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Hallitus     § 60 - 61    14.6.2021 
 
 
 

§ 60 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 12 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä valtuuston puheenjohtaja, 

valtuuston 1. varapuheenjohtaja ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja. 

 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

________ 

 

 

 

§ 61 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Per Hellman ja Ulla Hellén. 

 

  HALL: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Per Hellman ja Ulla Hellén. 

   ________  
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Hallitus    § 62     14.6.2021 
 
 
 

§ 62 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    § 63     14.6.2021 
 
 
 

§ 63 Tilannekatsaus 

 

Joht. 17 

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 kesäkuun tilannekatsauksen 

kokouksessa. 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan 

katsauksen kesäkuulta 2021. 

 

HALL: Aster Bothnian hankejohtaja Marianne Korvajärvi oli kokouksessa 

esittelemässä asiaa. Korvajärvi poistui kokouksesta klo 9.21. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________  
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Hallitus    § 64    14.6.2021 
 
 
 

§ 64 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja 

johtajaylihoitajan päätökset 

 

Joht. 18 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan 

päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 64/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 64/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 64/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 64/4 

 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 65    14.6.2021 
 
 
 

§ 65 Välitilinpäätös 30.4.2021 

Joht 19 

Välitilinpäätös 30.4.2021 edustaa edelleen ajanjaksoa, joka ei ole ollut lainkaan normaali. 

Pandemialla on ollut koko maahan ja sairaanhoitopiiriin luja ja kova ote. Vasta toukokuussa 

tilanne palautui perustasolle ja toimintaa on voitu normalisoida, vaikkakin läsnä on jatkuvasti 

epätietoisuus mahdollisten uusien mutaatioiden vaikutuksesta. Sitä mukaa kuin väestöä on 

rokotettu, ovat mahdollisuudet turvallisempaan arkipäivään parantuneet. Toiminta on ollut 

kauden ajan melko normaalia, vaikka tahti ei ole ollut sama kuin normaaleissa olosuhteissa. 

Välitilinpäätös on tehty normaalilla tavalla sairaanhoitopiirin organisaatiomallin pohjalta. 

Kustannustason pitäminen talousarviokehyksissä aiheuttaa jonkin verran haasteita, ja budjetissa 

pysymistä vaikeuttaa se tosiasia, että lääkäreistä on edelleen pulaa samoilla erikoisaloilla kuin 

ennenkin (psykiatria, radiologia ja akuuttilääketiede). Kuntia on laskutettu omasta toiminnasta 

30.4. mennessä 2,1 milj. euroa enemmän kuin mitä oli budjetoitu.  

 

Välitilinpäätös 30.4.2021 on 1 379 754,37 euroa alijäämäinen. Jäsenkunnilta on laskutettu 

76,5 milj. euroa eli 34,2 % budjetoidusta. Toimintatuotot ovat yhteensä 88,7 milj. euroa eli 32,9 

% budjetoidusta.     

 

Toimintakuluista on toteutunut 33,7 % eli 87,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen osuus niistä on 

36,9 milj. euroa eli 33,6 % budjetoidusta. Aineista, tarvikkeista ja tavaroista koituvat kulut ovat 

13,2 milj. euroa eli 35,2 % budjetoidusta. Ostopalvelukulut ovat 34,4 milj. euroa eli 34,5 % 

budjetoidusta.  Ostopalvelukuluihin sisältyvät muissa laitoksissa annetun hoidon kulut noin 

kolmen kuukauden ajalta. Näitä kuluja on 30.4.2021 mennessä 11,6 milj. euroa, mikä on 0,1 milj. 

euroa vähemmän kuin samaan ajankohtaan vuonna 2020.  

 

Kun lasketaan pelkästään oman toiminnan kokonaiskulut, muissa laitoksissa annetun hoidon 

kulut pois lukien, ne ovat 5,6 milj. euroa eli 8 % suuremmat kuin vastaavana ajankohtana 2020. 

