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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 

 
§ 19 Beslutsförteckning: Utveckling av matservice/ Päätösluettelo: Ruokahuollon 

kehittäminen, Creme de la Creme , 125€/h + alv. 
 
§ 20 Beslutsförteckning; Övervakningssystem av VCS elnät/Päätösluettelo: VKS:n 

sähköverkon valvontajärjestelmä, Schneider Electric Finland , 158 874 € 
 

§ 21 Tillsättande av styrgrupp – Omaolo, jourhjälpentjänsten 116117 och PATA 
kundbetjäningscentrum i Österbotten/ Ohjausryhmän asettaminen; Omaolon, 
116117-päivystyspalvelun ja PATA asiakaspalvelukeskuksen ohjausryhmä Poh-
janmaalla 

 
§ 22 Beslutsförteckning; VCS Informationsledning anskaffning / Päätösluettelo: VKS 

Tietojohtamisen hanke, 1 014 170,00 €. 
 
 
§ 23 Tillsättande av styrgrupp/ Ohjausryhmän asettaminen; Dreambroker 
 
 
§ 24 Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för överflyttning av förstavården/ 

Työryhmän asettaminen; Ensihoidon siirron työryhmä. 
  
§ 25 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Exreport, 3696 € 
 
§ 26 Beslutsförteckning; Utvidgning av kvalitetsportalens tjänster till HYKY-området/ 

Päätösluettelo; Laatuporttipalvelun laajennus HYKY-alueelle. 
 
§ 27 Beslutsförteckning; HaiPro- och SPro-systemens utvidgning till HYKY-området/ 

Päätösluettelo; HaiPro ja SPro järjestelmien laajennus HYKY-alueelle, Awanic, 
25 665 € 

 
§ 28 Uppdatering av sammansättningen i arbetsgruppen för inomhusluft år 2021/ 

Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuodelle 2021 
 
§ 29 Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes sammkommuns ärende- och 

dokumenthanteringssystem/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän asianhallinta- ja dokumentinhallintaratkaisut, Innofactor Soft-
ware Oy, 860 240 € 

 
§ 30 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Exreport; Neotide, 26440 € 
 
§ 31 Beslutsförteckning; Strålbehandlingsapparat / Päätösluettelo; Sädehoitolaite, 

Varian Medical Systems, 2 309 921 € 
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§ 32 Beslutsförteckning; Förverkligande av välfärdsområdets olika tjänster och dess 

inverkan på verksamheten/ Päätösluettelo; Hyvinvointialueen osien palvelujen 
toteutus ja sen vaikutus, Talent Vectia Oy, 25 500 € 

 
§ 33 Avslutande av tjänsteförordnande under prövotid/ Virkamääräyksen lopettami-

nen koeajalla. 
 
§ 34 Arbetsgruppens svar på rättelseyrkan angående offertrunda HANK21/NT004 

/Työryhmän vastine hankintaoikaisuvaatimukseen tarjouskilpailussa 
HANK21/NT004 

 
§ 35 Uppdatering av läkemedelsarbetsgruppen/ Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 
 
§ 36  Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes samkommuns nättjänst och 

intranet/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 
verkkopalvelu ja intranet; Poutapilvi Web Design Oy, 343 682 € 

 
§ 37 Beslutsförteckning; Serviceavtal GE/ Päätösluettelo; Huoltosopimus GE, GE 

Healthcare Finland, 55 ooo € 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo 
 
 
 
§ 38 Val av juridisk assistent (3 stycken) – Juridisen avustajan valinta (3 kpl) 
 
§ 39 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 40 Överföring av beslutanderätt gällande överlåtande av lösöre som köps – 

Päätösvallan siirto ostettavan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta 
 
§ 41 Anskaffning av mobil ultraljudsapparat till avdelningen för lungsjukdomar – 

Liikuteltavan ultraäänilaitteen hankinta keuhkosairauksien osastolle 
 
§ 42  Beslut om avbrytande av upphandling: regionnätet inom Vasa sjukvårdsdistrikt 

– Päätös hankinnan keskeyttämisestä: Vaasan sairaanhoitopiirin alueverkko 
 
§ 43 Val av juridisk assistent – Juridisen avustajan valinta 
 
§ 44 Val av tjänsteinnehavare – Viranhaltijan valitseminen 
 
§ 45 Anskaffning av säckställningar – Säkkitelineiden hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 31 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

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

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 

 
§ 33 Statens forskningsmedel (VTR) beviljade år 2016 överflyttas att användas år 2021 

/ Valtion tutkimusrahat (VTR) myönnetty vuonna 2016 siirretään käytettäväksi 
vuodelle 2021 

 
 
§ 34 Anhållan om lov att använda Oberon och Exreport/ Lupa-anomus Oberonin ja 

Exreportin käyttämisestä. 
 
§ 35 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 36 Chefsöverläkarens direktiv; Översättning av journaltexter till engelska/ 

Johtajaylilääkärin  ohje; Potilasasiakirjatekstien kääntäminen englanniksi. 
 
§ 37 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 38 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketutkimus 
   
§ 39 Tillsättande av arbetsgrupp; Läkartjänsternas resurslinjemöte/ Työryhmän 

asettaminen; Lääkäripalvelujen resurssilinjakokous 
 
§ 40 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 26 Äkkilähtijälisän poistaminen – Tillägg för snabbvikariat avslutas 
 
§ 27 Ändringar till tjänsteregister: närvårdartjänst ändras till befattning – Muutos 

virkarekisteriin: lähihoitajan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 28 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 29 Välinehuoltajan tehtäväkohtainen palkkaus – Instrumentvårdares uppgiftsenliga 

lön 
 
§ 30 Sjukskötares uppgiftsenliga lön; tillägg för rätten att ordinera läkemedel - Sai-

raanhoitajan tehtäväkohtainen palkkaus; lääkkeenmääräämisoikeuden palkanli-
sä 

 
§ 31 Äkkilähtijälisän poistaminen – Tillägg för snabbvikariat avslutas 
 
§ 32 Uppgiftsspecifik lön; tillägg för egen mottagning – Tehtäväkohtainen palkka; 

oman vastaanoton palkanlisä  
 
§ 33 Sairaanhoitajan siirto lähihoitajan tehtäviin – Sjukskötare flyttas till närvårdar-

uppgifter 
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nr 1/2021 

 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.00 - 11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, C2 Mirja Remeksen työhuone. Osallistujat Teams-yhteys 

Ammattiyhdistysten edustajille tiedotustilaisuus klo 11.00 Teams yhteys 

Päätöksentekijät  

Läsnäolijat: Hellman Per 

Vikström Pernilla 

Erickson Sture 

Eriksson Roger 

Smeds-Nylund Ann-Sofie 

 

Remes Mirja 

Jaakola Tanja 

Backström Alice 

Granfors Mikaela 

Kaukoranta Heikki 

 

