5) 

0% 0% 50% 50% 0% 

Koen, että omat 
vaikuttamismahdollisuute
ni hallituksessa tehtäviin 
päätöksiin ovat hyvät 
(3,8) 

0% 0% 40% 40% 20% 

Koen, että minulla on 
riittävästi aikaa 
hallituksessa 
työskentelemiseen (4,1) 

0% 10% 10% 40% 40% 

Puheenjohtajan toiminta 
parantaa kokouksen 
läpivientiä (4,2) 

0% 0% 10% 60% 30% 

TAULUKKO 2 Päätöksentekoprosessi 
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2.3 Hallituksen sisäinen toimintakulttuuri 
 
Hallituksen sisäistä toimintakulttuuria arvioitiin alla olevassa taulukossa esitettyjen 
väittämien kautta. Hallitustyöskentelyn nähtiin olevan vahvimmin keskustelua sallivaa, 
yhteistyötä rakentavaa sekä päätöksiin sitoutuvaa myös äänestysten jälkeen. Alhaisimmat 
arvosanat tulivat asiakaslähtöisyydestä ja uuden luomisesta. 
 

 
Ei lainkaan 

pidä 
paikkaansa 

 
 

1 
 

 
Ei 

juurikaan 
pidä 

paikkaansa 
 

2 
 

 
Pitää 

jossakin 
määrin 

paikkansa 
 

3 
 

Pitää 
hyvin 

paikkansa 
 
 

4 

Pitää 
erittäin 
hyvin 
paikkansa 

 
5 

Hallitustyöskentely on 
sairaanhoitopiirin 
strategiaan perustuvaa 
(4,3) 

0% 0% 0% 70% 30% 

Hallitustyöskentely on 
tavoitteisiin vahvasti 
sitoutunutta (4,1) 

0% 0% 10% 70% 20% 

Hallitustyöskentely on 
avointa (4,1) 

0% 0% 10% 70% 20% 

Hallitustyöskentely on 
asiakaslähtöistä (3,8) 

0% 10% 20% 50% 20% 

Hallitustyöskentely on 
konsensushenkistä (4,2) 

0% 0% 20% 40% 40% 

Hallitustyöskentely on 
yhteistyötä rakentavaa 
(4,4) 

0% 0% 
 

0% 60% 40% 

Hallitustyöskentely on 
keskustelua sallivaa 
(4,6) 

0% 0% 
 

0% 
 

40% 60% 

Hallitustyöskentely on 
sairaanhoitopiirin 
kokonaisetua ajavaa 
(4,0) 

0% 0% 20% 60% 20% 

Hallitustyöskentely on 
poliittisia ryhmiä 
kokoavaa (4,1) 

0% 0% 10% 70% 20% 

Hallitustyöskentely on 
tehokasta (3,9) 

0% 0% 20% 70% 10% 

Hallitustyöskentely on 
tosiasioihin perustuvaa 
(4,4) 

0% 0% 0% 60% 40% 

Hallitustyöskentely on 
toimeenpanoa 
vauhdittavaa (4,0) 

0% 0% 30% 40% 30% 
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Hallitustyöskentely on 
uutta luovaa (3,7) 

0% 10% 10% 80% 0% 

Hallitustyössä osataan 
selkeästi erottaa 
poliittinen ja 
ammatillinen ohjaus 
toisistaan (4,0) 

0% 0% 30% 40% 30% 

Päätöksiin sitoudutaan 
myös äänestyksen 
jälkeen (4,5) 

0% 0% 0% 50% 50% 

Hallitustyössä 
ennakoidaan riittävän 
pitkälle tulevaisuuteen 
(3,9) 

0% 0% 40% 30% 30% 

TAULUKKO 3 Hallituksen sisäinen toimintakulttuuri  



 7 

2.4 Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien välillä 
 
Tässä osiossa hallitus arvioi hallituksen yhteistyötä ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien 
välillä. Toimivimmaksi arvioitiin hallituksen yhteistyön sairaanhoitopiirin johtajan kanssa. 
Heikoimmin toimivaksi hallituksen yhteistyö puolestaan arvioitiin muiden 
sairaanhoitopiirien välillä.  
 

