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Hallitus     § 35 - 36    19.4.2021 
 
 
 

§ 35 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. 

 

 

 

 

 

 

§ 36 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Åsa Blomstedt ja Monica Sirén-Aura. 

 

  HALL:   
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Hallitus    § 37     19.4.2021 
 
 
 

§ 37 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

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

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

 

HALL:  
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Hallitus    § 38      19.4.2021 
 
 
 

§ 38 Tilannekatsaus 

 

Joht. 11 

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 huhtikuun 

tilannekatsauksen kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen huhtikuulta 2021. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 39    19.4.2021 
 
 
 

§ 39 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 12 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 39/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 39/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 39/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 39/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:  
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Henkilöstöjaos    § 21     25.3.2021 
Hallitus    § 40     19.4.2021 

 

 

§ 21 Henkilöstöraportti 2020 

Toimintavuodesta 2020 tuli erilainen maaliskuussa puhjenneen ja koko loppuvuoden jatkuneen 

pandemian vuoksi. Pandemia aiheutti haasteita paitsi päivittäiseen hoitotyöhön myös 

kehittämiseen, koulutukseen ja rekrytointiin. Vuoden lopussa tehdyn henkilöstökyselyn teemoja 

olivat viihtyvyys, yhteishenki ja kohtelu omassa yksikössä sekä se, miten pandemia on vaikuttanut 

niihin. 

Raporttiin on koottu henkilöstöä koskevat keskeisimmät mittarit ja tunnusluvut. Henkilöstön ja 

henkilötyövuosien määrä väheni laboratoriotoiminnan ulkoistamisen vuoksi. 

Sairauspoissaoloissa suuntaus oli myönteinen, sillä niiden määrä pieneni jo toista vuotta 

peräkkäin. Sairauspoissaolopäivien määrä suhteessa palveluksessaolopäivien määrään väheni 

3,2 %. Kehityskeskusteluun osallistui 81 % henkilöstöstä. 

 

Henkilöstöraportti on liitteessä   1/§21 25.3.2021. 

 

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi. 

 

HJ: keskusteli henkilöstöraportista ja merkitsi sen tiedoksi sekä lähettää 

hallitukselle tiedoksi. 

 __________ 

 

§ 40 Henkilöstöraportti 2020 

HJ 8  

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstöraportin 25.3.2021 ja antaa sen hallitukselle tiedoksi. 

 

Henkilöstöraportti 2020 liitteenä      LIITE § 40 

 

   

HJ: esittää, että hallitus merkitsee raportin tiedoksi.  

 

HALL:  
  



Esityslista sivu 

8 (16) 

nr 4/2021 

 

Hallitus    § 41    19.4.2021 
 
 
 
 

§ 41 Omistaja-asiakkaiden ja UNA Oy:n välisten sopimusten uusiminen 

Joht 13 

Hankeaikaisten sopimusten uusiminen ja päällekkäisten sopimusehtojen poistaminen UNA Oy:n 

toiminnan vakiintuessa on nähty jo pitkään tarpeelliseksi. Hallitus, eri asiantuntijat ja VSSHP:n, 

PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koottu työryhmä ovat valmistelleet uusia sopimuksia omistaja-

asiakkaiden hyväksyttäväksi. Omistaja-asiakkaalla tarkoitetaan sairaanhoitopiiriä, joka on UNA 

Oy:n osakas. UNA Oy:n osakkaina on lisäksi ICT-sidosyksikkö-yhtiöitä. Sopimusvalmistelun 

lähtökohtana on ollut selkeyttäminen, yhdenmukaistaminen ja tulkinnanvaraisten 

päällekkäisyyksien poistaminen.  

 

Hyväksyttäväksi esitettäviä sopimuksia ovat: 

1. Osakassopimus 

2. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä 

3. UNA Ydin ohjelmasopimus sekä siihen liittyvät alasopimukset: 

A. UNA Ydin Integraatio- ja tiedonhallinta -projektisopimus 

B. UNA Ydin Tilannekuva -projektisopimus. 

LIITE § 41/1-5 

 

Seuraavissa kappaleissa kuvataan tarkemmin sopimusrakennetta sekä sitä, mitä osapuolia 

uusittavat sopimukset koskevat UNA Oy:n lisäksi.   

 

• Kaikille UNA Oy:n osakkaille esitetään, että ne hyväksyvät muutetun UNA Oy:n 

osakassopimuksen. Osakassopimukseen on lisätty sopimusehdot osakaskokouksesta ja 

nimitystoimikunnasta. Lisäksi osakassopimukseen on lisätty sopimusehto siitä, että mikäli 

omistajana oleva sairaanhoitopiiri ei hanki yhtiöltä palveluita 12 kuukauden aikana, 

sairaanhoitopiiri on velvollinen luopumaan osakkuudestaan. Sopimuksesta on poistettu 

yhtiön perustamisvaiheeseen liittyvät määräykset osakkeiden merkintäoikeuksista.  

