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Hallitus     § 10 – 11    22.2.2021 
 
 
 

§ 10 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

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

paikan. 

 

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

ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä 

käsiteltävät asiat. 

 

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

onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 

 

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

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

Puheenjohtaja Hans Franz avasi kokouksen. 

 

Kokouksessa oli läsnä 13 hallituksen jäsentä sekä valtuuston puheenjohtaja, valtuuston 1. 

varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 11 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Rainer Bystedt ja Jan Ray. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Rainer Bystedt ja Jan Ray.  

   ________ 
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Hallitus    § 12     22.2.2021 
 
 
 

§ 12 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

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

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL: hyväksyi työjärjestyksen. 
________  
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Hallitus    § 13      22.2.2021 
 
 
 

§ 13 Tilannekatsaus 

 

Joht. 3 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauksen 

esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.   

 

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen 

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

ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee helmikuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen helmikuulta 2021. 

 

HALL: Raija Kujanpää saapui kokoukseen klo 9.20. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 14    22.2.2021 
 
 
 

§ 14 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 4 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 14/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 14/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 14/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 14/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 15    22.2.2021 
 
 
 

§ 15 Lisäys vuoden 2021 hintaluetteloon 

 

Joht. 5 

Kuntalaskutuksen hintaluettelo vuodeksi 2021 vahvistettiin hallituksen kokouksessa 15.12.2020. 

Hintaluettelosta puuttui kokonaan potilashotelliyöpymisten hinta, sillä toiminnan jatkosta ei vielä 

siinä vaiheessa ollut suunnitelmia. Potilashotellin nykyiset tilat keskussairaalan alueella 

sijaitsevassa G-talossa tullaan peruskorjaamaan muuta tarkoitusta varten, eikä sairaalan alueella 

ole vuonna 2021 eikä sen jälkeenkään potilashotellitoimintaan soveltuvia tiloja.  

 

Sairaanhoitopiiri onkin nyt solminut kahden hotellin, Hotel Vallonian ja Scandic Waskian, kanssa 

sopimuksen, jotta voimme, kuten tähänkin saakka, tarjota avohoidon potilaille mahdollisuuden 

hotelliyöpymiseen heidän hoitonsa aikana. Potilaat tulevat usein muualta kuin lähialueelta ja ovat 

suurelta osin sädehoito- ja syöpäpotilaita, mutta myös kardiologisia ja silmätautipotilaita yöpyy 

potilashotellissa. 

 

Kuntalaskutuksen hintataso pystytään säilyttämään entisellä tasolla. Yöpymiseen sisältyy 

aamiainen hotellilla ja lounas sairaalan ruokasalissa. 

 

 

JOHT: ehdottaa hallituksen hyväksyvän, että potilashotellitoiminnan hinta on 

106 euroa/vuorokausi 1.3.2021 alkaen.  

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 16    22.2.2021 
 
 
 

§ 16 Vaasan sairaanhoitopiirin tilinpäätös 2020 

 

Joht. 6 

Vuoden 2020 tilinpäätös on 1 451 671,93 euroa ylijäämäinen. 

 

Vaikka toimintavuosi 2020 oli kaikin tavoin haasteellinen, jäsenkuntien laskutus onnistuttiin 

toteuttamaan 99,75-prosenttisesti ja se oli yhteensä 216 826 506,71 euroa. Talousarvio alittui o,5 

milj. eurolla eli 0,2 %.  