Oman toiminnan kulut ylittävät talousarvion 3,2 milj. eurolla neljän ensimmäisen kuukauden 

ajalta. Tänäkin vuonna ylitykset johtuvat ostetuista lääkäripalveluista, mutta myös pandemian 

vuoksi hankituista suojavarusteista ja uudelleenjärjestelyiden aiheuttamista kuluista. 

 

Avohoitokäyntien määrä on toteutunut 40-prosenttisesti, mikä johtuu siitä, että koronatestaus 

hoidettiin Vaasan kaupungin osalta yhteispäivystyksessä. Jos tätä seikkaa ei huomioida, oli 

avohoitokäyntien määrän toteuma 35 % tavoitteesta, mikä on hyvä tulos, sillä kesäajan toiminta 

on rauhallisempaa. Myös vaativan kuntoutuksen, erityisgeriatrian ja psykiatrian 

hoitopäivälaskutuksen toteuma oli 35 % tavoitteesta. Sen sijaan drg-pakettien, jotka normaalisti 

muodostavat noin puolet laskutuksesta, toteuma oli vain 30,7 %, mistä seuraa suoraan se, että 

tuloja oli noin 1,5 milj. euroa suunniteltua vähemmän. Volyymi oli pienempi kaikilla somaattisilla 

vastuualueilla.  

jatkuu… 
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Hallitus    § 65    14.6.2021 

 

 

 

Drg-pakettien määrä on vähentynyt 4 % edellisvuoden samaan ajankohtaan verrattuna ja 7,5 % 

vuoteen 2019 verrattuna. Myös siirtoviivepotilaiden hoitopäivien määrä on vähentynyt 

pandemian seurauksena ja on nyt yhteensä 28,6 % suunnitellusta. Vähennys ei ole taloudellisesti 

mitenkään merkittävä tappio, vaan luo pikemminkin paremmat edellytykset suunnitellulle 

toiminnalle. 

 

Vuoden 2021 haasteena on volyymin pieneneminen ja sitä myöten tuottojen väheneminen 

somaattisten hoitojaksojen eli drg-laskutuksen osalta. Toiminnan supistuminen kesällä tekee 

haasteesta vielä suuremman. Haasteena ovat myös ylitykset, joita on erityisesti ostopalveluissa. 

 

Toukokuussa saatiin tieto tämän vuoden avustuksista koronaan liittyviä kustannuksia varten. 

Vshp saa 1 036 897 euroa. Se vähentää alijäämää seuraavaa välitilinpäätöstä ajatellen, mutta 

muista kustannusylityksistä johtuvat todelliset haasteet ovat edelleen jäljellä. 

 

 

Välitilinpäätös        LIITE § 65 

 

JOHT: ehdottaa, että hallitus keskustelee neljän ensimmäisen kuukauden 

välitilinpäätöksestä ja kehottaa yksiköitä edelleen noudattamaan 

maltillisuutta, samalla kun selvitetään mahdollisuuksia ratkaista 

kustannusten nousuun liittyviä asioita. 

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 66    14.6.2021 
 
 
 

§ 66 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutos 1.7.2021 

 

HJ 13 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista muuttuu 1.7.2021. Asiakasmaksuista 

aiheutuvien kustannusten enimmäismäärä (maksukatto) on edelleen 683 euroa 

kalenterivuodessa.  

 

Lakimuutos merkitsee käytännössä sitä, että kaikkien alle 18-vuotiaiden poliklinikkakäynnit ovat 

ilmaisia eikä myöskään perumattomista käynneistä peritä maksua heidän osaltaan. 

Suuremmat asiakasmaksulain muutokset koskevat toimintaa, joka kuuluu vielä kunnille. Kunnat 

päättävät niistä siihen saakka, että toiminta siirtyy hyvinvointikuntayhtymälle. 

 

Asiakasmaksut ovat näin ollen seuraavanlaiset 1.7.2021 lähtien: 

 

Poliklinikkamaksu       41,20 €/käynti 

- Veloitetaan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä (koskee myös yhteispäivystystä). 

-  Maksua ei peritä henkilöiltä, joiden hoito jatkuu toisessa hoitolaitoksessa tai kunnallisessa 

 vanhainkodissa.  