 

• Kaikille omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät uuden sopimuksen kehittämisen 

yhteistyöstä. Sopimus kehittämisen yhteistyöstä korvaa hankeaikaisen sopimuksen UNA-

yhteistyöstä sekä UNA yhteistyön ja UNA Oy:n muutossopimuksen. Esitetyn sopimuksen 

mukaan omistaja-asiakkaan on oltava kehittämisen yhteistyötä koskevan sopimuksen 

osapuoli niin kauan kuin sopijapuoli on mukana jossakin UNA Oy:n ohjelmassa (esim. Ydin 

tai Kaari). Koska HUS-alueen kunnista osa on mukana lomakeyhteistyössä, sopimukseen on 

kirjattu, että Lomake-ohjelmaan voi osallistua lisäksi myös sellaisia osapuolia, jotka eivät ole 

UNAn osakkaita. Kehittämisen yhteistyön tarkemmista sisällöistä ja kustannuksista päätetään 

vuosittain omistaja-asiakkaiden johtajista koostuvassa johtoryhmässä. Sopimus kehittämisen 

yhteistyöstä koskee sitä omistaja-asiakkaiden yhteistä kehittämistä, jota ei tuoteta minkään 

ohjelman puitteissa. UNA-yhteistyösopimuksessa ovat olleet sopijaosapuolina lisäksi Turun, 

Tampereen, Kuopion ja Oulun kaupungit, joiden kanssa UNA-yhteistyösopimuksen 

päättämisestä tehdään erillinen sopimus.  

jatkuu… 
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Hallitus    § 41    19.4.2021 

 

 

• UNA Ydin ohjelmassa mukana oleville omistaja-asiakkaille esitetään, että ne hyväksyvät UNA 

Ydin ohjelmasopimuksen sekä UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallintaa koskevan 

projektisopimuksen. Lisäksi UNA Ydin tilannekuvassa mukana oleville omistaja-asiakkaille 

esitetään, että ne hyväksyvät uuden UNA Ydin tilannekuva -projektisopimuksen. Uudet 

sopimukset korvaavat voimaantullessaan vanhan UNA-ytimen hankintaa koskeva 

sopimuksen hallintamallista. Molempien projektisopimusten osalta esitetään, että ne ovat 

voimassa 31.12.2021 asti. Ydin Ohjelman sopimusrakenne on valmisteltu siten, että kaikki 

ohjelmassa mukana olevat omistaja-asiakkaat ovat puitesopimuksen eli ohjelmasopimuksen 

osapuolia. Lisäksi ohjelmassa mukana olevan on oltava mukana vähintään yhdessä ohjelman 

alasopimuksena olevassa projektisopimuksessa. Tämän hetkisessä Ydin-ohjelman vaiheessa 

sopimukset esitetään tehtäväksi siten, että kaikkien ohjelmassa mukana olevien omistaja-

asiakkaiden on oltava UNA Ydin integraatio- ja tiedonhallinnan projektisopimuksen 

osapuolia.  

 

Jatkossa ohjelmasopimuksen alla voi olla osapuolien sopimia muita sopimuksia, esimerkiksi 

sopimuksia käyttöönotoista, jatkuvista palveluista tai jatkokehityksestä. Eri alasopimuksissa 

osapuolet voivat vaihdella ja uusien alasopimusten tekemisestä päätetään ohjelman 

johtoryhmässä. Sopimuksia valmisteltaessa on lähtökohtana ollut, että johtoryhmä koostuu 

ohjelmassa mukana olevien sairaanhoitopiirien johtajista. Tämän tarkoituksena on huolehtia 

siitä, että kaikki alasopimukset tehdään noudattaen ohjelman strategiaa ja yhteisiä tavoitteita. 

Ohjelmasopimuksen voimassaolo sopimusosapuolen osalta päättyy, kun sopimusosapuolella 

ei ole enää yhtään voimassaolevaa ohjelman alasopimusta. Ohjelmasopimuksen tasolla ei 

sovita kustannuksista, vaan kaikista kustannuksista sovitaan projektisopimuksissa sekä 

myöhemmin mahdollisissa muissa alasopimuksissa.  

 

Lomakkeen sopimuskokonaisuutta ei esitetä uusittavaksi nyt, vaan tähän 

sopimuskokonaisuuteen palataan myöhemmin. Kaari ohjelmaa toteuttavista 

projektisopimuksista toimitetaan myöhemmin esitykset niille sairaanhoitopiireille, jotka ovat 

ilmaisseet kiinnostuksensa Kaari ohjelman projekteihin.  