   

Yhteisten maksuosuuksien laskutus tasattiin ennen tilinpäätöstä vastaamaan todellisia lopullisia 

kuluja. Tasauksen syynä oli se, että yhteisten maksuosuuksien laskutusperuste on väestöpohja, kun 

taas toiminta laskutetaan käytön perusteella. Yhteiset maksuosuudet sisältävät jäsenmaksuun 

kuuluvat kulut, joita muodostuu muun muassa potilasvakuutuksista, lääkinnällisistä apuvälineistä 

ja niiden huollosta, ensihoitopalvelusta, kalliin hoidon tasauksesta sekä erikoissairaanhoidon 

päivystysvalmiuden ylläpidosta. Jäsenmaksu oli 1,7 milj. euroa budjetoitua pienempi, mikä johtui 

potilasvakuutusvastuun pienenemisestä. Toisaalta päivystysvalmiusmaksu oli 0,8 milj. euroa ja 

kalliin hoidon tasaus 0,2 milj. euroa budjetoitua suurempi, miksi etukäteen laskutettu kalliin 

hoidon maksu tasattiin myös viimeisessä laskutuksessa. Yhteisistä maksuosuuksista hyvitettiin 

3,91 euroa/asukas eli 662 909,99 euroa. 

 

Myynti ulkokunnille väheni 0,1 milj. euroa vuoteen 2019 verrattuna ja oli yhteensä 8,4 milj. euroa.  

 

Toimintatuotot olivat yhteensä 262,9 milj. euroa ja ylittivät talousarvion 4,6 milj. eurolla. 

Maksutuotot olivat 0,9 milj. euroa suunniteltua pienemmät, mikä johtui osaksi siitä, että covid-19-

tautiin liittyvät käynnit ovat tartuntatautilain perusteella ilmaisia ja myös siitä, että osa käynneistä 

korvattiin kokonaan puhelinkontaktilla, joka oli potilaalle ilmainen. Tukien ja avustusten joukossa 

on valtion antama 7,3 milj. euron avustus, jonka sairaanhoitopiiri sai covid-19-tautiin liittyvien 

kulujen kattamiseen vuonna 2020. Muiden palveluiden myynti oli 1,9 milj. euroa suunniteltua 

suurempi, mikä johtui siitä, että sairaanhoitopiiri välitti suojavarusteita kunnille. 

  

Kuntayhtymän toimintakulut olivat yhteensä 252,6 milj. euroa, mikä oli 5 milj. euroa eli 2 % 

budjetoitua enemmän. Kulut, mukaan lukien kaikki pandemian aiheuttamat lisäkulut, kasvoivat 

6,4 milj. euroa eli 2,6 % vuoteen 2019 verrattuna. Ostopalvelut, jotka koskivat hoitoa muissa 

laitoksissa, alittivat talousarvion 0,4 milj. eurolla eli 1 %, kun taas muut asiakaspalvelukulut 

ylittivät talousarvion 6,2 milj. eurolla. Se johtui lähinnä lääkäri- ja laboratoriopalveluiden ostoista. 

Laboratoriopalveluihin sisältyivät sekä oman toiminnan puitteissa tehdyt koronatestit että niiden 

jälleenmyynti terveyskeskuksille.  

 

Ostopalvelut kokonaisuudessaan ylittivät talousarvion 6,8 milj. eurolla. Kulut ylittivät 

edellisvuoden lukeman, mutta vuodet eivät ole vertailukelpoisia laboratoriotoiminnan 

ulkoistamisesta johtuvan muutoksen vuoksi. 

 jatkuu… 
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Hallitus    § 16    22.2.2021 

 

 

 

 

Aineista ja tarvikkeista johtuvat kulut ylittivät talousarvion 1,4 milj. eurolla eli 3,8 %. 

Suojavarusteista johtuvat kulut aiheuttivat suurimman ylityksen eli 2,2 milj. euroa, kun taas 

esimerkiksi apteekkitarvikkeet alittivat budjetin 0,5 milj. eurolla.  

 

Henkilöstökulut alittivat talousarvion 1,4 milj. eurolla eli 1,3 %. Osa lääkäriresursseista hankittiin 

ostopalveluiden muodossa ja niiden määräraha ylittyi 2,8 milj. eurolla. Kun ne huomioidaan 

muiden henkilöstökulujen rinnalla, henkilöstöresurssien käyttö kokonaisuudessaan ylitti 

talousarvion 1,4 milj. eurolla. Hoitohenkilöstökulut alittivat talousarvion 0,1 %. 