Sarjahoitomaksu       11,40 €/käynti 

-  Laskutetaan korkeintaan 45 kertaa/kalenterivuosi. 

-  Veloitetaan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. 

Päiväkirurgiamaksu       135,10 €/käynti 

- Veloitetaan myös alle 18-vuotiaiden osalta. 

Maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta     48,90 €/hoitopäivä 

-  Alle 18-vuotiaiden hoitopäivistä laskutetaan enintään 7 hoitopäivää/kalenterivuosi. 

-  Jos potilas siirtyy toiseen hoitolaitokseen, lähettävä hoitolaitos ei peri maksua siltä päivältä, 

 kun potilas siirtyy muualle.  

Maksu lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta      22,50 €/hoitopäivä 

-  Alle 18-vuotiaiden hoidosta laskutetaan enintään 7 hoitopäivää/kalenterivuosi. 

Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta   

-  Peritään maksukyvyn mukaan (tulot). 

Kuntoutusmaksu       16,90 €/hoitopäivä 

Perumaton käynti       50,80 €/käynti                                                                                          

-  Veloitetaan kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä. 

 

Maksun perimättä jättäminen ja alentaminen koskee sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annetun lain (3.8.1992/734) 11 §:n mukaisesti ainoastaan pitkäaikaista 

laitoshuoltoa. 

 

jatkuu… 
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HJ: ehdottaa, että hallitus päättää 

1. soveltaa asiakasmaksuihin sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasmaksuista annettua lakia 1.7.2021 lähtien.  

2. että Vaasan sairaanhoitopiirissä ei sovelleta asiakasmaksujen 

perimättä jättämistä tai alentamista ja että ainoa 

harkinnanvarainen asiakasmaksu on pitkäaikaisesta laitoshoidosta 

perittävä maksu.  

 

HALL: Talousjohtaja Lena Nystrand oli kokouksessa esittelemässä asiaa. 

Nystrand poistui kokouksesta klo 10.29. 

 

hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Omitsajaohjausjaosto   § 19    15.4.2021 
Hallitus    § 67    14.6.2021 
 
 
 

§ 19 Omistajaohjauksen strategia 

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän omistajaohjauksen ohjeen mukaan 

omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. valmistella kuntayhtymän hallitukselle 

omistajastrategian päivittäminen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edellyttämällä 

tavalla. 

 

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 23.9.2020 § 35 keskustellut omistajaohjauksen 

strategiasta ja päättänyt päivittää strategian uutta hyvinvointikuntayhtymää varten. 

Hyvinvointikuntayhtymän strategia on sen verran pitkällä, että myös omistajaohjauksen 

strategiaa on mahdollista valmistella. 

 

Luonnos Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän omistajaohjauksen strategiaksi on 

liitteenä.  LIITE § 19 

 

HJ:  Omistajaohjausjaosto päättää esittää hallitukselle, että se hyväksyy 

 kuntayhtymän omistajaohjauksen strategian. 

 

OOJ:   Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle, että se hyväksyy kuntayhtymän 

 omistajaohjauksen strategian. 

 ________ 
 

§ 67 Omistajaohjauksen strategia 

HJ 14 

Omistajaohjausjaoston on kokouksessaan 15.4.2021 käsitellyt kuntayhtymän omistajaohjauksen 

strategiaa ja päättänyt esittää hallitukselle, että se hyväksyy kuntayhtymän omistajaohjauksen 

strategian. 

 

Omistajaohjauksen strategia      LIITE § 67 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä omistajaohjauksen strategian. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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Hallitus    § 68    14.6.2021 
 
 
 

§ 68 UNA sopimusuudistuksen tilanne 

HJ 15 
Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi 19.4.2021 §41 UNA Oy:n omistaja-asiakkaiden ja 

UNA Oy:n välisten sopimusten uusinnan.  Sopimuspaketin voimaantulon ehtona on että kaikki 

osakkaat hyväksyvät sopimusehdotukset sellaisinaan. Osa TietoEvry:n LifeCare tuotepakettia 

käyttävistä sairaanhoitopiireistä / hyvinvointikuntayhtymistä ovat keskenään sopineet yhteisesti 