 

Kaikkien UNA Oy:n ja osakkaiden välisten sopimusten lähtökohtana on, että 

immateriaalioikeuksista (IPR) sovitaan tarkemmin erikseen vuoden 2021 aikana. Omistaja-

asiakkaiden kannalta keskeistä on turvata omistaja-asiakkaan käyttöoikeus sen kehittämistyön 

tuloksiin, jonka rahoittamisessa omistaja-asiakas on ollut mukana. Sopimuksia valmistellut 

VSSHP:n, PSHP:n ja PPSHP:n juristeista koostuva ryhmä esittää, että sekä UNA Oy:n että 

omistaja-asiakkaiden IPR-oikeudet (ml. käyttöoikeudet) valmistellaan kokonaisuutena ja että 

tämä valmistelu tehdään UNA Oy:n strategian uudistamisen yhteydessä. Näin voidaan varmistua 

siitä, että IPR-oikeudet ovat sekä UNA Oy:n että omistaja-asiakkaiden kannalta 

tarkoituksenmukaisesti sovittu ja määritelty. 

 

Sopimusuusinnan lisäksi toisena keskeisenä asiana on Espoon kaupungin irtaantuminen yhtiön 

omistajuudesta sekä yhtiön kanssa tehdyistä sopimuksista. Neuvotteluosapuolina ovat olleet 

myös Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Irtaantumisen ehdoista on käyty neuvotteluja ja 

esityslistan liitteenä on asiaa koskeva sovintotyöryhmän loppuraportti.       LIITE § 41/6 

jatkuu… 
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Hallitus    § 41     19.4.2021 
 

 

 

Sovintotyöryhmän esitys on käytännössä kaksiosainen ja se sisältää erillisen ratkaisuehdotuksen 

Espoon kaupungin osalta ja toisen, yhdenmukaisen ratkaisuehdotuksen Länsi-Pohjan ja Vaasan 

sairaanhoitopiirin osalta. 

 

Espoon osalta sovintoryhmä ehdottaa, että UNA Oy:n osakkaat hyväksyvät seuraavan esityksen: 

1. Espoon kaupunki luopuu omistuksistaan ja sijoituksistaan (C osakkeista 30 000 euroa) UNA 

Oy:ssä vastikkeetta ja luovuttaa osakkeensa yhtiölle. 

2. Espoon kaupunki luopuu kaikista mahdollisista oikeuksistaan tähän mennessä tehtyyn UNA 

Ydin toteutukseen. 

3. Espoon kaupunki vastaa osaltaan UNA Ytimen kustannuksista sopimusehtojen mukaisesti 

31.12.2020 saakka. 

 

Länsi-Pohjan ja Vaasan sairaanhoitopiirien osalta sovintoesityksen keskeiset periaatteet 

sisältyvät liitteinä 1-5 olevien uusien sopimusten ehtoihin. Ne koskevat siten yhdenmukaisesti 

kaikkia yhtiön osakkaita, eikä niistä ole tarpeen sopia erikseen.  

 

Päätösesityksen kohdan 2 mukaisella hankinnalla ei ole vaikutusta UNA Oy:n omaan pääomaan, 

koska Espoon kaupungin omistamien osakkeiden luovutus tapahtuu vastikkeetta. Tämän vuoksi 

OYL 15 lukua ei sovelleta kyseiseen omien osakkeiden hankintaan, ja se voidaan toteuttaa ilman 

yhtiökokouksen päätöstä.  

  

JOHT: ehdottaa, että hallitus  

1. hyväksyy Espoon kaupungin irtaantumisen UNA Oy:stä liitteenä § 

41/6. olevan sovintoesityksen mukaisin ehdoin ja todeta, ettei 

sovintoratkaisukokonaisuus riko osakkeenomistajien yhden-

vertaista kohtelua 

2. hyväksyy, että UNA Oy voi hankkia Espoon kaupungin omistamat 

(100 kpl) yhtiön C-sarjan osakkeet (numerot 341-440) liitteenä § 

41/6. olevan sovintoesityksen mukaisin ehdoin vastikkeetta 

3. hyväksyy liitteinä § 41/1-5 olevat UNA Oy:n kanssa tehtävät uudet 

sopimukset   

 

HALL:  
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Hallitus    § 42    19.4.2021 
 
 
 
 
 

§ 42 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialle 

 

JOHT 14 
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on pyytänyt Vaasan sairaanhoitopiiriltä selvitystä ja 

lausuntoa, joiden perusteella apulaisoikeusasiamies voi tutkia rikkoutuneeseen apuvälineeseen ja 

sen aiheuttamaan onnettomuuteen liittyvän valituksen. 

Selvitys ja lausunto on annettava viimeistään 23.4.2021. 