 

Nettoinvestoinnit olivat yhteensä 51,2 milj. euroa. Summaan sisältyivät kaikki investointiluonteiset 

hankinnat.  Nettokulut alittivat talousarviomäärärahat 24,7 milj. eurolla. Toteutuneista 

investoinneista rahoitettiin 0,6 milj. euroa liisaamalla, lahjoituksin tai ostopalveluin 

(it-investoinnit). Kiinteistöinvestoinnit olivat 44,5 milj. euroa, ja laitehankintoja tehtiin 1,6 milj. 

eurolla. Investointituloina saatiin 0,5 milj. euron korvaus käyttöomaisuudesta, joka myytiin siinä 

yhteydessä, kun laboratoriotoiminta siirrettiin Fimlabille.  

 

Suurin yksittäinen kiinteistöhanke oli uusi H-talo. Sen kokonaistalousarvio on 145,6 milj. euroa, 

josta 65,7 milj. euroa oli toteutunut vuoden 2020 loppuun mennessä. Lisäksi voidaan mainita F-

osa, jonka budjetti on 22,8 milj. euroa ja josta oli vuoden 2020 loppuun mennessä käytetty 15,6 

milj. euroa. XA-talon julkisivun, katon ja ikkunoiden peruskorjaus oli viimeinen vaihe X-osan 

saneerauksessa, jonka kokonaistalousarvio oli 6,5 milj. euroa ja josta käytettiin 5,6 milj. euroa. 

Pysäköintitalon lisäkerroksen rakentamiseen käytettiin yhteensä 3,8 milj. euroa, kun 

kokonaistalousarvio oli 3,5 milj. euroa. NO-osan muutostyöt jatkuivat edelleen vuodenvaihteessa, 

jolloin siihen oli käytetty 3,5 milj. euroa, vaikka budjetti oli 3 milj. euroa. Sekä pysäköintitalon 

korotus että NO-osan muutostyöt olivat välttämättömiä H-talon toteuttamisen kannalta, ja 

ylityksiä vastaaviin säästöihin pyritään H-talon talousarviossa. Suurin osa kiinteistöhankkeista oli 

vuodenvaihteessa kesken, ja ne jatkuvat vielä vuonna 2021. Suurimpien yksittäisten hankkeiden 

kokonaiskulujen seuranta esitetään tilinpäätöksessä. Useita miljoonahankkeita siirrettiin tuleville 

vuosille. 

 

Suurimmat yksittäiset laiteinvestoinnit koskivat leikkausosastolle hankittavaa hybridiskanneria, 

johon oli varattu 1,4 milj. euroa sekä röntgenosastolle hankittavaa läpivalaisulaitetta, johon oli 

varattu 0,45 milj. euroa. Laitteiden vastaanottotarkastukset viivästyivät pandemian aiheuttamien 

toimitusvaikeuksien vuoksi, miksi laskutukset eivät toteutuneet vuoden 2020 aikana. Laitteet 

rahoitetaan liisaamalla.  

 

Tilinpäätöksen toimintakertomusosiosta käy ilmi, kuinka toiminnalliset tavoitteet ovat 

toteutuneet. Avohoidon suoritemäärät ovat kasvaneet vuodesta 2019. Perusterveydenhuollon 

päivystyksen käyntimäärä kasvoi lähes 20 %, sillä koronatestit tehtiin siellä. Käyntimäärää 

koskevia tavoitteita ei saavutettu somatiikassa eikä psykiatriassa, mutta niiden määrä oli kuitenkin 

somatiikassa 3,3 % ja psykiatriassa 4,9 % suurempi kuin vuonna 2019.  

jatkuu… 
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Hallitus    § 16    22.2.2021 

 

 

 

Vuodeosastohoidon suoritemäärät alittivat asetetut tavoitteet ja vähenivät vuoteen 2019 

verrattuna. Eri erikoisalojen välinen vaihtelu oli suurta.  