Lundman-Evars Helena 

Småros Anna-Stina 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija 

 

puheenjohtaja 

varapuheenjohtaja 

jäsen 

jäsen 

jäsen 

 

esittelijä 

sihteeri 

asiantuntija 

asiantuntija 

asiantuntija 

 

asiantuntija 

asiantuntija 

hallituksen pj. 

hallituksen edustaja 

 

Vaasa  

Mustasaari 

Vaasa   

Pedersöre 

Närpiö saapui ko-

koukseen klo 9:18 

vast.aluejoht., VKS 

ylihoitaja, VKS 

Mustasaari 

Närpiö 

Vaasa poistui ko-

kouksesta klo 9:59 

Närpiö 

Pietarsaari 

Vaasa  

Vaasa 

 

Poissaolijat:  

 

  

Asiantuntijat:    

Muut läsnäolijat: Joachim Johansson 

 

Aija Kirsilä 

Anu Hiironniemi 

Saapui mukaan ko-

koukseen klo 10:08 

§ 7 

§ 7 

 

Esittelijät: Remes Mirja   

Sihteeri: Jaakola Tanja   

Pykälät: 1 - 11 

Pöytäkirja  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

 

Hellman Per 

Sihteeri: 

 

 

Jaakola Tanja 

Tarkastaja: Paikka ja aika: 

 

 

Erickson Sture 

Paikka ja aika: 

 

 

Granfors Mikaela 
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Asetettu  

nähtäväksi: 

 Otteen oikeaksi todistaa: 

 

 

 

 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.00-11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, C2 Mirja Remeksen työhuone. Osallistujat Teams-yhteys 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 1 Kokouksen avaus 4 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 

§ 4 HYKY:n toimialajohtaja Joachim Johanssonin esittäytyminen ja visiot 4 

§ 5 Psykiatrian vastuualueen talouden tulos 2020 ja muut tunnusluvut 4 

§ 6 Psykiatrian vastuualueen toimintakertomus 2020 5 

§ 7 Psykiatrian poliklinikan toiminnan esittäminen/Osastonhoitajat Aija Kirsilä 

ja Anu Hiironniemi 6 

§ 8 Lääkäritilanne 7 

§ 9 Muut asiat – mm. Psykiatrian kuormittava tilanne 8 

§ 10 Seuraava kokous 8 

§ 11 Kokouksen päättäminen 8 

    



Kokouskutsu · sivu 3(8) 

nr 1/2021 

 

Puheenjohtaja:  

 

 

Per Hellman 
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§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Per Hellman avasi Teams kokouksen klo 9:01 ja toivotti kaikki ter-

vetulleiksi päivän kokoukseen. 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkistajaksi valittiin Erickson Sture ja Granfors Mikaela. 

§ 4 HYKY:n toimialajohtaja Joachim Johanssonin esittäytyminen ja visiot 

Toimialajohtaja Joachim Johansson oli ilmoittanut olevansa estynyt saapumasta ko-

koukseen. Sovittiin, että hänet kutsutaan seuraavan kokoukseen uudelleen.  

Saapui myöhemmin §7 aikana ja esitteli samalla itsensä. 

 

§ 5 Psykiatrian vastuualueen talouden tulos 2020 ja muut tunnusluvut 

Psykiatrian vastuualuejohtaja esitteli PSVA tilikauden tuloksen, mikä oli alijäämäi-

nen.  Vuoden toimintakulut olivat 102,4% toimintatuottojen jäädessä 97,5%:iin. Lä-

pikäytiin toiminnan suoritetavoitteiden  - toteutuma.  Vaj selvitti, että Nuorisopsy-

kiatrian poikkeamiin (-2%) vaikutti mm. lääkäriresurssien puutteet ja muut henki-

löstön poissaolot. Lasten psykiatrialla todettiin ylitystä suoritteissa (14,5%). Vuode-

osastohoidon hoitopäivien määrä laski (4,2%). Vuonna 2020 lakkautettiin Psykoge-

riatrian osasto 4. Todettiin, että hoitopäivien määrään vaikutti myös koronapande-

mia. Koko vuoden kehitys ei ole ollut tasainen, loppuvuodesta 2020 kuormitus osas-

toilla ollut suurempi. 

 
Pj tiedustelee nuorisopsykiatrian jonotilanteesta. Nuorisolla on jonoa tällä hetkellä. 
Todettiin, että tilanteeseen vaikuttavat edelleen henkilöstön poissaolot, mikä nä-

kyy pienessä työryhmässä. Nuorisopsykiatri on vuoden alussa siirtynyt osastohoi-
dosta vahvistamaan poliklinikan työtä ja ohjaamaan nuorempia lääkäreitä. 
 

Hoidon arviointia odottavien lukumäärä kaikilla kolmella erikoisalalla oli yhteensä 
32 helmikuun (7.2.21) tilanteen mukaan. Aikuispsykiatrialla hoidon arviointia odot-
tavien määrä oli selkeästi pienin. 



Asiasivu 5(8) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta 10.02.2021  

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Saapuneiden lähetteiden käsittelyajat vuonna 2020 toteutuivat pääsääntöisesti 0-3 
vuorokauden sisällä (n=990). Seri tutkimuksen osalta kaikki lähetteet käsiteltiin kol-
messa vuorokaudessa (n=74).  

 
Asiakastyytyväisyys mittauksessa 2020 todettiin hyvä tulos. Keskiarvo koko palvelu-
alueella n=4,4. NPS luku oli 56. 

 
Vaaratapahtumailmoitukset vuodelta 2020 jakaantuivat seuraavasti. Potilasturval-
lisuus ilmoituksia oli 277, työturvallisuus n=173, tietoturva n=8 ja potilaiden ilmoi-

tuksia n=2. Suurimmat kolme kategoriaa potilasturvallisuusilmoituksissa on väki-
valta, tiedonkulku ja lääkehoito. 
Työturvallisuusilmoituksia vuonna 2020 oli 173. Selkeästi suurin osa ilmoituksista 

liittyivät koettuun väkivaltaan (44,51%), sisäilmaan liittyviä ilmoituksia oli 12,1%. 
 
Avohoidon käynneistä saapumatta jääneiden asiakkaiden määrä vuonna 2020 oli sa-

mansuuntainen kuin viime vuonna. Määrä on suuri (n= 6028). 
 
Potilasasiamiesmiehen yhteydenottolajit ja määrät läpikäytiin vuodelta 2020. 

 
Tarkemmat luvut esitettynä kokousmateriaalissa. 
 

 

§ 6 Psykiatrian vastuualueen toimintakertomus 2020 

Vastuualuejohtaja kertoi vuoden 2020 toiminnasta toimintakertomuksen muo-

dossa. Toimintakertomusteksti kokouksen liitteenä.  