 

Luonnos Vaasan sairaanhoitopiirin selvitykseksi ja lausunnoksi  LIITE § 42 

           

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää antaa eduskunnan oikeusasiamiehen 

kanslialle liitteenä olevan selvityksen ja lausunnon. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 43    19.4.2021 
 
 
 
 
 

§ 43 Vaasan sairaanhoitopiirin edustaja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettisessä 

toimikunnassa 

 

JYL 5 

Jan-Ola Wistbacka on toiminut Vaasan sairaanhoitopiirin edustajana Varsinais-Suomen 

sairaanhoitopiirin eettisessä toimikunnassa Turussa tähän vuoteen saakka. Hän aloitti 

paikallisesti Vaasassa jo vuonna 2009 ja jatkoi edustajana Tampereella, kun toiminta siirrettiin 

sinne. Kun Vaasan sairaanhoitopiiri vaihtoi erva-alueen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin, 

hän jatkoi edustajana siellä. Hän on toiminut piirimme edustajana vielä eläkkeelle siirtymisensä 

jälkeenkin, konsulttipohjalta, mutta katsoo nyt, että on aika siirtyä sivuun. 

 

Eettisen toimikunnan jäsenen tehtävällä on merkitystä. Se antaa sairaalallemme ja 

toiminnallemme näkyvyyttä.   

 

Ylilääkäri ja professori Antti Jekunen on halukas toimimaan Vshp:n edustajana eettisessä 

toimikunnassa. Hän on erinomainen valinta monesta syystä. Keskussairaalan asema onkologian 

erikoistumisklinikkana on juuri hänen ansiotaan. Hän on lisäksi aktiivinen tutkija, jonka 

huolelliset tutkimussuunnitelmat ovat synnyttäneet paljon myönteistä näkyvyyttä 

toimikunnassa. 

 

Uuden eettisen toimikunnan valinta siirtyy syksyyn kuntavaalien siirron vuoksi, ja nykyinen 

toimikunta jatkaa uuden toimikunnan valintaan saakka. Eettisen toimikunnan uudet jäsenet 

nimittää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin uusi hallitus, joka aloittaa työnsä syksyllä 

kuntavaalien jälkeen.           

 

JYL:  ehdottaa, että hallitus valitsee Antti Jekusen Vaasan sairaanhoitopiirin 

ehdokkaaksi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin eettiseen 

toimikuntaan. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 44    19.4.2021 
 
 
 
 
 

§ 44 Lisätyön tarve silmäyksikössä hoitojonojen purkamiseksi vuonna 2021 

 

JYL 6 

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.  

  

Silmäyksikössä joudutaan varautumaan lisätyöhön:  

 

 Poliklinikalla on tarve hoitaa uusintakäyntejä n. 300, lääkärikustannukset sosiaalikuluineen 

noin 23.400 €. 

 Kahden hoitajien kustannukset ja sihteerikustannukset yhteensä 13.000 €. 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista silmätautien poliklinikalla vuonna 2021 on 

sosiaalikuluineen noin 40.000 €.  

 

Operatiivisen vastuualueen johtajan ja erikoisalan ylilääkärin kirje   LIITE § 44 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. valtuuttaa edellä esitetty yksikkö talousarvionsa puitteissa 

toteuttamaan tarvittavassa määrin jononpurkua lisätyönä 

hoitotakuun vaatimuksissa pysymiseksi. 

2. valtuuttaa johtajaylilääkärin allekirjoittamaan lääkäreiden kanssa 

tehtävät lisätyösopimukset ajalle 1.5.2021 – 31.1.2022 

3. hyväksyä sen, että johtajaylilääkäri lääketieteellisesti kiireellisissä 

tapauksissa on antanut luvan yksittäisiin lisätyöpäiviin ilman 

voimassa olevaa hallituksen päätöstä. 

 

HALL:   
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Hallitus    § 45     19.4.2021 
 
 
 

§ 45 Valtuuston 29.3.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 9 
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. 

 

§ 9 Investointibudjettiin tehtävät muutokset 2021 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 10 Kelpoisuussääntö, osa 1 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 11 Virkojen ja toimien perustaminen 

HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 

29.3.2021 tekemien päätösten laillisuudesta. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 46    19.4.2021 
 
 
 
 

§ 46 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 10 
 

Psykiatrian neuvottelukunta, pöytäkirja 10.2.2021 

Omistajaohjausjaosto, pöytäkirja 18.2.2021 

Henkilöstöjaosto, pöytäkirjat 4.2.2021 ja 4.3.2021 

          LIITE § 46/1-4 

  

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. 

 

HALL:  
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Hallitus    § 47    19.4.2021 
 
 
 

§ 47 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. 

 