 

Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä oli eroteltu niin, että yhteispäivystyksessä jo 

saapumisvaiheessa yleislääketieteeseen kirjattua potilasryhmää seurattiin erikseen ja tällä 

ryhmällä hoitopäiviä oli 982, kun taas potilasryhmällä, jonka hoito erikoissairaanhoidossa oli 

päättynyt ja joka odotti jatkohoitopaikkaa, oli hoitopäiviä 1 447. Siirtoviivepotilaiden hoitopäivien 

kokonaismäärä oli siten 2 429, ja vuoteen 2010 verrattuna vähennystä oli 727 hoitopäivää eli 23 %. 

 

Oman toiminnan sitovat määrärahat, toisin sanoen oman toiminnat nettokulut, ylittivät valtuuston 

vahvistaman tason 259 707,34 eurolla, kun taas rahoitusta ja investointeja koskevat sitovat 

määrärahat olivat valtuuston vahvistamalla tasolla. 

 

Sairaanhoitopiirin tilikauden ylijäämä kirjataan edellisen vuoden kertyneeseen ylijäämään oman 

pääoman lisäykseksi, ja se kasvattaa siten aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää. Kertynyt 

ylijäämä on tämän jälkeen 6,1 milj. euroa. 

 

BDO Oy toivoo, että sairaanhoitopiiri tilintarkastuksen yhteydessä antaa vahvistusilmoituskirjeen 

osana tilintarkastusprosessia. 

 

Tilinpäätös ja vahvistusilmoituskirje       LIITE § 16/1-2 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus hyväksyy osaltaan tilinpäätöksen nyt esitetyssä 

muodossa ja luovuttaa tilinpäätöksen kuntayhtymän tilintarkastajalle 

sekä valtuuttaa puheenjohtajan ja johtajan allekirjoittamaan 

vahvistuskirjeen tilintarkastajalle.  

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 11.19. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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Hallitus    § 17    22.2.2021 
 
 
 

§ 17 Etäkuuleminen ja asiantuntijalausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta 

eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon 

sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen 

ilmoituksen antamiseksi 

 

HJ 4 
Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Vaasan sairaanhoitopiirin asiantuntijaa 

etäkuultavaksi 17.2.2021 sekä kirjallista asiantuntijalausuntoa teemasta ruotsinkielisten 

palvelujen järjestäminen. Kuntayhtymän edustajana kuulemistilaisuudessa on toiminut ja 

kirjallisen asiantuntijalausunnon on antanut kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen. 

 

Lisäksi eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt Vaasan sairaanhoitopiirin johtajan 

Marina Kinnusen etäkuultavaksi 19.2.2021 sekä kirjallista asiantuntijalausuntoa teemasta 

väliaikaishallinto ja siirtymävaiheen toimet, erityisesti voimaanpanolain osalta. 

 

Kuntayhtymän johtajan asiantuntijalausunnot     LIITE § 17/1-2 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää merkitä kuntayhtymän johtajan 

asiantuntijalausunnot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 18 Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskevan osakassopimuksen uudistaminen 

 

HJ 5 
Fimlab Laboratoriot Oy:n osakassopimus on laadittu alun perin vuonna 2011 Pirkanmaan ja 

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä yhtiön välillä.  

 

Sittemmin yhtiön omistuspohja on laajentunut siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tullut 

yhtiön osakkaaksi ja liittynyt osakassopimuksen osapuoleksi vuonna 2014 tehdyllä 

liittymissopimuksella, ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on vastaavasti liittynyt sen 

osapuoleksi vuonna 2018 tehdyllä liittymissopimuksella.  

 

Edellä mainittujen pääosakkaiden ohella yhtiöön ovat tulleet pienemmillä omistusosuuksilla 

pienosakkaiksi Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä NordLab -

liikelaitoskuntayhtymä. Pienosakkaat ovat vuonna 2018 liittyneet osakassopimuksen osapuoliksi 

allekirjoittamalla liittymis- ja muutossopimuksen.  