LifeCare-ohjelmistojen käytöstä ja jatkokehittämisestä vähintään viiden vuoden ajan. Ryhmän 

jäsenenä Eksoten hallitus on päättänyt, ettei yhtymä hyväksy sopimusmuutoksia ja valtuuttanut 

johtajan neuvottelemaan irtautumisen ehdoista. Tämän jälkeen moni muu organisaatio on 

omassa hallituksessaan antanut samanlaiset neuvotteluvaltuudet. Juridisesti tämä tarkoittaa 

koko sopimusuusinnan kaatumista esitetyssä muodossaan ja vanhojen sopimusten voimassaolon 

jatkumista. Kesän ja syksyn 2021 aikana neuvotteluissa selviää missä muodossa ja kenen 

omistuksessa UNA Oy jatkaa. 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin tavoite on ollut irtautua UNA ytimestä jo viime vuonna ja jäädä 

mukaan ainoastaan Lomake –osioon. Jos moni organisaatio nyt kuitenkin irtautuu UNA:sta 

tarkoittaa se lähtökohtaisesti huomattavaa kustannusten nousua jäljelle jääville organisaatioille. 

Kustannukset olisivat siinä tapauksessa Vaasan sairaanhoitopiirille kohtuuttoman suuret 

pelkästään lomakkeista, joista ei ole vielä yhtäkään alueella käytössä. Käyttöönottoa ei myöskään 

ole suunniteltu ainakaan vuodelle 2021.  

 

Nämä uudet tiedot huomioon ottaen Vaasan sairaanhoitopiirin on syytä arvioida uudestaan 

mukana oloaan UNA Oy:ssa ja joko irtisanoutua kokonaan tai käynnistää neuvottelut yhtiön 

johdon kanssa UNA:n jatkosta ja sen mahdollisuuksista Vaasan sairaanhoitopiirille. 

Irtisanoutumisvaihtoehdon kohdalla on tarpeen neuvotella mahdollisuudesta hyödyntää yhtiön 

olemassa olevista ratkaisuja ja oikeuksia niiden käyttöön.  

 
HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää:   

1. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään UNA Oy:n 

kanssa neuvottelut yhteistyön ehdoista mukaan lukien edellä 

esitetyt seikat tai vaihtoehtoisesti yhtiöstä irtaantumisesta; ja   

2. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan irtisanomaan tarvittaessa 

sopimukset kesäkuun 2021 aikana päättymään tämän vuoden 

loppuun ehdoin, että irtisanominen voidaan peruttaa, jos 

irtisanomisaikana päästään neuvottelutulokseen.   

 

Lopullinen päätös asiakokonaisuudesta tehdään hallituksessa sen 

jälkeen, kun neuvottelut on käyty. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 69 Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja 

tutkimusstrategia 2021 - 2025 

Joht 20 
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) erityisvastuualueen laadukkaan potilashoidon ja 

yliopistotasoisen opetuksen perusedellytyksenä on korkeatasoinen tutkimus. Alueen vahvuutena 

on usean sairaalan, yliopiston ja korkeakoulun, tutkimuslaitosten sekä perusterveydenhuollon 

läheisyys ja kumppanuus sekä kaksikielisyys. Kansallisesti ja kansainvälisesti kilpailukykyinen 

tutkimus- ja innovaatiotoiminta vahvistaa alueen organisaatiota ja talouselämää. 

 

Tieteellinen tutkimus on vaikuttavan potilashoidon ja asiakastiedon perusta. Korkeatasoinen 

tieteellinen tutkimus on keskeistä myös terveyden- ja sosiaalihuollon asiantuntijoiden 

kouluttamisessa ja osaavan henkilökuntaresurssin turvaamisessa. 