 

Etävastaanottotoimintaan liittyen vastuualuejohtaja korosti, että lääkärin tulee ta-
vata asiakkaansa myös lähivastaanotolla, että voidaan luoda luottamuksellinen hoi-

tosuhde. Vuoden aikana todettiin myös lääkärivastaanoton kirjaamisen puutteita. 
Näitä tilanteita jouduttiin korvaamaan uusilla vastaanottokäynneillä, mikä aiheutti 
viivästystä potilaiden hoitoon. 

 
Vastuualuejohtaja nosti esiin valtakunnallisen haasteen, että työhön julkisissa pal-
veluissa ei haluta sitoutua. Neuvottelukunnan jäsenet pohtivat lääkäriliiton ja /tai 

psykiatriliiton kantaa ja mahdollista puuttumista asiaan. Todettiin, että kyseinen 
tilanne aiheuttaa haasteita julkiselle toiminnalle nyt ja tulevaisuudessa. Vaj kertoi, 
että liitoilla asia on tiedossa. Lääkärikunnan vapaus valita, psykiatrian huono veto-

voima ja ”imu” nuorille lääkäreille sekä valtakunnallinen pula psykiatreista on to-
dellinen. Neuvottelukunta arvioi, että mikäli vastaava tilanne laajenisi laajasti 
muille erikoisaloille, syntyisi terveydenhuollossa selkeä kaaos. Myös psykiatriassa 

syntyvä työrasitusta ei tahdota jaksaa. Vastuualuejohtaja kertoi, että tätä huomi-
oitava toiminnassa, että nykyinen lääkärikunta saataisiin pidettyä työssään. Neu-
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vottelukunta pohti muiden sairaaloiden mahdollisesti parempaa tilannetta. Todet-

tiin, että alueellisia eroja esiintyy ja yliopistosairaalat toimivat paremmin. Seinä-
joen ja Kokkolan lääkäritilanne tiettävästi parempi.  
Huoli on koko maan tilannetta kohtaan. Keskustelu aiheesta tärkeää. 

 
Vastuualuejohtaja pohtii, että yhteistyö kuntien kanssa on tärkeää. Saada synkro-
nisoitua työt ja kevyempi rakenne aikaiseksi. Sairaanhoitajavetoisuus kunnissa tär-

keä miettiä, milloin lääkäri vastaanotto on välttämätön. 
 
ERVA alueemme mukaan Turku toimii lähiyliopistonamme. Yhteistyö toteutuu ja lu-

ennot lääkäreille tulevat etänä. Erikoistumiskoulutus järjestetty heidän kauttaan. 
VAJ mukaan ei olisi poissuljettua yhteistyö myöskään useamman yliopiston kanssa. 
ERVA alueelta ei ole ollut mahdollista tarjota kliinisen työn apua Vaasan psykiatri-

alle. 
 
Neuvottelukunta pohtii olisiko uudella H- talon rakennuksella vaikutusta houkutte-

levuuden lisäämiseksi. Kantasairaalan läheisyys ja uudet, modernit tilat saattavat 
vaikuttaa jonkin verran. 

 

Neuvottelukunta totesi, että Lasten- ja Nuorisopsykiatrian huomiointi on tärkeää ja 
myös toimialajohtajan tulisi tarttua tähän työssään. Samalla neuvottelukunta huo-
mioi, että peruspalveluiden rajapinnoilla esimerkiksi lastensuojelussa on työ kuor-

mittavaa. Lasten – ja nuorisopsykiatriaan tulisi satsata enemmän tulevaisuutta aja-
tellen myös resursseissa, jotta he voisivat ottaa suurempaa roolia ja vastuuta, mikä 
heijastuisi myös peruspalveluihin. 

 

 

§ 7 Psykiatrian poliklinikan toiminnan esittäminen/Osastonhoitajat Aija Kirsilä ja 

Anu Hiironniemi 

Psykiatrisen poliklinikan osastonhoitajat Aija Kirsilä ja Anu Hiironniemi esittelivät 

yksikön toimintaa. Psykiatrinen poliklinikka on iso kokonaisuus muodostaen ison 

työryhmän. Vuoden 2019 alusta yhtenäistettiin pienet poliklinikat isommaksi koko-

naisuudeksi. Tämä mahdollisti resurssien tarkoituksenmukaisen siirtämisen, raja-

aitoja saatiin pois ja työn tekeminen joustavammaksi.  Lääkärityö muodostuu kah-

desta kokoaikaisesta ja muu lääkärityö toteutuu erilaisilla osa-aikaisuuksilla. Haas-

teena on, että omaa ylilääkäriä toimintaa johtamaan ja kehittämään ei ole ollut 

vuosiin.  

Aikuispsykiatrian lähetteiden määrä on vähentynyt jonkin verran. Osastonhoitajat 

esittelivät eri työryhmien toimintaa. Lisäksi kerrottiin ryhmämuotoisesta hoidosta 

sekä neuromodulaatioryhmän hoitomuotoihin lisättävästä ketamiinihoidosta ensi 
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syksystä lähtien. Syömishäiriötyöryhmä tekee tiiviistä yhteistyötä somatiikan yksi-

köiden, nuoriso-osaston ja akuuttiosasto 2 kanssa.  

 

Neuropsykiatrian työryhmän toiminnasta kerrottiin, että se keskittyy tutkimuksen 
tekemiseen, lääkitykseen ja diagnosointiin. Työryhmän tutkimuksiin on pitkä jono, 
yli 50 tällä hetkellä. Taustasyynä tähän, että työryhmä ollut välillä kokonaan tau-

olla. Myös resurssimuutokset vaikuttavat. Työryhmän sisällä on mm. lähetekritee-
reitä täsmennetty. Niitä käyty läpi perustason kanssa yhteistyökokouksessa tammi-
kuussa.  

 
Avohoidossa kehitetään toimintaa ja tehdään suunnitelmia yhdessä peruspalvelui-
den kanssa. H- talon myötä toteutuu integraatio toiminnan ja tilojen osalta. Tämä 

työ aloitettu ja parhaillaan työskennellään prosessien kanssa. 
 
Neuvottelukunta muistuttaa, että yhteistyö kuntiin on tärkeää muidenkin kuin Vaa-

san kaupungin osalta. Tämä tiedostettu hyvin. Nyt tehdyt suunnitelmat koskevat H- 
taloa ja yhteisiä prosesseja siellä. Laajemmassa perspektiivissä tarvitaan silti yh-
teistyötä. 

 
Joachim Johansson esitteli itsensä toimialajohtajana.  
 

Neuvottelukunta informoi uutta toimialajohtajaa, että Vaasassa on hyvin toimiva 
kolmas sektori: Setlementti, Finfami ja Sosiaalipsykiatrinen yhdistys. Yhdistykset 
huolehtivat asumispalveluista laajasti Vaasassa.  