 

Sopimuksella, jonka Vaasan sairaanhoitopiiri on osaltaan allekirjoittanut vuonna 2020, on 

sovittu Vaasan sairaanhoitopiirin osakemäärän kasvattamisesta ja sen aseman muuttumisesta 

yhdeksi yhtiön pääosakkaaksi sekä siihen liittyvistä muutoksista osakassopimukseen. 

 

Edellä kuvatusta yhtiön omistuspohjan laajentumisesta johtuen yhtiön osakassopimus useine 

liittymis- ja muutossopimuksineen on muodostunut laajaksi dokumentiksi, jonka teksti on 

paikoin vaikeasti tulkittavaa ja eräin osin myös vanhentunutta.   

 

Yhtiö on valmistellut osakassopimuksen päivityksen pääosakkaiden antamien linjausten 

mukaisesti. Uudessa sopimuksessa korostuu yhtiön asema omistajiensa sidosyksikkönä sekä 

tämän edellyttämä hallintomalli. Pienosakkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin muutoksilla ei ole 

vaikutusta. 

 

Uudistettu Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskeva osakassopimus  LIITE § 18 

 
HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä Fimlab Laboratoriot Oy:tä 

koskevan osakassopimuksen 
 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 19 Lisätyön tarve eri yksiköissä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2021 

JYL 2 

Hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa tulee eri yksiköissä varautua 

siihen, että lisätään lääkäreiden työsuoritusta turvautumalla kliinisen lisätyön tekemiseen 

vuoden 2021 aikana. Ilman kohdistettua lisäpanostusta on kokemuksen mukaan jonoja pitkällä 

tähtäimellä mahdoton pitää hallinnassa.  

  

Operatiivisella vastuualueella joudutaan varautumaan lisätyöhön kirurgisella poliklinikalla/ 

ortopedia ja traumatologia:  

 

• Ortopedian ja traumatologian poliklinikalla on tarve hoitaa 200 potilasta. Kustannukset 16 

900,00 € sosiaalikuluineen. Hoitajakustannukset yhteensä n. 4680,00 €.  

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista kirurgisella poliklinikalla vuonna 2021 on sosiaalikuluineen 

21 580,00 €.  

 

Operatiivisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirje   LIITE § 19/1 

           

Medisiinisellä vastuualueella tarvitaan lisätyöjärjestelyjä vuoden kuluessa kardiologian 

poliklinikalla: 

 

• Kardiologian poliklinikalla on tarve hoitaa ensikäyntejä 50 kpl ja uusintakäyntejä 350 kpl.; 

kustannus noin 67 600,00 € 

• Hoitajakustannukset ja sihteerikustannukset yhteensä 12 480,00 € 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista kardiologian poliklinikalla vuonna 2021 on 

sosiaalikuluineen noin 80 080,00 €.  

 

Medisiinisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirje   LIITE § 19/2 

      

Radiologian yksikössä vuoden 2020 kliininen lisätyö oli yhteensä noin 225 740,00 €.  

Tutkimusten lausunnoista ostetaan ostopalveluna n. 30 %. Lisätyön osuus on ollut n. 7 % 

lausunnoista. Röntgenissä on 15 erikoislääkärin virasta täytetty 7 kokoaikaista virkaa ja yk-si 60 

%:n työajalla. Rekrytointi ei ole onnistunut riittävästi. 

 

Tutkimusmäärät erityisesti MRI:ssä ja CT:ssä nousevat jatkuvasti. Kiireellisen ja 

päivystyksellisen toiminnan osuus lisääntyy, lausunnot tarvitaan nopeasti. Optimaalinen tilanne 

olisi mikäli lausuntoviive ei ylittäisi 7 vrk:tta, tavoite on tällä hetkellä alle 14 vrk:n viive. 

Tutkimusten tarpeellisuutta arvioidaan jatkuvasti. 