  
Toteutuu 
erittäin 

huonosti 
1 
 

Toteutuu 
huonosti 

 
2 

Toteutuu 
kohtalaisesti 

 
3 

Toteutuu 
hyvin 

 
4 

Toteutuu 
erittäin 
hyvin 

5 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
asiakkaiden välillä (3,4) 

0% 10% 40% 50% 0% 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
valtuuston välillä (4,1) 

0% 10% 10% 40% 40% 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
sairaanhoitopiirin johtajan 
välillä (4,6) 

0% 0% 0% 40% 60% 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
johtavien viranhaltijoiden 
välillä (4,4) 

0% 0% 10% 40% 50% 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
sairaanhoitopiirien kuntien 
välillä (3,4) 

0% 10% 40% 50% 0% 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
muiden sairaanhoitopiirien 
välillä (3,0) 

0% 30% 40% 30% 0% 

Yhteistyö toimii hallituksen ja 
median välillä (3,7) 

0% 0% 30% 70% 0% 

TAULUKKO 4 Yhteistyö ulkoisten ja sisäisten sidosryhmien välillä 
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Kokouskutsu 
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Paikka:  Vaasan keskussairaala, Y3, Suosirri 

 

Asialuettelo 

 

Pykälä  Käsiteltävä asia 

 

§ 1   Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

§ 2   Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

§ 3   Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tilanne 

   Päivi Berg, perusterveydenhuollon yksikön päällikkö 

 

§ 4   Vuoden 2019 potilasasiamiesyhteydenotot kielinäkökulmasta  

   Sari Mäkinen, potilasasiamies 

 

§ 5   Vuoden 2019 asiakaspalautteet kielinäkökulmasta 

   Sari West, asiakaspalvelupäällikkö 

 

§ 6   Muut mahdolliset asiat 

 

§ 7   Kokouksen päättäminen 



Asiasivu 3(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä  

 

Vähemmistökielinen lautakunta 1 - 7 3.6.2020  

 

 

Pöytäkirja, vähemmistökielinen lautakunta, 3.6.2020 

§ 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti 

koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kaj Johansson ja Paula Heikkilä. 

 

 

§ 3 Hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tilanne  

Päivi Berg, perusterveydenhuollon yksikön päällikkö 

 

Perusterveydenhuollon yksikön päällikkö Päivi Berg kertoi, että hyvinvointikuntayhtymästä aloi-

tettiin keskustelut vuoden 2018 lopulla. Tähän asti selvitelty, mitkä kunnat lähtevät mukaan hy-

vinvointikuntayhtymään. Kaikki kunnat ovat hyväksyneet uuden perussopimuksen. Lisäksi kun-

tien on päätettävä siirtävätkö ne perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden tuottamis- ja jär-

jestämisvastuun Kuntalain mukaisesti kokonaisuudessaan Pohjanmaan vapaaehtoiselle hyvin-

vointikuntayhtymälle. Kuntien erikoissairaanhoito kuuluu järjestää lakisääteisesti hyvinvointi-

kuntayhtymässä, vaikka kunta ei muuten siirtyisi siihen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon 

osalta. 

 

Viisi kuntaa on tehnyt liittymispäätöksen jo vuoden 2019 aikana, mutta osa kunnista vielä miettii 

asiaa. 16.6.2020 mennessä kuntien on päätettävä, liittyvätkö mukaan vai eivät. Jos kunnat eivät 

heti alusta alkaen lähde mukaan, ne voivat liittyä vielä myöhemminkin, mutta eivät voi olla mu-

kana alusta alkaen valmistelemassa hyvinvointikuntayhtymän toimintaa. Pohjanmaan hyvinvoin-

tikuntayhtymän valmistelu jatkuu mukana olevien kuntien kanssa. Kunnalla on mahdollisuus 

tehdä päätös 17.6.2020 jälkeen vuoden 2020 aikana ja tulla mukaan valmisteluun 1.1.2021 alka-

en. Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän perussopimus astuu voimaan 1.1.2021 alkaen. Kun-

tayhtymän toiminta alkanee vuoden 2022 alusta. 