 

Perus- ja erityistason terveydenhuollon sekä sosiaalipalvelujen yhteistyö on tiivistymässä 

strategiakauden aikana. Laadukas tutkimus erityisvastuualueella toteutettavan hoidon 

turvaamiseksi on huomioitava tulevissa muutoksissa. Tiivistyvä yhteistyö tulee huomioida myös 

tutkimusstrategian toteuttamisessa. Tieteelliselle tutkimukselle tulee turvata hyvät edellytykset 

kaikissa alueen terveys-ja sosiaalipalvelujen toimintayksiköissä. 

 

Erityisvastuualueen erikoissairaanhoidon tuottajalla on alueellinen järjestämisvastuu ja 

valtakunnallinen yhteistyövastuu tehtäväalansa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta. Tyksin 

eritysvastuualueen perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi alueen perusterveydenhuollossa 

tehtävää tutkimusta. 

 

Niukkenevat tutkimusresurssit ja huoli tutkijoiden vähenemisestä sekä toisaalta kasvava tarve 

näyttöön perustuvalle, laadukkaalle ja vaikuttavalle terveyden- ja sosiaalihuollon toiminnalle ja 

palveluille luovat erityisen tarpeen tieteellisen tutkimuksen roolin vahvistamiselle 

erityisvastuualueella. 

 

Tämä tiede- ja tutkimusstrategia luo pohjaa alueen terveystutkimuksen toteuttamiseksi ja 

kehittämiseksi sekä näyttöön perustuvan, vaikuttavan, laadukkaan ja kustannustehokkaan 

toiminnan turvaamiseksi. 

 

Tutkimuksen vahvuusalueet ovat sairauksien ymmärtäminen, ehkäisy, varhainen tunnistaminen 

ja vaikuttava hoito. Lisäksi vahvuuksia ovat yksilöllisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja 

sairaanhoito. Vahvan kehitysvaiheen tutkimusalueita ovat ihmisperäiset näytteet ja 

terveydenhuollon tietovarannot sekä terveyden ja sosiaalihuollon palvelujärjestelmätutkimus. 

Strategiakaudella vahvistettavat tutkimusalueet ovat terveydenhuollon ammattilaisten 

osaamisen ja hyvinvoinnin tutkimus, ehkäisevän terveydenhuollon ja kuntoutuksen tutkimus, 

perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintaympäristöissä tehtävä tutkimus sekä arvioiti ja 

vaikuttavuustutkimus.        jatkuu… 
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Kriittiset menestystekijät ovat: Luovuuden ilmapiiri, tutkimusrahoitus, houkutteleva tutkijaura 

ja tutkimustyön toimintaympäristö, tutkimustulosten soveltaminen sekä näkyvyys ja 

yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näiden tavoitteiden toteutumista mitataan strategiaan 

kirjatuilla mittareilla. 

 

Tyks erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategian toimeenpanosta ja toteutumisen 

seurannasta vastaavat alueen organisaatiot ja toimintayksiköt. Tiede ja tutkimusstrategian 

tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa Tyks erityisvastuualueen 

johtoryhmälle. 

 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2021-2025  

          LIITE § 69 

 

Erva-johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan 25.3.2021. Vaasan sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymän johtoryhmä käsitteli asian kokouksessaan 1.6.2021. Johtoryhmien jäsenillä ei ollut 

huomautettavaa. Satakunnan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tiede- ja tutkimusstrategian 

24.5.2021. 

 

JOHT:  ehdottaa, että hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan ”Turun 

yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen tiede- ja 

tutkimusstrategian 2021-2025 ja määrätä johtajaylilääkärin 

seuraamaan tiede- ja tutkimusstrategian toteutumista. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 70 Oikaisuvaatimuspyyntö vahingonkorvauspäätökseen 

HJ 16 
Asiakas on vaatinut, että hänelle korvataan Lynparza -nimisestä lääkkeestä aiheutuneet 

kustannukset täysimääräisesti. Lääkkeistä aiheutuneet kustannukset ovat olleet 3.022 euroa. 

 

Lääkäri on kirjoittanut asiakkaalle reseptin ja ohjeistanut odottamaan Kelan korvauspäätöstä 

ennen lääkkeen hankkimista. Asiakas on kuitenkin ohjeistuksen vastaisesti hankkinut lääkkeen 

ennen kuin Kela on tehnyt korvauspäätöksen. Lääkkeen hankkimisen jälkeen Kela on tehnyt 

päätöksen, ettei lääkettä korvata asiakkaalle. 

 

Vahingonkorvauspäätösten tekeminen on delegoitu juristin toimivaltaan. Korvausvaatimus on 

käsitelty vahingonkorvauslain (412/1974) ja sairaanhoitopiirin vahingonkorvausprosessin 

mukaisesti. Asiassa saadun selvitykseen mukaan ei ilmennyt hoidollista virhettä. Myöskään 

minkäänlaista tahallisuutta tai tuottamusta sairaalan puolelta ei ole havaittu. Tämän vuoksi 

korvausvaatimus on hylätty. 

 

Kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan mm. hallituksen alaisen viranomaisen päätökseen 

tyytymätön saa hakea päätökseen oikaisua. Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus on toimielin, joka 

käsittelee viranhaltijapäätösten perusteella tehdyt oikaisuvaatimukset. 

 

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

Vahingonkorvauspäätös on tehty 12.5. ja oikaisuvaatimuspyyntö on saapunut 25.5. 

Oikaisuvaatimuksen voidaan katsoa tulleen säädetyssä määräajassa. 

 

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

viranomainen voi muuttaa hallintopäätöstä, kumota päätöksen tai hylätä oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuspäätöksessä on annettava perusteltu ratkaisu oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

vaatimuksiin. 

 

Asiakas on tehnyt oikaisuvaatimuksen vahingonkorvauspäätöksestä. Asiakas on vaatinut 

edelleen, että hänelle korvataan Lynparza -nimisestä lääkkeestä aiheutuneet kustannukset 

täysimääräisesti. Lääkkeistä aiheutuneet kustannukset ovat olleet 3.022 euroa. 

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta tietoa, joka edellyttäisi 

vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. Hylkäysperusteet ovat samat kuin 

vahingonkorvauspäätöksessä ovat olleet. 

 

Vahingonkorvauspäätös ja oikaisuvaatimus     LIITE § 70/1-2 

 

 

jatkuu… 
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HJ:  ehdottaa, että hallitus päättää asian tutkittuaan hylätä 

oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaista uutta 

tietoa, joka edellyttää vahingonkorvauspäätöksen muuttamista. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 

 ________ 
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§ 71 Oikaisuvaatimus koskien virkavalintaa 

JYH 10 
Anestesian ylilääkäri on 17.5.2021/§ 2 valinnut viranhaltijan anestesian osastonylilääkärin 

virkaan (C1V11143). Viran muodolliset pätevyysvaatimukset ovat kyseisen erikoisalan 

erikoislääkärin oikeudet, sekä suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Virkaa 

on hakenut yhteensä kolme hakijaa, joista kaikki olivat päteviä.  

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Yksi hakijoista on 

tehnyt määräajassa oikaisuvaatimuksen valinnasta. Oikaisuvaatimus on siten tutkittava. 

Muutoksenhakija perustelee oikaisuvaatimustaan pääasiassa sillä, että hänellä on paljon pidempi 

työkokemus kuin virkaan valitulla henkilöllä.  Kaikki kolme henkilöä kutsuttiin haastatteluun.  

 

Päätös viranhaltijan valinnasta, oikaisuvaatimus, operatiivisen vastuualueen johtajan vastine 

sekä hakuilmoitus ovat ohessa. 

 

Asiassa viitataan perustuslain pykälään 125.2 ”Yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat 

taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto”. Kunnallisista viranhaltijoista annetun lain 6 §:n mukaan 

”Lisäksi virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen 

kelpoisuus”. 

 

Kun Vaasan sairaanhoitopiiri valitsee henkilöstöä, tehdään hakijoiden soveltuvuudesta 

työtehtävään aina kokonaisarvio.  

 

Operatiivisen vastuualueen johtaja on vastineessaan tehnyt selkoa prosessista ja siitä 

kokonaisarviosta, joka on johtanut kyseisen henkilön valitsemiseen. Kokonaisarviota tehtäessä 

pelkästään yksi valintaperuste ei voi koskaan olla ratkaiseva. Operatiivisen vastuualueen johtaja 

on nostanut vastineessaan esiin hallinnollisen kokemuksen ja erityispätevyyden. Tässä 

tapauksessa myöskään muodollisissa pätevyysvaatimuksissa tai ilmoituksessa ei mainittu, että 

työkokemus muodostaisi ratkaisevan perusteen. Molemmilla hakijoilla on riittävästi relevanttia 

työkokemusta. Työnantaja tekee kokonaisarvion, jossa otetaan huomioon lähinnä pätevyys 

tehtävään, soveltuvuus työyhteisöön ja työkokemus. 

 

Asiasta esitetyn selvityksen nojalla rekrytointiprosessi on suoritettu oikein ja viranhaltijan 

valitseminen kyseiseen virkaan perusteltu hyvin. 

 
Oikaisuvaatimus         LIITE § 71 
Ilmoitus, Viranhaltijan valinta     Lisämateriaali 

 

JYL: ehdottaa, että hallitus hylkää oikaisuvaatimuksen ja että päätös 

17.5.2021/§ 2 jää voimaan. Oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet 

eivät anna syytä muuttaa päätöstä.  

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
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§ 72 Valtuutettujen aloitteet ja muut aloitteet 

HJ 17 
Kuntayhtymän uuden hallintosäännön 116 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden 

käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita 

kuntayhtymän toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Hallituksen on vuosittain kesäkuun 

loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle 

lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti 

käsitellyt. 

 

Tällä hetkellä kuntayhtymällä ei ole yhtään valtuutettujen tekemää aloitetta käsittelemättä. 

 

Hallintosäännön 118 §:n mukaan kuntalaisilla sekä kuntayhtymässä toimivilla yhteisöillä ja 

säätiöillä on oikeus tehdä aloitteita kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Hallituksen on 

vuosittain kesäkuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan 

kuuluvista aloitteista ja niiden perusteella suoritetuista toimenpiteistä. 

 

Tällä hetkellä kuntayhtymällä on seuraava hallintosäännön 118 §:n mukainen aloite 

valmistelussa: 

 

- Rintasyöpien seulonnan laajentaminen, aloite käsitellään hyvinvointialueen 

kuntayhtymävalmistelun yhteydessä. 

 
HJ: ehdottaa, että hallitus esittää valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi 

edellä mainitun selvityksen. 
 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 73 Valtuuston 7.6.2021 tekemien päätösten täytäntöönpano 

HJ 18 
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. 

 

§ 18 Vuoden 2020 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 19 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 20 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategia 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 21 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän hallintosäännön hyväksyminen 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 22 Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän palkkio- ja matkustussäännön 
hyväksyminen 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 23 Tahtotila Kruunupyyn sosiaali- ja terveydenhuollosta hyvinvointialueuudistuksessa 
HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön. 
 
§ 24 Syksyn 2021 kokouspäivämäärät 
HJ: Päätös ei edellytä toimenpiteitä. 
 
§ 25 Sidonnaisuusrekisterin täydentäminen uusien sidonnaisuusilmoitusten pohjalta / tietojen 
täydentäminen 
HJ: Päätös ei edellytä toimenpiteitä. 
 

HJ:  ehdottaa, että hallitus toteaa, ettei sillä ole huomautettavaa valtuuston 
7.6.2021 tekemien päätösten laillisuudesta. 

 
HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Pykälät 21 ja 22 tulevat 

voimaan 1.1.2022. 
 ________ 
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§ 74 Pöytäkirjaluettelo 

HJ 19 
 

Psykiatrian neuvottelukunta, pöytäkirja 20.5.2021 

          LIITE § 74 

  

HJ:  ehdottaa, että hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi. 

 

HALL: hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. 
 ________ 
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§ 75 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. 

 

 

Puheenjohtaja ilmoitti, että hallitus pitää ylimääräisen kokouksen 1.7. klo 9.00. 
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      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    14.6.2021 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 60–65, 72–75 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: 66–71 

 

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 16.6.2021 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