 

Arvioitu lisätyön kustannus vuodelle 2021 on yhteensä noin sosiaalikuluineen 225 740,00 € 

jatkuu… 
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Radiologian ylilääkärin kirje     LIITE § 19/3 

 

Patologian yksikössä on tarve tehdä lisätyönä terveyskeskusten tutkimuksia ja talon 

ulkopuolisten yksiköiden pyytämiä tutkimuksia. Vuosikustannukset ovat arviolta 65 000 € 

sosiaalikuluineen. 

 

Patologian ylilääkäri Marcus Svartbäckin kirje    LIITE § 19/4 

 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valtuuttaa edellä esitetyt yksiköt talousarvionsa puitteissa 

toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua lisätyönä 

hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi. 

2. valtuuttaa johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkäreiden kanssa 

tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.2.2021 – 31.1.2022 

3. hyväksyä sen, että johtajaylilääkäri lääketieteellisesti kiireellisissä 

tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisätyöpäiviin ilman 

voimassa olevaa hallituksen päätöstä. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 20 TYKSin erityisvastuuelueen opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelma 2020-

2023 

JYL 3 
Länsirannikkostrategian vv. 2020-2023 valmistelun yhteydessä Tyks erva johtoryhmä on 

marraskuussa 2019 päättänyt käynnistää Tyks erva opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-2018 

päivitystyön. Länsirannikkostrategia 2020-2023 painottaa Tyks erva-alueen vahvaa koulutus- ja 

tutkimusyhteistyötä. Vision mukaan Länsirannikon yliopistollinen sairaala tarkoittaa opetuksen 

ja tutkimuksen vahvaa asemaa ja läsnäoloa kaikissa kolmessa keskussairaalassa.  

 

Valmistelua varten on koottu Tyks erva opetus- ja koulutuspolitiikan seurantaryhmä, jossa on 

edustettuna opetuksen ja koulutuksen vastuuhenkilöt kustakin sairaanhoitopiiristä ja niiden 

perusterveydenhuollon yksiköistä sekä erva-alueen yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja 

ammatillisesta koulutuksesta. Tyks erva johtoryhmän (3.6.2020) nimeämä seurantaryhmä on 

toimeksiannon mukaisesti valmistellut syksyn 2020 aikana Tyks erva opetuksen ja koulutuksen 

toimintasuunnitelman vv.2020-2023 osaksi Länsirannikkostrategian toimeenpanoa.  Kevään 

koronaepidemia vuoksi päivitystyö käynnistettiin vasta syksyllä 2020. Seurantaryhmän 

puheenjohtajana toimii johtajaylilääkäri Petteri Lankinen, SATSHP ja sihteerinä 

koulutuspäällikkö Sirpa Saarni, VSSHP.  

 

Seurantaryhmän jäsenet organisoivat omassa sairaanhoitopiirissään /koulutusorganisaatiossaan 

edellisen opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-18 toteuman arvioinnin ja tulevan kauden 2020-23 

tavoitteiden kokoamisen Länsirannikkostrategiaan pohjautuen. Saatua tietoa käytettiin 

valmistelun pohjana. Tämän ja aiemman Sote valmistelussa syntyneiden koulutusta ja tutkimusta 

koskevien selvitysten ja raporttien pohjalta seurantaryhmän jäsenistä koottu valmisteluryhmä 

kokosi Tyks erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelman 2020-23, jota käsiteltiin 

seurantaryhmän kokouksessa. 9.11.2020 ja esitettiin Tyks erva johtoryhmälle 26.11.2020. 

Valmisteluryhmässä olivat: Anne Isotalo, Eija Kalliokoski, Anna-Kaisa Kautto, Päivi Rautava, 

Tiina Tarr, Camilla Strandell-Laine, siht. Sirpa Saarni.  