 

Kaikkien Suomessa käynnissä olevat hyvinvointikuntayhtymät näkevät integraatiossa vain hyöty-

jä.  Toiminnassa on toki haasteita, mutta höydyt ovat selkeästi haasteita suuremmat. Tarkoituk-

sena on, että peruspalvelut vahvistuvat, palvelujen saatavuus paranee ja ”isommilla hartioilla” 

pystytään säilyttämään palveluja. Pääsääntö on, että kukin kunta maksaa palvelujen käytön mu-

kaan. Palveluja käyttävälle asiakkaalle palvelut eivät saa maksaa enempää, sillä asiakasmaksujen 

suuruus säädetään asiakasmaksulaissa. 

 

Hyvinvointikuntayhtymälle tulee uusi nimi, jota ei ole vielä päätetty. Henkilöstö siirtyy kuntayh-

tymään vanhoina työntekijöinä toiminnan käynnistyessä. Sairaalassa tapahtuu lähivuosina paljon 

isoja asioita, jotka yhdistävät toisiaan. Vuonna 2022 valmistuu H-talo. Vuonna 2023 tulee maa-



Asiasivu 4(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä  

 

Vähemmistökielinen lautakunta 1 - 7 3.6.2020  

 

 

kunta-sote, jossa on tarvevakioitu rahoitus. Vuonna 2023 otetaan käyttöön myös uusi alueellinen 

potilas- ja asiakastietojärjestelmä. 

 

§ 4 Vuoden 2019 potilasasiamiesyhteydenotot kielinäkökulmasta 

Sari Mäkinen, potilasasiamies 

 

Potilasasiamies Sari Mäkinen kertoi, että Vaasan keskussairaalaa koskevia yhteydenottoja oli 366 

kpl vuonna 2018. Yhteydenottojen määrä on hieman laskenut vuodesta 2018 (404 kpl). Kieliasiaa 

koskevia yhteydenottoja Vaasan keskussairaalassa oli 11 kpl vuonna 2019, kun vuonna 2018 yh-

teydenottoja oli 15 kpl. Kieliasioihin liittyvät yhteydenotot koskevat suomen- ja ruotsinkielen tai-

toa hoitotilanteissa. Yksi yhteydenotto koski kanta-palveluihin kirjattavia dokumentteja.  

 

Hoitotilanteissa kielitaitoon tyytymättömyys näkyy siinä, että asiakas kokee tulleensa väärin ym-

märretyksi ammattilaisen kielitaidon puutteiden vuoksi. Tämä oli saattanut aiheuttaa asiakkaan 

käsityksen mukaan jopa virheitä diagnosoinnissa ja hoitopäätöksissä. Eräässä tapauksessa hoito-

palautteeseen oli tullut virhe, jonka virheenoikaisumenettelyyn asiakas oli saanut ohjausta. Asia-

kas oli pohtinut tekstin virheellisyyden vaikutuksia hänen työkyvyttömyyseläkepäätökseensä. 

Asiakas oli tyytymätön hoitavan lääkärin kielitaitoon suomen kielen osalta. 

 

Lievemmissä tapauksissa kielellisen palvelun vajeet aiheuttavat tyytymättömyyttä palvelun laa-

dussa. Yhteistyö ammattilaisen kanssa on kömpelöä, kun kommunikointi on vaikeaa. Erään pa-

lautteen mukaan tulkkauksessa oli käytetty lääkärin apuna hoitajaa. Toisessa palautteessa puoliso 

koki, ettei ollut saanut keskustella kunnolla menehtyneen potilaan hoitoon liittyvistä asioista ja 

koki kielen (ruotsi) olleen myös ongelmana 

 

Eräs asiakas oli kysynyt Kanta.fi:n liittyen, miksi osa teksteistä näkyy ruotsinkielisinä, vaikka olen 

suomenkielinen? Toivoisi kannasta löytyvän kaikki suomeksi kirjoitettuna. Asiakas ei haluaisi 

lainkaan paperiversioina tekstejään, joka tuo haasteen käännösoikeuteen. 

 

Lautakunta keskusteli myös siitä, miten paljon asiakkaan nimi vaikuttaa kielen valintaan sairaa-

lassa. Jos asiakkaalla on ruotsinkielinen nimi, usein keskustelu alkaa ruotsiksi, vaikka asiakas oli-

si suomenkielinen. Asiakkaan äidinkieli päivittyy väestötietojärjestelmästä potilastietojärjestel-

mään kerran vuorokaudessa, joten tieto on saatavilla. Toisaalta arvioitiin myös, että jokaisen poti-

laan kohdalla tietoa ei välttämättä ehditä järjestelmästä tarkistaa, vaan keskustelu saattaa alkaa 

oletetulla kielellä. Hoitopalautteet lääkärillä on oikeus lähtökohtaisesti sanella lääkärin omalla 

äidinkielellä, jotta vältettäisiin virheelliset tiedot potilasasiakirjoissa. Asiakkaan kanssa tulisi aina 

käydä keskustelu, että haluaako asiakas, että teksti käännetään hänen äidinkielelleen ja lähete-

tään hänelle myöhemmin kotiin käännettynä. Mikäli asiasta ei ole sovittu sairaalassa ollessa ja 

hoitopalaute tulee vääränkielisenä kotiin, voi asiakas itse pyytää hoitopalautteen käännöstä. Kie-

len osalta lautakunta toteaa kuitenkin palvelun olevan hyvällä tasolla, mutta ei tuskin koskaan 

päästä tilanteeseen, että aina kaikki sujuisi täydellisesti. 

 



Asiasivu 5(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä  

 

Vähemmistökielinen lautakunta 1 - 7 3.6.2020  

 

 

§ 5 Vuoden 2019 asiakaspalautteet kielinäkökulmasta 

Sari West, asiakaspalvelupäällikkö 

 

Asiakaspalvelupäällikkö Sari West selvitti lautakunnalle vuoden 2019 aikana tulleita asiakaspa-

lautteita kielinäkökulmasta. Vuoden 2019 aikana asiakaspalautteita kertyi yhteensä 5105. Palaut-

teiden määrä on lisääntynyt parin viime vuoden aikana jonkin verran. Kaikkien palautteiden kes-

kiarvo on 4.7 asteikolla 1-5 ja kielellistä palvelua arvioiva kysymys ”Sain hoitoa tai palvelua omal-

la äidinkielelläni” sai vielä tästäkin paremman keskiarvon 4.8. Yli 96,6 % vastaajista oli joko täy-

sin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että oli saanut palvelua omalla äidinkielellään. 

Osittain eri mieltä kysymyksen väittämästä oli 28 vastaajaa eli 0,28 % vastaajista ja täysin eri 

mieltä 32 vastaajaa eli 0,94 %. Kokouksessa tarkasteltiin tarkemmin, miten vastaajat olivat tar-

kentaneet vastauksiaan, jos eivät olleet tyytyväisiä. Osassa vastauksia asiaa ei ollut kommentoitu 

mitenkään.  

 

Palautteiden määrään nähden kieltä koskevia negatiivisia palautteita tulee hyvin vähän. Kielelli-

sestä palvelusta moitteita olivat antaneet enemmän ruotsinkieliset asiakkaat, jotka ovat kokeneet, 

etteivät ole saaneet palvelua omalla äidinkielellään tai eivät ole tulleet ymmärretyksi tai itse ym-

märtäneet riittävästi. Avohoidon, naisten ja lasten sekä psykiatrian palvelualueilla negatiiviset 

kieltä koskevat palautteet kohdistuivat enimmäkseen lääkärin kielitaitoon. Vuodeosastohoidon 

palvelualueella negatiivisia kielipalautteita tuli enemmän hoitohenkilökunnasta. Akuuttihoidon 

palvelualueella kumpikin ammattiryhmä sai negatiivisia kieltä koskevia palautteita. 

  

Lautakunta totesi, että kokonaisuutena kielellinen palvelu toimii hyvin asiakaspalautteiden mu-

kaan, vaikkakin hieman yllättävää on, että myös hoitajien kielitaidosta tulee negatiivista palautet-

ta. 

 

§ 6 Muut mahdolliset asiat 

 

Hallituksen viime kokouksessa on käsitelty kieli- ja kelpoisuusvaatimuksiin liittyen sairaalan 

oman kielikokeen käyttöönottoa. Ehdotus on hyväksytty hallituksen kokouksessa, mutta asiaa 

käsitellään vielä valtuuston kokouksessa. Jos asia hyväksytään myös valtuustossa, voidaan esitellä 

asiaa tarkemmin seuraavassa lautakunnan kokouksessa. 

 

§ 7 Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja kiitti lautakunnan jäseniä kokoukseen osallistumisesta ja päätti kokouksen klo 

15.00.  



BILAGA § 133