 
 

§ 8 Lääkäritilanne 

Vaj esitteli vastuualueen lääkäritilanteen. Virkapohjissa olevista erikoislääkäreistä 

on pulaa kaikilla kolmella erikoisalalla. Aikuispsykiatriassa on 2,4 psykiatria, nuori-

sopsykiatriassa yksi ja lastenpsykiatrialla 2. Ostopalvelulääkäreistä viisi on psykiat-

ria, mutta he tekevät erilaisia osa-aikaisuuksia. Lisäksi vastuualueella työskente-

lee kuusi laillistettua lääkäriä määräaikaisena, joilla ei ole psykiatrian erikoispäte-

vyyttä.   

Nuorisopsykiatrisen osaston kuormitus on ollut suurta. Nuorisopsykiatrian poliklini-

kalla jonojen venyessä, heijastuu se osaston kuormitukseen tilanteiden pahentu-

essa ja kriisiytyessä nuoren elämässä. 

 

Neuvottelukunta totesi lääkäritilanteen pirstaleiseksi ja haastavaksi saada psykiat-
ria toimimaan sujuvana kokonaisuutena.  
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§ 9 Muut asiat – mm. Psykiatrian kuormittava tilanne 

Psykiatrian neuvottelukunnan tietoisuuteen nostettiin psykiatrian jatkuva, kuormit-

tava tilanne. Samalla kerrottiin, että palvelualueella on psykoterapiakoulutuksessa 

aloittaneita kaksi vuoden 2021 alusta, ja vielä yksi syksyllä, mikäli hänet hyväksy-

tään koulutusohjelmaan.  

 

Neuropsykiatrinen yhteistyökokous peruspalveluiden kanssa on pidetty. Käytiin läpi 
kokouksessa sovitut ja kirjatut asiat, jotka neuvottelukunnalle tiedoksi. Neuvotte-
lukunnasta tiedusteltiin kriteerien tarkoittaneen aikuispsykiatriaa. Aikuispsykiatria 

hoitaa aikuisten ja yli 16 vuotiaiden nuorten neuropsykiatriset tutkimukset. Myös 
neuvottelukunta piti yhtenäisiä kyselyitä ja testejä koko alueella tarkoituksenmu-
kaisina. 

 
Neuvottelukunta totesi eri kirjoitusten psykiatriaan liittyen lisääntyneen paikallis-
lehdissä.   

 

 

§ 10 Seuraava kokous 

 Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ke 14.4.2021. 

§ 11 Kokouksen päättäminen 

 Pj päätti kokouksen klo 11.01 
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Elin: Omistajaohjausjaosto  

  
Aika: 18.2.2021 klo 10.00 – 11.19 

Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1 

 

Läsnäolijat: Varsinainen jäsen   
            Hans Frantz, puheenjohtaja             
      Raija Kujanpää, jäsen                         
      Hans-Erik Lindqvist, jäsen              
      Ulla Hellén, jäsen                                
 

Poissaolijat: 
 

Asiantuntijat:       Marina Kinnunen                               johtaja 
           Juha Post                                              hallintojohtaja 
           Antti Korpi                                          juristi 
         Lena Nystrand                                    talousjohtaja 

 
Muut läsnäolijat:  Henrik Vehkaoja toimitusjohtaja, Teese Botnia Oy 
  paikalla § 1-4, poistui klo 10.35 
 
Esittelijät:  Juha Post    hallintojohtaja 
      
 
Sihteeri: Antti Korpi    juristi    
 
Pykälät: 1 – 10 
 
Pöytäkirja  Puheenjohtaja   Sihteeri 

allekirjoitettu: hyväksytty sähköisesti 23.2.2021 hyväksytty sähköisesti 19.2.2021 
 
 

 Hans Frantz   Antti Korpi 
 
Tarkastaja: Paikka ja aika:   Paikka ja aika: 

 tarkastettu sähköisesti 23.2.2021 tarkastettu sähköisesti 23.2.2021 
 

 Raija Kujanpää   Ulla Hellén 
 
Asetettu  Pidetty yleisesti nähtävillä  Otteen oikeaksi todistaa: 
nähtäväksi: 
 ____/____ - ____/____.20___ 
 
      _________________________ 
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Elin: Omistajaohjausjaosto 

Aika: 18.2.2021 klo 10.00 – 11.19 

Paikka: Vaasan keskussairaala, hallituksen kokoushuone T1 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia       Sivu 

 
 
 
 

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 

§ 3 Kokouksen työjärjestys 3 

§ 4 Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus 4 

§ 5 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus 4 

§ 6 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus 4 

§ 7 2M-IT Oy:n tilannekatsaus 5 

§ 8 Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2020 5 

§ 9 Muut mahdolliset asiat 5 

§ 10 Kokouksen päättäminen 5 
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Omistajaohjausjaosto   § 1 – 3   18.2.2021 
 
 
 

§ 1 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 avasi kokouksen kello 10.00. 

________ 

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 150 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen 

päättämällä tavalla. 

 

Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 

 

OOJ:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Raija Kujanpää ja Ulla Hellén. 

 ________ 

 

§ 3 Kokouksen työjärjestys 

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön 130 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja 

tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen 

aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 

 

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

lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. 

 

  OOJ:  Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

   ________ 
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Omistajaohjausjaosto   § 4 – 6   18.2.2021 

§ 4 Teese Botnia Oy:n tilannekatsaus 

 

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön 

kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi 

valituista kohteista oli Teese Botnia Oy. 

 

 Teese Botnia Oy:n toimitusjohtaja on kutsuttu kokoukseen antamaan tilannekatsauksen. 

 

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee Teese Botnia Oy:n tilannekatsauksen 

 tiedoksi. 

 

OOJ: Teese Botnia Oy:n toimitusjohtaja Henrik Vehkaohja oli kokouksessa 

 esittelemässä asiaa. Vehkaoja poistui kokouksesta klo 10.35. 

 

Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. 

________ 

 

§ 5 Mico Botnia Oy:n tilannekatsaus 

 

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön 

kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi 

valituista kohteista oli Mico Botnia Oy. 

 

HJ:  Omistajaohjausjaosto merkitsee Mico Botnia Oy:n tilannekatsauksen 

tiedoksi. 

 

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. 

 ________ 

 

§ 6 TT Botnia Oy:n tilannekatsaus 

 

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön 

kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi 

valituista kohteista oli TT Botnia Oy. 

 

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

 

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. 

 ________ 
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Omistajaohjausjaosto   § 7 - 10   18.2.2021 

    

§ 7 2M-IT Oy:n tilannekatsaus 

 

Omistajaohjausjaosto on kokouksessaan 11.6.2020 § 27 valinnut keskeiset omistajaohjaustyön 

kohteet, joiden tilannetta seurataan jokaisessa omistajaohjausjaoston kokouksessa. Yksi 

valituista kohteista oli 2M-IT Oy. 

 

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

 

OOJ: Yhtiön tilannekatsaus merkittiin tiedoksi. 

 _________ 

 

§ 8 Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2020 

 

Kuntayhtymän hallituksen hyväksymän omistajaohjauksen ohjeen mukaan 

omistajaohjausjaoston tehtävänä on mm. raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- 

ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin 

vuosikertomuksin. Vuosikertomuksiin on sisällytettävä tietoa ainakin asetettujen tavoitteiden 

toteutumisesta ja mahdollisesta muuttumisesta, tehdystä riskianalyysistä ja yhtiöiden 

taloudellisesta tilanteesta. 

 

Toimintakertomus 2020  LIITE § 8 

 

HJ:  Jaosto hyväksyy toimintakertomuksen ja lähettää sen hallitukselle tiedoksi. 

 

OOJ:   Toimintakertomus hyväksyttiin, ja se lähetettiin tiedoksi hallitukselle. 

 ________ 

 

§ 9 Muut mahdolliset asiat 

- Omistajaohjauksen taulukko  LIITE § 9/1 

- Omistajaohjauksen strategia  

-     Ilmoitus Seinäjoen Keskuspesula Oy:n osakkeen omistusoikeuden siirtymisestä  

LIITE § 9/2 
- Yhtiöille annettujen tavoitteiden vastaanotto 

-     Omistajaohjauksen kehittäminen HYKY:ä varten 

 

Seuraava omistajaohjausjaoston kokous pidetään 15.4.2021 klo 10:00 kokoushuoneessa T1.  

 

§ 10 Kokouksen päättäminen 

  Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:19. 

___________ 
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Oikaisuvaatimusohjeet 

      Kokouspäivämäärä 

Omistajaohjausjaoston kokous  18.2.2021 

 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 1-10 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.  

 
Pykälät: - 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

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

välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 

• kuntayhtymän jäsenkunta 

• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja 

puhelinnumero. 

 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 

allekirjoitettava. 
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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 ____.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
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Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 4.2.2021 klo 9.00 – 10.35
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3

Läsnäolijat: Mona Vikström
Nils-Johan Englund
Barbro Kloo (poistui klo 10.30, § 8)

Kenneth Pärus
Raija Kujanpää
Hans-Erik Lindqvist

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Poissaolijat: Marina Kinnunen Shp:n johtaja

Asiantuntijat:

Muut läsnäolijat: Hans Frantz
Peter Nieminen
Juha Post
Arja Tuomaala

Hallituksen puheenjohtaja
Johtajaylilääkäri
Hallintojohtaja
Johtajaylihoitaja

Esittelijät:

Sihteeri:
Ann-Charlott Gröndahl HR-johtaja

Pykälät: 1 - 10

Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
22.2.2021

MONA VIKSTRÖM

Sihteeri:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
22.2.2021

ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Tarkastaja: Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
22.2.2021

RAIJA KUJANPÄÄ

Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
22.2.2021

HANS-ERIK LINDQVIST

Asetettu
nähtäväksi:

23.2. – 16.3.2021 Otteen oikeaksi todistaa:

LIITE § 46 / 3
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Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 4.2.2021 klo 9.00 – 10.35
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3
Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 3 Röntgenosaston lääkäritilanne – rekrytointitoimet 4
§ 4 Tilapäinen korvaus kahta virkatehtävää hoitaville viranhaltijoille 5
§ 5 Erityiskorvaus suuresta päivystyssidonnaisuudesta 7
§ 6 Tykytoiminta, selonteko vuodesta 2020 ja periaatteet vuodeksi 2021 9
§ 7 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 10
§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 11
§ 9 Seuraava kokous 12
§ 10 Kokouksen päättäminen 12

Ann-Charlott Gröndahl



Asiasivu 3(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 1 - 2 4.2.2021

§ 1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

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

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja Hans-Erik Lindqvist.
__________



Asiasivu 4(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 3 4.2.2021

§ 3 Röntgenosaston lääkäritilanne – rekrytointitoimet

Röntgenosaston lääkäritilanne on huolestuttava. Lääkäripulasta on kärsitty jo pitkään, mutta
tilanne on nyt kriittinen. Lääkärinvirkoja on 16, joista ainoastaan 7:ssä on vakinainen ja 1,5:ssa
määräaikainen viranhaltija. Jotta pystyisimme täyttämään sairaalan radiologiapalveluita kos-
kevat tarpeet sekä ylläpitämään päivystystoimintaa, joudumme ostamaan ulkopuolisten päi-
vystyslääkäreiden konsulttipalveluita ja työpanoksia huomattavia määriä. Tämä aiheuttaa sen,
että kehittämistyö ja laatu kärsivät, kuten myös viihtyvyys ja työhyvinvointi. Viranhaltijata-
solla ja henkilöstöryhmässä on keskusteltu erilaisista toimenpiteistä pitkäjännitteisen muu-
toksen aikaansaamiseksi. Rekrytoinnin kannalta tärkeitä osa-alueita ovat palkkaus, virkara-
kenne, työtehtävät, kehittymismahdollisuudet, etätyö ja bonusjärjestelmä.

Ylilääkäri Reijo Autio on laatinut koosteen keskusteluissa esille tulleista toimenpiteistä ja ke-
hitysehdotuksista. Kooste on liitteessä  1/§3 4.2.2021.

Säteilylomaa koskevat määräykset poistettiin yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta noin 20
vuotta sitten, kun sellaiselle erityisjärjestelylle ei enää löytynyt perusteita ja palaaminen siihen
ei ole kestävä vaihtoehto. Kilpailukykyisellä palkkatasolla arvioidaan edelleen olevan ratkai-
seva merkitys. Tulospalkkajärjestelmän käyttöönotto edesauttaisi tavoitteeseen pääsyä.

Ehdotus radiologien palkkamalliksi on liitteessä  2/§3 4.2.2021.

Röntgenosastolla voidaan tehdä etätyötä laajemmassa määrin kuin useimmilla muilla erikois-
aloilla ja enemmän kuin mitä yleisohjeet sallivat.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto
- päättää, että radiologian erikoislääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa

korotetaan liitteen  2  mukaisesti  lisällä,  joka  on  1  000 tai  600 euroa
työnarvioinnista riippuen

- päättää, että röntgenosastolla voidaan tehdä etätyötä ylilääkärin tar-
koituksenmukaiseksi katsomassa määrin

- ilmaisee tukensa sille, että virkanimikemuutoksia voidaan tehdä rek-
rytointien helpottamiseksi. Virkanimikemuutoksia koskevat asiat val-
mistelee hallitus valtuuston päätettäväksi.

- palaa asiaan, kun tulospalkkamalli on laadittu.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 5(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 4 4.2.2021

§ 4 Tilapäinen korvaus kahta virkatehtävää hoitaville viranhaltijoille

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu kiihtyi syksyn aikana, kun myös johtavien viranhal-
tijoiden rekrytointi aloitettiin. Hallitustasolla tehtävät rekrytoinnit on nyt tehty. Sairaanhoi-
topiirin palveluksessa olevat viranhaltijat, jotka nyt on valittu hyvinvointialueen uusiin virkoi-
hin, hoitavat päätöksen mukaan uutta virkatehtäväänsä osa-aikaisesti (aluksi 50 %), samalla
kun he hoitavat sairaanhoitopiirin virkaan kuuluvia tehtäviä ja ovat niistä vastuussa.

Hyvinvointialueen tehtävää varten on laadittu palkkarakenne, jonka mukaan palkkaa makse-
taan työaikaprosentin mukaisesti eli 50 % sairaanhoitopiirin virasta ja 50 % hyvinvointialueen
virasta. Vaasan kaupunki on lisäksi päättänyt kompensoida johtaville viranhaltijoilleen sen,
että he edelleen hoitavat omaan organisaatioonsa kuuluvan virkatehtävän ilman sijaisjärjes-
telyitä. Kaupunki on päättänyt maksaa tilapäistä henkilökohtaista lisää, joka on 10 % tehtävä-
kohtaisesta palkasta (100 %). Tästä asiasta ei ole tehty koko aluetta koskevaa yhtenäistä pää-
töstä.
Asia on sairaanhoitopiirissä yhtä ajankohtainen kuin Vaasan kaupungissa. Viranhaltijat teke-
vät kahta työtä,  mutta heihin ei  sovelleta työaikalakia,  miksi ylityö- tai  lisätyökorvauksia ei
makseta. Sairaanhoitopiirillä ei ole kuluja sijaisista.

Henkilökohtainen 10 %:n lisä sen ajan, kun nämä viranhaltijat hoitavat kahta virkatehtävää,
voidaan nähdä kohtuullisena korvauksena. Järjestely koskisi seuraavia viranhaltijoita:

- piirin johtaja Marina Kinnunen 1.9.2020
- johtajaylilääkäri Peter Nieminen 1.11.2020
- hallintojohtaja Juha Post 1.11.2020
- laatujohtaja Mari Plukka 1.11.2020
- talousjohtaja Lena Nystrand 1.11.2020
- HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 1.11.2020
- vastuualueen johtaja Christian Palmberg 19.1.2021
- ylihoitaja Satu Hautamäki 19.1.2021
- kehittämispäällikkö Tony Pellfolk. 19.1.2021

Hallituksen pj: ehdottaa, että yllä mainituille viranhaltijoille maksetaan
henkilökohtainen lisä, joka on 10 % tehtäväkohtaisesta
palkasta. Lisää maksetaan siitä alkaen, kun he ovat alka-
neet hoitaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle kuuluvaa vir-
katehtäväänsä aina 31.12.2021 saakka.

jatkuu



Asiasivu 6(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 4 4.2.2021

Ann-Charlott Gröndahl, Juha Post ja Peter Nieminen ilmoittivat olevansa esteel-
lisiä ja poistuivat kokouksesta 4. pykälän käsittelyn ajaksi. Arja Tuomaala toimi
sihteerinä § 4 käsittelyn ajan.

HJ: hyväksyi yksimielisesti hallituksen pj:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 7(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 5 4.2.2021

§ 5 Erityiskorvaus suuresta päivystyssidonnaisuudesta

Lääkärisopimuksessa on ollut suositus, jonka mukaan lääkäriä ei saisi velvoittaa päivystämään
työpaikkapäivystyksenä yli 85 tuntia eikä vapaamuotoisena päivystyksenä yli kuutta kertaa
kuukaudessa. 1.4.2020 voimaan tulleessa lääkärisopimuksessa rajoituksista on tehty sitovia,
niin että ne voidaan ylittää vain lääkärin suostumuksella. Tiukennuksella halutaan parantaa
lääkäreiden työtilannetta ja työhyvinvointia.
Olemme kiinnittäneet tähän asiaan huomiota jo silloin, kun rajoitukset olivat pelkkiä suosi-
tuksia. Päivystyksen järjestäminen ilman näiden rajojen ylittymistä on ollut joissakin tilan-
teissa vaikeaa. Myös mahdollisuudet ja edellytykset päivystystyön tekemiseen vaihtelevat pal-
jon eri ihmisillä. Päivystyssuositusten ylittyessä on sovellettu erilaisia korvauksia. Korvaus-
muotoja tarkistettiin viimeksi 2018, kun henkilöstöjaosto päätti seuraavaa: Jos vapaamuotoi-
sen päivystyksen raja ylittyy, jokaiselta ylimenevältä päivystysvuorolta maksetaan 75 euron
kertakorvaus. Jos työpaikkapäivystyksen aktiivityötuntien määrä ylittyy, maksetaan 10 eu-
roa/ylimenevä tunti ja sekapäivystyksessä 100 euroa/vuoro, jos päivystysvuoroja on enem-
män kuin kuusi. Vuonna 2020 suuresta päivystyssidonnaisuudesta maksettiin korvauksia yh-
teensä 17 745 euroa.

Jaoston aiempi päätös on liitteessä  1/§5 4.2.2021.

Rajoitusten tultua velvoittaviksi asia on jälleen ajankohtainen, samalla kun monet muut työ-
aikalakiin liittyvät työaikakysymykset ovat suunnitteilla ja seurannan alla eri lääkäriryhmissä.
Päivystysrasitusta koskevia rajoituksia pyritään noudattamaan. Ne voidaan kuitenkin ylittää
lääkärin suostumuksella. Yksi motivoiva tekijä on korvausjärjestelmä.

Hyvinvointialueen suunnittelun yhteydessä tullaan myös erilaisia päivystysjärjestelyitä tar-
kastelemaan.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että suuresta päivystyssidonnaisuu-
desta maksetaan korvausta ajalla 1.2.–31.12.2021 seuraavasti:

- Jos lääkärillä on vapaamuotoista päivystystä enemmän kuin kuusi ker-
taa kuukaudessa, jokaiselta ylimenevältä päivystysvuorolta maksetaan
100 euroa.

- Jos lääkärillä on työpaikkapäivystystä yli 85 tuntia kuukaudessa, jo-
kaiselta ylimenevältä tunnilta maksetaan ylimääräinen 10 euron kor-
vaus.

jatkuu
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- Jos lääkärillä on kummankinlaista päivystystä enemmän kuin viisi
päivystysvuoroa, jokaiselta ylimenevältä päivystysvuorolta maksetaan
125 euroa.

Suurta päivystyssidonnaisuutta laskettaessa ei huomioida sellaista päivystys-
työtä, johon sovelletaan jonkinlaisia erityisjärjestelyitä ja erityiskorvauksia. Näi-
hin luetaan lauantai-/sunnuntaikierto, kolmospäivystys, stemi-päivystys, psyki-
atria/V372-erikoislääkäripäivystys, salipäivystys ja perusterveydenhuollon päi-
vystys.

- Kolmospäivystyksestä maksettua 50 euron erityiskorvausta makse-
taan edelleen 31.12.2021 saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 6 Tykytoiminta, selonteko vuodesta 2020 ja periaatteet vuodeksi 2021

Kun vuoden 2020 tykytoimintaa suunniteltiin, tehtiin linjauksissa iso muutos, kun luo-
vuimme keskitetysti järjestetyistä tilaisuuksista Botniahallissa ja jaoimme sen sijaan tykymää-
rärahat yksiköille (yhteensä 30 000 euroa). Työajasta voitiin käyttää 3,5 tuntia tykytoimin-
taan. Myös tykytoiminnassa näkyy koronapandemian vaikutus. Yritimme kyselyn ja lisäinfor-
maation avulla rohkaista kaikkia yksiköitä järjestämään koronarajoitukset huomioivaa tyky-
toimintaa, vaikka toiminnalle olikin vähemmän vaihtoehtoja. Sairaalatasolla käytettiin
20 000 euroa kuntosalin varustuksen parantamiseen ja kaikille työntekijöille jaettaviin vas-
tuskuminauhoihin.

Selonteko vuodesta 2020 on liitteessä  1/§6 4.2.2021.

Vuonna 2020 sovellettua toimintamallia aiotaan jatkaa myös vuonna 2021. Tykytoiminnan
50 000 euron talousarviomäärärahasta jaetaan 30 000 euroa yksiköiden omaan tykytoimin-
taan.

Periaatteet vuodeksi 2021 ovat liitteessä 2/§6 4.2.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selonteon tiedoksi ja hyväksyy
vuoden 2021 periaatteet.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 7 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja

Pöytäkirja nro 5/2020 liitteessä 1/§7 4.2.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee pöytäkirjan tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Henkilöstöjaostoa informoitiin näytteenottojärjestelyistä Vaasan satamassa.
__________
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§ 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 9.00.
Kokouspäivä 4.3.2021 peruutetaan.
__________

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 4.2.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 1-2, § 7-10

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 3-6

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.



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

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

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

Pöytäkirja on 23.2.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi
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Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 4.3.2021 klo 9.30 – 11.13
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3
Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 11 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3
§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 13 Tehyn pyyntö koronalisästä ja -korvauksesta 4
§ 14 Kliinisestä lisätyöstä/jononpurusta maksettavat korvaukset 2021 6
§ 15 Lomarahavapaata koskevat periaatteet 7
§ 16 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 9
§ 17 Seuraava kokous 10
§ 18 Kokouksen päättäminen 10

Ann-Charlott Gröndahl
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 11 - 12 4.3.2021

§ 11 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

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

§ 12 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nils-Johan Englund ja Kenneth Pärus.
__________
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§ 13 Tehyn pyyntö koronalisästä ja -korvauksesta

Tehy on paikallisissa neuvotteluissa esittänyt 1 000 euron kertaluonteisen bonuksen/ko-
ronalisän maksamista hoitohenkilöstölle, jota korona on tavalla tai toisella koskettanut: ne,
jotka hoitavat, ovat hoitaneet tai ovat valmistautuneet hoitamaan koronapotilaita; koronates-
tien ottajat; ne, joita poikkeuslait koskettivat keväällä; ne, jotka koulutettiin tai siirrettiin mui-
hin tehtäviin koronan vuoksi. Lisäksi he ehdottavat, että tilapäisestä järjestelystä, joka oli voi-
massa joulun ajan työvuoroluettelon aikana, tehtäisiin toistaiseksi voimassa oleva. Järjestelyn
nojalla ylimääräisen työvuoron tehneille maksettiin hälytysraha.

Henkilöstöjaoston neuvotteluryhmä neuvotteli asiasta 18.2.2021. Asiasta keskusteltiin silloin
laaja-alaisesti, sekä sairaalan näkökulmasta että laajemmasta yhteiskunnallisesta näkökul-
masta. Kun keskustellaan koronan vaikutuksista keskussairaalaan, on vaikea ohittaa Pohjan-
maan hyvinvointialueella ja koko valtakunnassakin vallitsevaa tilannetta. Neuvotteluissa to-
dettiin, että molemmat palkka-asiat ovat työnantajan yksin päätettävissä ja että asian käsittely
jatkuu henkilöstöjaostossa.

Neuvottelupöytäkirja on liitteessä  1/§13 4.3.2021.

Sairaalan pyrkimyksenä on, että se on työpaikkana henkilöstön suosittelema ja että henkilöstö
viihtyy ja tuntee itsensä arvostetuksi. Mennyt vuosi koronan aiheuttamine muutoksineen on
ollut monille raskas sekä fyysisesti että psyykkisesti. Sairaala tekee koko ajan ja eri tavoin pit-
käjänteisesti työtä työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen parantamiseksi. Tämän vuoden yh-
deksi pääteemaksi on nostettu yhteishenki. Mittaamme ja seuraamme henkilöstön palautetta
neljä kertaa vuodessa ja reagoimme nopeasti, jos korjaavia toimenpiteitä tarvitaan. Pyrittäessä
henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen ei kertakorvauksen katsota olevan toimenpide,
jolla on vaikutusta siihen, kuinka henkilöstö jaksaa työssään.

Tarkempaa tietoa asiasta annetaan kokouksessa.

Pääluottamusmies Jaani Kujanpää ja luottamusmies Jarmo Hällmark on kutsuttu henkilöstö-
jaoston kokoukseen esittämään Tehyn kanta asiasta.

HRJ: antaa ehdotuksen kokouksessa.

Henkilöstöjaosto keskusteli asiasta pitkään. Kokouksessa esiteltiin kooste työhyvinvointiin
tehdyistä panostuksista.

Kooste hyvinvointipanostuksista on liitteessä 2/§13 4.3.2021.
jatkuu
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Henkilöstöjaosto 13 4.3.2021

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto päättää koronavuoden johdosta panostaa
henkilöstön hyvinvointiin seuraavasti.

- Kaikki työntekijät saavat ”lahjakortin”, joka oikeuttaa ostamaan yhden ken-
käparin jostakin alueen urheiluliikkeestä. Sairaanhoitopiirin maksama osuus
kengistä on enintään 100 euroa. Lahjakortin saavat ne, joiden palvelussuhde
oli voimassa 22.2.2021.

- Päivystyspoliklinikalla, teho- ja valvontaosastolla sekä päivystysosastolla
työskentelevälle henkilöstölle myönnetään yksi palkallinen vapaapäivä
vuonna 2021. Tämä koskee niitä, joiden palvelussuhde oli voimassa
22.2.2021.

- Päivystys-/pandemiaosastolla työskentelevien sairaanhoitajien ja lähihoita-
jien tehtäväkohtaista palkkaa nostetaan tasolle, jonka tehtäviin sovelletaan
arviointikriteeriä ”kriittisesti ja akuutisti sairastuneet potilaat”. Korotus tulee
voimaan 15.2.2021.
o Sairaanhoitaja: 2464,47 euroa nostetaan 2512, 24 euroon
o Lähihoitaja: 2226,07 euroa nostetaan 2278,42 euroon

Jäsen Nils-Johan Englund ehdotti seuraavaa kertakorvausta:

· 500 000 euroa korvamerkitään henkilöstön koronalisää varten.
· HR-johtaja antaa henkilöstöjaoston kokouksessa ehdotuksensa siitä, mi-

ten rahat jaetaan niin oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kuin mahdol-
lista ottaen huomioon koronan vaikutukset työhön.

Ehdotus ei saanut kannatusta.

HJ:  hyväksyi HRJ:n ehdotuksen.

Englund ilmoitti eriävän mielipiteensä.
__________
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Elin § Kokouspäivä
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Henkilöstöjaosto 4.3.2021

§ 14 Kliinisestä lisätyöstä/jononpurusta maksettavat korvaukset 2021

Hallitus on kokouksessaan 22.2.2021 käsitellyt kliinistä lisätyötä ja jononpurkua koskevia tar-
peita ja suunnitelmia tänä vuonna. Jononpurkuun on nyt todettu olevan tarvetta ortopediassa,
kardiologiassa, radiologiassa ja patologiassa. Korvauskäytännöstä päättää henkilöstöjaosto, ja
edellisen kerran se päätti siitä 27.2.2020. Korvaustaso on pysynyt samana usean vuoden ajan.
Poliklinikkavastaanottoja koskevaan toimintaan ehdotetaan nyt 5 euron korotusta/potilas
sekä hoitohenkilöstön korvausten nostamista 55 eurosta 60 euroon/tunti.

Hallituksen päätös on liitteessä 1/§14 4.3.2021.

Vaikka jononpurku on tällä hetkellä ajankohtaista vain neljällä erikoisalalla, sisältää korvaus-
taulukko myös eräitä muita käyntejä, jotka voivat tulla kyseeseen jononpurussa.

Ehdotus jononpurusta maksettavista korvauksista lääkäreille, hoitohenkilöstölle ja tutkimus-
henkilöstölle sekä radiologian ja patologian erikoisaloilla on liitteessä

2/§14 4.3.2021.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän liitteen 2 mukaisen ehdotuksen jo-
nonpurusta maksettavista korvauksista ja että päätös on voimassa
31.1.2022 saakka.

HJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 15 4.3.2021

§ 15 Lomarahavapaata koskevat periaatteet

Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen (1.4.2020–28.2.2022) sisältyy uusi
kohta, joka mahdollistaa sen, että työnantaja ja työntekijä/viranhaltija voivat keskenään sopia
lomarahan tai sen osan vaihtamisesta vapaaksi. Tämä mahdollisuus on ollut aiemmin vain
lääkärisopimuksessa tai siitä on voinut sopia paikallisessa sopimuksessa. Sopimusratkaisu
syntyi keväällä 2020 niin myöhään, ettei lomarahan vaihtamisesta vapaaksi sovittu viime ke-
sänä. Henkilöstöstä on nyt osoitettu enemmän kiinnostusta tätä järjestelyä kohtaan. Samalla
on ilmennyt tarve laatia periaatteet sille, miten esimiehet käsittelevät asiaa.

Lomarahavapaapäivien lukumäärä on 50 % ansaittujen vuosilomapäivien lukumäärästä.
Niinpä työntekijä, jolla on enimmäismäärä vuosilomapäiviä (38 päivää), voisi saada vielä 19
päivää lisää ”lomaa”, jos hän vaihtaa koko lomarahansa vapaaksi. Jaosto on aiemmin tehnyt
päätöksen siitä, että lomarahavapaata on voitu antaa enintään 10 päivää.

Virka- ja työehtosopimuksessa sanotaan, että asiasta voidaan sopia, mikä tarkoittaa sitä, ettei
lomarahan vaihtamiseen ole automaattisesti oikeutta, kuten tavalliseen lomaan. On tilanteita,
jolloin lomarahavapaata koskeva järjestely on hyvä vaihtoehto sekä työnantajalle että työnte-
kijälle, esimerkiksi silloin, kun työntekijällä ei täyttä määrää vuosilomapäiviä taikka toimin-
nassa on vuoden mittaan ajankohtia tai jaksoja, jolloin vapaan antaminen on helpompaa. Esi-
miehet solmivat sopimukset ja heidän on tehtävä kokonaisarvio, jossa on huomioitava ainakin
seuraavat seikat:

Lomarahavapaan edellytykset

- Mitkä ovat lomarahavapaan antamisen edellytykset ja vaikutukset?
- Jos on painetta ylitöiden tai jononpurun/kliinisen lisätyön tekemiseen, ei lomarahava-

paata koskevia sopimuksia solmita.
- Voidaanko vapaa järjestää nykyisten sijaisjärjestelyiden/varahenkilöstön antaman liikku-

mavaran turvin?
- Pystyykö työntekijä järjestämään työnsä niin, ettei lomarahavapaa vaikuta muiden työhön

kielteisesti?
- Kuinka monta päivää lomarahavapaata voidaan antaa?

- Lomarahavapaata koskevasta käytännöstä voidaan keskustella yksikössä samalla tavoin
kuin työyhteisöissä keskustellaan vuosilomajärjestelyistä.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 15 4.3.2021

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän lomarahavapaasta seuraavaa.

- Ennen kuin sopimus lomarahavapaasta solmitaan, on edellytyksiä tar-
kasteltava yllä olevan mukaisesti.

- Lomarahavapaata annetaan enintään 10 päivää. On suositeltavaa antaa
tätä vähemmän päiviä,  jos on epäselvyyttä siitä,  miten järjestely käy-
tännössä onnistuu.

- Lomien suunnittelun lähtökohtana on, että vuosilomapäivät vahviste-
taan ensin ja vasta sen jälkeen lomarahavapaat. Lomarahavapaat, joita
ei ole pidetty viimeistään 30.4., maksetaan rahana.

HJ: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________



Asiasivu 9(10)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 16 4.3.2021

§ 16 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Edustaja Nils-Johan Englund pyysi ja sai tietoa potilastietojärjestelmän hankinnasta.
__________



Asiasivu 10(10)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 17 - 18 4.3.2021

§ 17 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 25.3.2021 klo 9.00.
__________

§ 18 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.13.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 4.3.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 11, § 12, § 16 - § 18

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 13, § 14, § 15

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

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

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

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

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.



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

Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Pöytäkirja

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

Pöytäkirja on 9.4.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi
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