 

Tyks erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelman vv. 2020-2023 tavoitteena on 

varmistaa: 

- tiivis yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja koulutusorganisaatioiden 

kesken 

- osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa  

- henkilöstön riittävyys ja työtyytyväisyys henkilökunnan osaamista ylläpitämällä ja 

kehittämällä 

- johtamisosaamisen ja kliinisen osaamisen kehittyminen uudistuvan toimintaympäristön 

mukaisesti  

- tieteellisen jatkokoulutuksen ja tutkimustyön edellytyksien turvaaminen 

 

jatkuu… 
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Kehittämisen painopistealueet 2020-2023 muodostuvat toimintasuunnitelmassa kolmesta osa-

alueesta. 1) Perus- ja jatkokoulutus, 2) täydennyskoulutus ja 3) tieteellinen jatkokoulutus ja 

tutkimusyhteistyö. Kullekin osa-alueelle on laadittu tavoitteet ja toimenpiteet.  

 

Opetusta, koulutusta ja tutkimusta vahvistamalla saavutetaan korkealaatuinen, vaikuttava ja 

turvallinen hoito ja huolenpito. Huolehtimalla opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen laadusta, 

vaikuttavuudesta ja resursseista varmistetaan myös erityisvastuualueen vetovoimaisuus 

koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkana. 

 

Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys varmistetaan yhteistyössä palveluntarjoajien ja alueen 

koulutusorganisaatioiden kanssa: 

- laadukkaalla opetuksella ja ohjauksella nykyaikaisissa oppimisympäristöissä 

- suunnitelmallisella ja tavoitteellisella perehdytyksellä 

- henkilökunnan osaamisen pitkäjänteisellä, tarvelähtöisellä ja suunnitelmallisella 

kehittämisellä 

- koulutus- ja urapolkuja tarjoamalla.  

  

Tyks erva johtoryhmä hyväksyi kokouksessaan 26.11.2020 liitteenä olevan Tyksin 

erityisvastuualueen opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelman vv. 2020-2023 ja päätti 

viedä toimintasuunnitelman kunkin sairaanhoitopiirin hallituskäsittelyyn osana 

Länsirannikkostrategian tilannekatsausta ja raporttia vuoden 2021 alussa.  

 

Kukin sairaanhoitopiin alue vastaa toimeenpanosta ja resursseista. Yhteistyötä suositellaan 

vahvistettavaksi. Seurantaryhmä jatkaa toimintasuunnitelman toimeenpanon tukemista ja 

viestittämistä yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja kunkin sairaanhoitopiirin alueen kanssa. 

 

TYKS erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelma 2020-2023  LIITE § 20 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Tyks erva 

opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelman vv. 2020-2023. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 21 Valtuuston 25.1.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 6 
Kuntalain (410/2015) 96 §:n mukaan, jos hallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt 

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

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

saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi. 

 

§ 4 Alueellisen palvelupäällikön viran (5) perustaminen hyvinvointialueen kuntayhtymään 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 5 Muut mahdolliset asiat 

Valtuustoaloite / Aloite opiskelijaohjauksen korvauksesta 

 

Valtuutettu Päivi Karppi esittää, että jatkossa Vaasan sairaanhoitopiirissä opiskelijaohjauksesta 

maksetaan rahallinen korvaus (viisi euroa) jokaisesta ohjauspäivästä ohjanneelle työntekijälle. 

 

Valtuustoaloite on liitteenä       LIITE § 21 

 

HJ: Valtuustoaloite lähetetään johtajaylihoitajalle valmisteltavaksi. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus 

1. toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 25.1.2021 tekemien 

päätösten laillisuudesta. 

2. päättää lähettää valtuustoaloitteen johtajaylihoitajalle 

valmisteltavaksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 22 Muut mahdolliset asiat 

 

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

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

puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 

 

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

kysymyksiä. Päätöksentekoa edellyttävät asiat käsitellään viranhaltijoiden esittelyn perusteella. 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    22.2.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 10–14, 16 – 17, 20–22 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 15, 18–19 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

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

päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

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

päivänä viestin lähettämisestä.  

 

Omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän 

kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen 

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

saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen käsittely on maksutonta. 

 

Pöytäkirja 

 

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

 

 

Pöytäkirja on 23.2.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

 

 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen: 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasa 

kirjaamo@vshp.fi  

 
käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika maanantaista perjantaihin 
klo 9-14. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi

