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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 1 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus: Marjo-Riitta Himanen, 

Vaasan Yliopisto; Hallintotiede 
 
§ 2 Fastställande av tjänstgöringsställe/ Toimipaikan määrittäminen 

 
§ 3 Fastställande av tjänstgöringsställe/ Toimipaikan määrittäminen 
 
§ 4  Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer – Potilasturvallisuuskoordinaatto-

reille suoritettava korvaus 
 
§ 5 Tillsättande av styrgrupp – Ohjausryhmän asettaminen; Omaolon ja 116117-

numeron 0hjausryhmä Pohjanmaalla 
 
§ 6  Ersättning åt patientsäkerhetskoordinator – Potilasturvallisuuskoordinaattorille 

suoritettava korvaus 
 
§ 7 Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer – Potilasturvallisuuskoordinaatto-

reille suoritettava korvaus 
 
§ 8 Tillsättande av arbetsgrupp –  Työryhmän asettaminen; Kutsukirjeiden prosessin 

kehittäminen 
 
§ 9 Beslutsförteckning/Päätösluettelo: HYKY ICT arkkitehtuurin ja palvelujen 

totetutussuunnittelu, sisältäen ICT toiminnan jatkuvuussuunnittelun 
 
§ 10 Beviljande av tidsbestämt individuellt tillägg/ Määräaikaisen henkilökohtaisen 

lisän myöntäminen 
 
§ 11 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhty-

män brändimuotoilu ja puitejärjestely mainostoimistopalveluille vuosille 2021 – 
2022 (+ optiona vuodelle 2023) 

 
§ 12 Beslutsförteckning / Päätösluettelo: VSHP PATA-asiakaspalvelukeskus 
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          22.2.2021 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo 
 
 
 
§ 4 Anskaffning av traktorborstapparat – Traktoriharjalaitteen hankinta 
 
§ 5 Ändring av förmannarelation för projektarbetare på Aster Bothnia – Muutos 

Aster Bothnian hanketyöntekijöiden esimiessuhteeseen 
§ 6 Beslut om ersättningskrav – Korvauspäätös 
 
§ 7 Anskaffning av anestesimaskinuppdatering – Anestesiakoneen päivityksen 

hankinta 
 
§ 8  Anskaffning av patientmonitoruppdatering – Potilasmonitoripäivityksen 

hankinta 
 
§ 9  Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat – Lyhytaikaisen 

luoton otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 10 Val av tjänsteinnehavare – Viranhaltijan valitseminen 
 
§ 11 Behandling av bisyssloanmälan – Sivutoimi-ilmoituksen käsittely 
 
§ 12 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 13 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta 
 
§ 14 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta 
 
§ 15 Val av arbetstagare – Työntekijän valitseminen 
 
§ 16 Val av arbetstagare – Työntekijän valitseminen 
 
§ 17 Anskaffning gällande digipatologi – Digipatologia-hankinta 
 
§ 18 Beslut om individuellt tillägg - Päätös henkilökohtaisesta lisästä 
 
§ 19 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 20 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 21 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 22 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 23 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
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§ 24 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 25 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 26 Anskaffning gällande IT-kontinuitetshantering – Hankinta koskien IT-

jatkuvuudenhallintaa 
 
§ 27 Anskaffning av EEG-förstärkare – EEG-vahvistimen hankinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          22.2.2021 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 1 Beviljande av individuellt lönetillägg/ Henkilökohtaisen palkanlisän myöntämi-

nen 
 
§ 2  Val av arbetstagare/ Työntekijän valitseminen 
   
§ 3 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus; Sanna Tanhuanpää, 

Turun ammattikorkeakoulu, terveysteknologian koulutusohjelma 
 
§ 4 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 5 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 6 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 7  Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 8 Beviljande av tidsbestämt individuellt tillägg/ Määräaikaisen henkilökohtaisen 

lisän myöntäminen 
 
§ 9 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 10 Statens beviljade forskningsmedel 2014/2015 (VTR) flyttas till år 2021/ Valtion 

tutkimusrahat (VTR) myönnetty 2014/2015 siirretään käytettäväksi vuodelle 
2021. 

 
§ 11 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Anselm Tamminen, TYKS; ”Rintasyövän takia tehtä-
viin rinnan poistoleikkauksiin liittyvät komplikaatiot päiväkirurgiassa” 

 
§ 12 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 13 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Johanna Uunila, VKS; ”Imeväisten SVT:n hoito Suo-
messa-Prospektiivinen tutkimus” 

 
§ 14 Beslutsförteckning / Päätösluettelo: Omavointi-pilotti 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 6 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Tehtäväkohtaisen palkan korotus 
 
§ 7 Ändringar till tjänsteregistret; sjukskötartjänst ändras till befattning – Muu-

tokset virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi 
 

§ 8 Ändringar till tjänsteregistret; sammanslagning av instrumentvårdares befatt-
ningar – Muutokset virkarekisteriin; välinehuoltajan toimien yhdistäminen. 

 
§ 9  Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 10 Hävning av arbetsavtal - Työsuhteen purkaminen  
 
§ 11 Upphörande av tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan 

määräaikaisen äkkilähtijälisän poistaminen 
 
§ 12 Tidsbestämd förhöjning av uppgiftsspecifik lön – Määräaikaisen tehtäväkohtai-

sen palkan korotus 
 
§ 13 Tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan määräaikainen 

äkkilähtijälisä 
  
§ 14  Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 15 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 16 Tidsbestämt byte av förman / Esimiehen määräaikainen vaihto 
  
§ 17 Upphörande av tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan 

määräaikaisen äkkilähtijälisän poistaminen 
 
§ 18 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 19 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 20 Ändringar till tjänsteregistret; sjukskötartjänst ändras till befattning – Muu-

tokset virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 21 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Tehtäväkohtaisen palkan korotus 
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BDO Audiator Oy

VAHVISTUSILMOITUSKIRJE TILINTARKASTAJALLE

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tilikauden 1.1.-31.12.2020 tilintarkastukseen liittyen
vahvistamme parhaan tietomme ja käsityksemme mukaisesti seuraavaa:

· Olemme täyttäneet tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeessä 7.10.2013 tarkoitetut
velvollisuutemme, jotka koskevat tietojen antamista tilintarkastajalle sekä tilinpäätöksen
laatimista kuntalain mukaisesti, erityisesti siten, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät
tiedot.

· Liiketapahtumat on kirjattu kirjanpitoon, ja ne sisältyvät tilinpäätökseen.
· Merkittävät oletukset, joita olemme käyttäneet kirjanpidollisia arvioita tehdessämme, ovat

kohtuullisia.
· Vaatet ja vireillä olevat oikeudenkäynnit sekä tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat on

käsitelty kirjanpidossa ja esitetty tilinpäätöksessä.
· Tiedossamme ei ole kuntayhtymää koskevia väärinkäytöksiä tai epäiltyjä väärinkäytöksiä

tai säädösten tai määräysten noudattamatta jättämisiä tai epäiltyjä noudattamatta
jättämisiä, jotka vaikuttavat

o hallinnon laillisuuteen tai valtuuston päätösten mukaisuuteen;
o siihen, onko kuntayhtymän tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien

säännösten ja määräysten mukaisesti ja antaako se oikeat ja riittävät tiedot
tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta,

o sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisen
asianmukaisuuteen,

ja johon on osallisena kuntayhtymän tilivelvollinen, viranhaltija tai työntekijä tai muita.
· Tiedossamme ei ole esteellisyyssäännösten vastaisia päätöksiä, menettelyjä tai

liiketapahtumia.
· Olemme antaneet toimintakertomuksessa selonteot sisäisen valvonnan ja

konsernivalvonnan järjestämisestä. Selonteoissa on kuvattu tiedossamme olevat sisäisen
valvonnan ja konsernivalvonnan puutteet, esitetty toimenpiteet sisäisen valvonnan ja
konsernivalvonnan kehittämiseksi sekä annettu muut toimintakertomuksen laadintaa
koskevien ohjeiden mukaiset tiedot.

Vahvistusilmoituskirjeellä ei muuteta kuntayhtymän hallituksen, tilivelvollisten, viranhaltijoiden,
työntekijöiden eikä tilintarkastajan lainsäädännön mukaisia velvoitteita eikä vastuita. Tähän
kirjeeseen sovelletaan tilintarkastajan salassapitovelvollisuutta.

Sitoudumme ilmoittamaan tilintarkastajalle, mikäli ennen tilintarkastuskertomuksen antamista
tietoomme tulee muutoksia tässä vahvistusilmoituskirjeessä kuvatuissa seikoissa.

Tämä kirje annetaan tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Päiväys  22.2.2021

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen puolesta

………………………………. ……………………………….
Hans Frantz Marina Kinnunen
hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin.johtaja
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Sosiaali- ja terveysvaliokunta keskiviikko 17.02.2021 klo 12.00 / HE 241/2020 vp /  

Vastausosoite: StV@eduskunta.fi 

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä 

Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi 

Teema: Ruotsin kielisten palvelujen järjestäminen Kuulemisen erityisteemana on ruotsinkielisten 

palvelujen järjestäminen, mutta voitte halutessanne tuoda lausunnossanne esiin näkemyksiänne 

uudistuksesta laajemmin. 

 

Ruotsin kielisten palvelujen järjestäminen 

Kaksikielisten palveluiden järjestämisen edellytyksiä on luotu lainsäädännössä, mutta sen todellinen 

toteutuminen on uhattuna, jos sitä ei riittävästi rahoituksessa huomioida. Tällä hetkellä 

kaksikielisyyden perusteella määräytyvät hyvinvointialueen laskennalliset kustannukset ovat liian 

matalat ja niitä tulisi korottaa.  

Kaksikieliset palvelut eivät kuitenkaan palvelutuotannossa toteudu vielä näiden lainsäädännön 

linjausten perusteella. Viranomaisen velvoitteet vähemmistön oikeuksien turvaamiseksi käytännössä 

on varmistettava lainsäädännön tasolla, mutta keinojen löytäminen käytännössä on oltava 

hyvinvointialueiden tehtävä.  

Kielellinen saavutettavuus koostuu eri tekijöistä ja sillä tarkoitetaan sitä, että asiakas tai potilas on 

tietoinen palveluista, saa palvelua, tulee ymmärretyksi, ymmärtää myös hoitoa koskevat ohjeet ja 

kykenee siten ottamaan itse vastuuta hoidostaan.  

Ruotsinkielisten palveluiden aito toteutuminen edellyttää, että myös henkilöstössä on ruotsia 

äidinkielenään puhuvia henkilöitä ja koko henkilöstöltä edellytetään osaamista ruotsinkielessä. 

Palveluiden toteutumien ruotsinkielellä edellyttää myös kaksikielisen henkilökunnan koulutusta ja 

rekrytointia, ohjauksen ja neuvonnan monikanavaisuutta, tulkkipalveluiden saatavuutta ja sähköisten 

palveluiden saavutettavuutta. Tämän lisäksi myös hallinnon tulee toimia kaksikielisesti. 

Kaksikielisyyden kustannukset ovat helposti aliarvioitavissa, tästä on myös osoitusta, kun Pohjanmaa 

on yhdessä NHG:n kanssa tehnyt selvityksen kaksikielisyyden kustannuksista. 

Koska Pohjanmaalla kansalliskielen lautakunta edistää suomenkielisten palveluluiden toteutumista, 

meidän osaltamme lainsäädännössä syntyy ristiriitaa suhteessa järjestämislain 39 § kaksikielisten 

hyvinvointialueiden yhteistyötä koskevaan pykälään jossa tehdään yhteistyösopimus ruotsinkielisten 

palveluiden varmistamisesta. Kansalliskielen lautakunnan tehtävä on lainsäädännön mukaan tehdä 

ehdotuksia kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä ja työnjakoa koskevan sopimuksen sisällöksi, 

antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata sopimuksen toteutumista. Pohjanmaalla 

kansalliskielen lautakunnan tehtävä on edistää ja varmistaa suomenkielisiä palveluita toisin kuin 

muilla kumppaneilla, joiden kanssa yhteistyösopimus tehdään. Valiokunnan käsittelyssä olisi hyvä 

huomioida, miten mahdollisia ristiriitoja ratkaistaan tähän suhteen. 

Kårkulla ja vastaavasti myös alueellamme Eskoo ovat ylimaakunnallisia kehitysvammahuollon 

erityishuoltopiirejä, joiden henkilöstö, osaaminen ja omaisuus siirtyvät useampaan 

hyvinvointialueeseen.  Tarvittava osaaminen, kehittäminen, resurssit ja erityistason palvelut on 

turvattava yli kieli- ja hyvinvointialuerajojen. Lisäksi tulee huomioida, että kaksikielisessä 

hyvinvointialueessa tulee kielestä riippumatta kohdella ihmisiä samalla tavalla ja antaa yhdenvertaisia 
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palveluita. Tällä hetkellä tämä ei toteudu, koska palveluita tuotetaan eri kuntayhtymistä. 

Lainsäädännön tulee varmistaa yhdenvertaiset palvelut kielitaustasta huolimatta. Yhdenvertaisuus on 

uudistuksen keskeisimpiä periaatteita. Käytännössä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäjän tulee 

arvioida eri väestö- ja asiakasryhmien palvelutarvetta, suunnata voimavaroja todettujen tarpeiden 

perusteella ja yhtenäistää hoito-ja palvelukäytäntöjä. 

 

Hyvinvointialueiden rahoitus 

Pohjanmaalla on tietoisesti resursoitu sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Pohjanmaalla on 

Suomen tervein väestö. Hyvinvointialue lainsäädännön mukaisesti rahoitus vähenee Pohjanmaalla 

kolmanneksi eniten Suomessa, joulukuussa päivitettyjen laskelmien mukaisesti -160€/asukas eli 

yhteensä -28 miljoonaa. Jos verrataan naapurialueeseen, saadaan siellä rahaa palveluiden 

järjestämiseen 3 855 €/asukas, kun taas Pohjanmaalla vain 3 501 €/asukas. Lainsäädäntö edellyttää, 

että palvelujärjestelmän tulee kuitenkin järjestää samat palvelut molempien hyvinvointialueiden 

väestölle.  Rahoitus ei ota huomioon koko palvelujärjestelmää, joka edellyttää samaa rakennetta 

kuitenkin jokaisella samankokoisella hyvinvointialueella riippumatta siitä, miten tervettä tai sairasta 

sen väestö on. Sama päivystys on järjestettävä. Onko tarkoitus silloin palkata vähemmän 

henkilökuntaa vai jättää jotain palveluita kokonaan tuottamatta jolloin palveluiden laatu kärsii ja 

kansalaisten tasaveroinen kohtelu ei toteudu? Näin voimakkaasti tarvevakioituun nojaava rahoituksen 

malli ei huomioi palvelujärjestelmää kokonaisuudessaan (mikä se kuitenkin on). Mallista puuttuu 

kannustimet tuottaa väestölle pärjäämistä ja hyvinvointia ilman että rahoitus pienenee. Malli ei 

huomioi aikaisempia, itsehallinnon nojalla, tehtyjä satsauksia. Erot tarvevakioiduissa menoissa voivat 

selittyä esimerkiksi palvelujen määrään  tai  laatuun  liittyvillä  tekijöillä  tai  tehokkuuseroilla, mutta 

niitä ei ole analysoitu tarpeeksi. Koska rahoituksen uusijako vaikuttaa perustavasti toimintaan ja 

kansalaisten saamiin palveluihin, valiokunnan on syytä varmistaa, että rahoitusmalli joka valitaan, on 

mahdollisimman toimiva ja läpinäkyvä sekä tukee itsehallinnon periaatteita. 

Pohjanmaan hyvinvointialueen maantieteellisestä muodosta johtuen haasteeksi tulee myös se, että 

erityisesti hyvinvointialueen reuna-alueilla alueen väestö käyttää paljon palveluja naapurialueilta, 

joissa on käytössä enemmän rahaa.  Tämä tulee vaikuttamaan meidän mahdollisuuksiin tuottaa oman 

väestömme käyttöön suunnattuja palveluita, kun maksamme toiselle hyvinvointialueelle enemmän 

ostopalveluista ja omaan palvelutuotantoon suunnattu rahamäärä vähenee. 

Rahoitusmalli ei ole hyväksyttävissä esitetyssä muodossa. Rahoituslakia tulee kehittää siten, että 

rahoitusmalli kannustaa hyvinvoivaan väestöön, vahvistaa tosiasiallista itsehallintoa huomioi jo 

aiemmin ennaltaehkäisevään toimintaan tehtyjä panostuksia. Koska rahoitusmalli ei selkeästi ole 

vielä valmis, tulee sen käyttöönottoa viivästyttää tai muuttaa hyvinvointialueiden rahoituslain 35 § 

siirtymätasauksesta vielä pidemmälle, että rahoitusmalliin ehditään kehittämään parempi malli 

kannustimiin ja että se huomioi myös koko palvelujärjestelmän eikä perustu niin vahvasti 

diagnooseihin ja sairauksiin. Rahoituksessa kaksikielisyyden painokerroin tulisi nostaa vastaamaan 

todellisia kustannuksia.  

 

Hyvinvointialueiden itsehallinto ja kuntien kanssa tehtävä yhteistyö 

Tulevaisuudessakin hyvinvointialueen ihmiset ovat kuntien asukkaita. Tärkein kumppani 

hyvinvointialueelle on alueen kunnat: vain kuntien ja hyvinvointialueen tiiviillä yhteistyöllä 

onnistutaan saamaan hyvinvoivia asukkaita. Lakiesityksessä valtion rooli korostuu ja hyvinvointialueen 



tosiasiallinen itsehallinto jää kapeaksi erityisesti taloudessa, rahoituksessa ja investoinneissa. 

Lakiesitys ei myöskään tarpeeksi huomio hyvinvointialueiden erilaisuutta. Väestön erityistarpeisiin 

vastaavan todellisen itsehallinnon mahdollistamiseksi itsehallintoa on laajennettava talouden, 

investointimahdollisuuksien, lainanoton ja omasta organisaatiosta päättämisen suhteen. 

Lakiesityksen tulisi paremmin huomioida hyvinvointialueiden ja alueella olevien kuntien välinen 

yhteistyö. Rajapintakysymyksiä ei ole huomioitu riittävästi valtakunnallisessa valmistelussa. 

Tavoitteena tulee olla, että hyvinvointialueet ovat riittävän joustavia toiminnassaan, jotta ne pystyvät 

toimimaan muuttuvassa ympäristössä. Lakiesitykseen sisältyy liiallinen keskittyminen 

hyvinvointialueen ja valtion välisiin menettelyihin, vaikka tosiasiallinen toiminta tapahtuu 

hyvinvointialueen ja kunnan rajapinnassa. Lakiesitys luo itsehallinnollisesti heikot hyvinvointialueet ja 

kaventaa myös oleellisesti autonomisten kuntien roolia.  

 

Kruunupyyn tilanteen huomioiminen lainsäädännössä 

Pohjanmaan alueella on tilanne, jossa Kruunupyy kuuluu Pohjanmaan maakuntaan ja siten 

Pohjanmaan hyvinvointialueeseen. Kruunupyy on kuitenkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa 

järjestänyt ja tuottanut osana Keski-Pohjanmaalla toimivaa kuntayhtymää Soitea.  Lainsäädännöstä 

on jo ennen sen hyväksyntää erilaista tulkintaa, miten Kruunupyyn palvelut voidaan tulevaisuudessa 

tuottaa, kun järjestämisvastuu on Pohjanmaalla. On tärkeää, että tämä tulee tarpeeksi selkeästi esille 

lainsäädännössä ja siinä huomioidaan myös sen vaikutukset rahoituksen näkökulmasta.  

 

Hyvinvointialueet ja osakeyhtiöt  

Järjestämislakia tulisi kehittää myös siltä osin, että hyvinvointialueet voisivat tulevaisuudessakin 

tuottaa palveluitansa omistamiensa yhtiöiden kautta. Kustannustehokkaalle toiminnalle ongelmallisia 

vaatimuksia ovat: 

- Hyvinvointialueen omistaman osakeyhtiön rinnastaminen täysin yksityisiin palveluntuottajiin 

(JärjL 2 §) e 

- Velvoite hyvinvointialueen riittävän oman palvelutuotannon järjestämiseen kaikilla lääketieteen 

erikoisaloilla erikoissairaanhoidossa ja tähän liittyvät ulkoistusten rajoitukset yhtiöille (mm. JärjL 

8 ja 12 §); ja 

- Julkisen vallan käsitteen laajentava tulkinta ja lakisääteinen velvoite käyttää hyvinvointialueen 

palveluksessa olevaa virkalääkäriä erikoissairaanhoidossa (JärjL 12 §). 

Lainsäädäntöä tulisi kehittää siten, että hyvinvointialueen omana palvelutuotantona olisi pidettävä 

myös hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhtiön kautta tuotettuja palveluita; Järjestämislain 12 

§:ssä asetettuja ulkoistamisrajoituksia ei tule soveltaa hyvinvointialueen määräysvallassa olevaan in-

house -yhtiöön; Järjestämislain 12 §:ssä asetetusta velvoitteesta käyttää virkalääkäriä tulee luopua 

sellaisissa erikoissairaanhoidon toimissa, joita ei perinteisesti ole pidetty julkisen vallan käyttönä, vaan 

tavanomaisena palvelutuotantona. 

 

 

Marina Kinnunen  

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja sekä 1.1.2022 aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja 



Sosiaali- ja terveysvaliokunta perjantai 19.2.2021 klo 11.30

StV@eduskunta.fi

Asia: HE 241/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä
Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi

Teema: Kuulemisen erityisteemana on väliaikaishallinto ja siirtymävaiheen toimet (erityisesti 6.
lakiehdotus: voimaanpanolaki).

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin

6. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta

Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja aluevaltuuston
asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa.  Suomessa eri hyvinvointialueet tulevat olemaan
lähtökohtaisesti hyvin erilaisessa tilanteessa siinä vaiheessa, kun väliaikaiset toimielimet perustetaan.
Osa alueista on jo pitkään toiminut käytännössä hyvinvointialueena ja siellä uudistuksen vaikutukset
ovat huomattavasti pienemmät. Tätä ei huomioida nyt mitenkään lainsäädännössä ja se tulisi
valiokunnan ehdottomasti huomioida.

Hyvinvointialueen perustamisessa alusta lähtien tulee olemaan erittäin tärkeää, että kaikilla on
mahdollisuus tasaveroisesti osallistua. Pohjanmaalla ollaan aloittamassa Pohjanmaan
hyvinvointialueen toiminta 1.1.2022. Valmistelu on käynnissä kiivaimmillaan ja on ollut erittäin
merkityksellistä, että jokainen kunta on samalla tavalla mukana valmistelussa. Myös poliittisessa
ohjausryhmässä jokaisella kunnalla ja erikoissaanhoidon kuntayhtymällä on ollut mahdollisuus olla
mukana linjaamassa asioita. Tämän avulla luodaan sekä luottamusta että yhteistä uutta
organisaatiota.

Olisikin tärkeää tuoda tämä esiin, vaikka alueet saavatkin itse päättää toimielimen laajuudesta. Jos
osapuolet eivät pääse sopimukseen ja valtioneuvosto joutuu asettamaan valmistelutoimielimen, tulee
kokoonpanossa huomioida naisten ja miesten tasa-arvon lisäksi myös kielinäkökulma. Ryhmän
laajuudessa kannattaisi myös huomioida kaikkien toimijoiden mukanaolo.

10 § tuodaan esiin väliaikaisen toimielimen tehtävät ja toimivalta, listauksessa tulisi ehdottomasti
nostaa esiin riskienarviointi. Hyvinvointialueiden käynnistäminen tulee olemaan valtava riski potilas-
ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta ja siitä syystä muutoksen riskiarviota tulisi tehdä alusta lähtien,
jotta turvallisuus voidaan taata muutoksen valmistelun aikana ja sen jälkeen. Muutoksen
riskienarviointi tulisi siis sisällyttää toimielimen tehtäviin.

Valmisteluelimen tehtävät ja toimivalta listaus ei ota tarpeeksi huomioon nyt sitä, että valmisteluaika
on lyhyt ja vaikka henkilöstön siirto tapahtuu liikkeenluovutuksena, ei ole mahdollista käytännössä
kaikkia vain siirtää luovuttavien organisaatioiden tehtävien mukaisesti. Uudelleenorganisoituminen se
tulee edellyttämään ainakin sisäistä johto- ja esimiesportaassa uudelleenrekrytointia, mikä on aikaa

LIITE § 17/2



vievää. Tulisi siten myös määritellä, mikä on rekrytoidun johto- ja esimiesportaan ja väliaikaisen
toimielimen suhde.

Erittäin kriittinen asia on selvittää siirtyvää henkilöstöä yhdessä kuntien kanssa. Itse sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstön siirto on selkeää, mutta tukipalveluiden siirtyvän henkilöstön
määrittely erityisesti pienissä kunnissa on erittäin vaikeaa ja johtaa usein siihen, että yksi henkilö joka
on usein monipuolisia tukipalvelutehtäviä hoitanut, jää kuntaan ja hyvinvointialueelle ei siirry
vastaavaa resurssia. Tukipalvelutehtävissä toimivien henkilöiden siirtymistä tulisi myös tarkemmin
lainsäädännössä ohjeistaa.

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan
käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden alkuun asti. Valmistelutoimielin voi asettaa keskuudestaan
jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa
jaostolle.

Lainsäädännössä on esitetty, että vaaleissa valittavan aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022. Koska
johtotason henkilöiden rekrytointi käytännössä voi alkaa vasta silloin, tarkoittaa se, että prosessilla
tulee olemaan todella tiivis aikataulu. Esimerkkinä voi todeta, että Pohjanmaalla kun päätös yhteisestä
kuntayhtymästä oli tehty, käynnistettiin välittömästi kesäkuussa 2020 ylimmän johdon rekrytointi.
Rekrytointi vaatii aina myös virkojen perustamisen valtuustossa, ja vaikka prosesseja on viety
rinnakkain on johtavat virkamiehet (noin 20 virkamiestä) saatu valittua vasta tammikuussa 2021. Eli
prosessi kesti yli puoli vuotta. Kun henkilöille tulee samassa prosessissa vielä määrittää palkat yms
henkilöstöhallinnon edellyttämät asiat, on tätä hankala nopeuttaa.

Eli käytännössä ensimmäisen talousarvion tekeminen vuodelle 2023 pääsee todella myöhään vauhtiin,
jos väliaikaisen toimielimen tehtävänä ei ole valmistella johtamis- ja organisaatiomallia ja
palveluverkkoa, jolla on suora vaikutus taloussuunnitelman tekemiseen.

Hyvinvointialueen toiminnan käynnistäminen tulee olemaan iso prosessi. Mitä paremmin se on
suunniteltu, sen paremmin siinä onnistutaan.  Valmistelun tulee siten käynnistyä mahdollisimman
pian, kuitenkin huomioiden lainsäädännön hyväksyminen.

Marina Kinnunen

Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja sekä 1.1.2022 aloittavan Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja
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Tyks erva
opetuksen ja koulutuksen 

toimintasuunnitelma 2020-23 
valmistelu

Sirpa Saarni 

LIITE § 20



Tehtävänanto

• Länsirannikkostrategian valmistelun yhteydessä Tyks erva
johtoryhmä on marraskuussa 2019 päättänyt käynnistää Tyks
erva opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-2018 päivitystyön.

• Hallintoylihoitajat ja johtajaylilääkärit kokosivat valmistelua 
varten Tyks erva opetus- ja koulutuspolitiikan seurantaryhmän 
• kustakin sairaanhoitopiiristä ja niiden perusterveydenhuollon yksiköistä 

• erva-alueen yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja ammatillisesta 
koulutuksesta. 

• Kevään koronaepidemia vuoksi päivitystyö käynnistettiin 
syksyllä 2020. 



Päivitystyön eteneminen

• Seurantaryhmän nimeämän valmisteluryhmän jäsenet organisoivat 
omassa sairaanhoitopiirissään/koulutusorganisaatiossaan 
• Opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-18 toteuman arvioinnin
• tulevan kauden 2020-23 tavoitteiden kokoamisen Länsirannikkostrategiaan 

pohjautuen.

• Kukin shp/koulutusorganisaatio esittää arvioinnin tulokset ja ehdotukset 
uusiksi tavoitteiksi/toimenpiteiksi seurantaryhmän kokouksessa 19.10. 

• Seurantaryhmän jäsenistä koottu valmisteluryhmä kokoaa esitysten 
pohjalta Tyks erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelman 2020-
23

• Tyks erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelma 2020-23 
esitetään seurantaryhmälle 9.11.

• Tyks erva opetuksen ja koulutuksen toimintasuunnitelma 2020-23 
esitetään Tyks erva jorylle 26.11.



Tyks erva opetuksen 
ja koulutuksen 
toimintasuunnitelma 
2020-23

Valmisteluryhmä: Anne Isotalo, Eija Kalliokoski, 
Anna-Kaisa Kautto, Päivi Rautava, Tiina Tarr, siht. 
Sirpa Saarni

16.2.2021



Toimintasuunnitelman lähtökohdat

• Tyks erva Opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-18 arviointi

• Alueiden toimijoilta kerätyt näkemykset uusista 
tavoitteista

• Länsirannikkostrategia 2020-23

• Health Campus Turku strategia

• V-S sote valmistelun loppuraportit

• Satakunnan sote valmistelun työpaperit

http://www.lansirannikkostrategia.fi/


Sote uudistuksen valmistelussa 
tehtyjä selvityksiä ja raportteja



Toimintasuunnitelman tavoite

Tavoitteena on varmistaa

• tiivis yhteistyö sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujärjestelmän ja 
koulutusorganisaatioiden kesken

• osaavan työvoiman saatavuus 
tulevaisuudessa

• henkilöstön riittävyys ja työtyytyväisyys 
henkilökunnan osaamista ylläpitämällä ja 
kehittämällä

• johtamisosaamisen ja kliinisen 
osaamisen kehittyminen uudistuvan 
toimintaympäristön mukaisesti

• tieteellisen jatkokoulutuksen ja 
tutkimustyön edellytyksien turvaaminen

• Kukin alue vastaa  
toimeenpanosta ja 
resursseista

• yhteistyötä 
suositellaan 
vahvistettavaksi



Opetus, koulutus ja tutkimus Tyksin
erityisvastuualueella
• Opetusta, koulutusta ja tutkimusta vahvistamalla saavutetaan 

korkealaatuinen, vaikuttava ja turvallinen hoito. 

• Huolehtimalla opetuksen, koulutuksen ja tutkimuksen laadusta, 
vaikuttavuudesta ja resursseista varmistetaan myös erityisvastuualueen 
vetovoimaisuus koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkana. 

• Osaavan työvoiman saatavuus ja pysyvyys varmistetaan yhteistyössä 
palveluntarjoajien ja alueen koulutusorganisaatioiden kanssa
• laadukkaalla  opetuksella ja ohjauksella nykyaikaisissa oppimisympäristöissä
• suunnitelmallisella ja tavoitteellisella perehdytyksellä
• henkilökunnan osaamisen pitkäjänteisellä, tarvelähtöisellä ja suunnitelmallisella 

kehittämisellä
• koulutus- ja urapolkuja tarjoamalla. 

• Potilasturvallisuuskeskuksen tuottamaa tietoa ja laatutyön kautta saatua 
osaamista käytetään asiakaslähtöisyyden vahvistamisessa, näyttöön 
perustuvien ja vaikuttavien hoitokäytänteiden edistämisessä ja 
potilasturvallisuuden varmistamisessa koko erva-alueella.



Kehittämisen painopistealueet 2020-23: 
Perus- ja jatkokoulutus

• Perus- ja 
jatkokoulutus 
vastaavat 
työelämän ja 
palvelujärjestelmän 
vaatimuksia

Toimenpiteet:

• Opetus- ja koulutusyhteistyö toteutetaan 
tiiviissä yhteistyössä 
koulutusorganisaatioiden ja 
palvelujärjestelmän kesken. Edustus 
molemmin puolin eri työryhmissä. 

• Tutkintokoulutuksen edellytyksiä 
vahvistetaan (ks. V-S sote
valmistelu_Tutkintokoulutus & 
Satakunta_Selvitys koulutuksen 
toimintamalleista). 

• Erva-alueen oppilaitokset, sosiaalityö ja 
perusterveydenhuolto otetaan 
vahvemmin mukaan SOTE-uudistuksen 
hankkeisiin erikoissairaanhoidon ohella. 



Perus- ja jatkokoulutus

Toimenpiteet:

• Opetus ja ohjaus on näyttöön perustuvaa ja 
toteutetaan sekä alakohtaisissa että 
moniammatillisissa oppimisympäristöissä. 

• Opetuksen ja ohjauksen vastuut ja vastuuhenkilöt 
määritetään ja opettajien työelämäosaamista 
ylläpidetään. 

• Harjoittelussa ja työssäoppimisessa hyödynnetään 
innovatiivisia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä. 

• Opetukseen ja koulutukseen osoitetaan vuosittain 
määräraha. EVO-rahoituksella varmistetaan 
lääkärien peruskoulutuksen sairaalaharjoittelu ja 
jatkokoulutus systemaattisiksi koulutusjaksoiksi. 

• Jatkokoulutuksen osalta EVO-rahoituksen käyttöä 
palkkamenoihin pienennetään viidestäkymmenestä 
25%:iin  ja erotus käytetään opetuksen 
kehittämiseen. AMK:n koulutuskorvaukset käytetään 
opiskelijaohjaukseen. 

• Opetus ja ohjaus 
shp:ssä on 
korkeatasoista ja 
vastaa 
opetussuunnitelman 
tavoitteita. Harjoittelu 
ja työssäoppiminen 
toteutuu laadukkaissa 
oppimisympäristöissä 
ja niille on varattu 
riittävät resurssit.



Perus- ja jatkokoulutus

• Jatkokoulutuksen 
ohjaus ja opetus 
on systemaattista.

Toimenpiteet:

• Uudistetun 
erikoistumiskoulutuksen 
oppimisen lähituki ja 
seuranta järjestetään 
kliinisissä hoitoyksiköissä 
ohjeistuksen mukaisesti.



Perus- ja jatkokoulutus

Toimenpiteet:

• Kielitaito huomioidaan jo 
peruskoulutuksessa

• Työnantaja jatkaa 
tarjoamalla mahdollisuuksia 
kielitaidon kehittämiseen 
työssä, kieliopintoina ja 
mm. työkiertoa 
järjestämällä.

• Alueen väestölle 
turvataan palvelut 
heidän omalla 
äidinkielellään 
kehittämällä sote
henkilöstön 
kielitaitoa.



Kehittämisen painopistealueet  2020-23: 
Täydennyskoulutus

• Johtamisosaamisen 
kehittäminen on 
suunnitelmallista ja 
tavoitteellista.

Toimenpiteet:

• Johtamisosaaminen tunnistetaan ja kuvataan.

• Johtamisosaaminen varmistetaan jo 
rekrytointivaiheessa ja esimiestehtävissä olevien 
johtamisosaaminen arvioidaan säännöllisesti.

• Johtamistyössä käytetään johtamisen tueksi 
kehitettyjä tietojärjestelmiä. 

• Johtamisosaamista kehitetään säännöllisellä 
koulutuksella yhteistyössä alueen 
koulutusorganisaatioiden kanssa. 

• Esimiesten tietoa ja osaamista lisätään erityisesti 
osaamisen johtamisen ja tiedolla johtamisen 
alueilla.



Täydennyskoulutus

Toimenpiteet:

• Ennakoidaan 
koulutustarpeita

• Luodaan sujuvia koulutus-
ja urapolkuja

• Henkilöstö on 
koulutus- ja 
kehittämismyönteistä



Täydennyskoulutus

• Henkilökunnan 
osaaminen 
muuttuvassa 
toimintaympäristössä 
varmistetaan 
pitkäjänteisellä ja 
suunnitelmallisella 
täydennyskoulutuksella

Toimenpiteet:

• Toimintayksiköt tekevät pitkän tähtäimen osaamisen 
kehittymissuunnitelman organisaation strategian, 
toimintasuunnitelman ja toimintaympäristön muutokset 
huomioiden.

• Erva-alueen oppilaitokset, sosiaalityö ja 
perusterveydenhuolto otetaan vahvemmin mukaan SOTE-
uudistuksen hankkeisiin erikoissairaanhoidon ohella. 

• Koulutusorganisaatiot koordinoivat yhdessä alueen 
täydennyskoulutustarjontaansa (ks.  Länsirannikon 
yhteistyöalue Sote täydennyskoulutus & Satakunta ehdotus 
sote-tk koordinoinnin toimintamalliksi & V-S sote
valmistelu_Täydennyskoulutus ).

• Sote-uudistuksessa keskeiset täydennyskoulutustarpeet 
tunnistetaan (ks. V-S sote valmistelu_Täydennyskoulutus) ja 
osaaminen näillä alueilla varmistetaan kattavalla 
täydennyskoulutuksella. 

Keskeisiä varmistettavia osaamisia ovat mm. digitaalinen 
palveluosaaminen, palveluohjaus, potilasturvallisuusosaaminen.



Täydennyskoulutus

Toimenpiteet:

• Oppimisessa hyödynnetään 
mm. verkko-oppimista, 
työkiertoa ja muita työssä 
oppimisen keinoja. 

• Alueella tuotetaan yhteisiä 
sisältöjä mm. verkko-
oppimisympäristöön 
sairaanhoitopiirien/koulutus-
organisaatioiden yhteistyönä.

• Osaamisen 
kehittämisen 
menetelmät ovat 
tehokkaita, 
laadukkaita ja 
monipuolisia.



Kehittämisen painopistealueet  2020-23: 
Tieteellinen jatkokoulutus ja tutkimustyö

• Hoidon laatu 
varmistetaan 
vahvistamalla ja 
kehittämällä sen 
tietoperustaa 
tieteellisen 
tutkimuksen avulla, 
jolle taataan riittävät 
mahdollisuudet. 

Toimenpiteet:

• Koko henkilökuntaa 
kannustetaan ja tuetaan 
tieteelliseen jatkokoulutukseen 
ja tutkimustyöhön.

• Tutkimustyön tulokset 
hyödynnetään ja niistä 
kerrotaan henkilökunnalle ja 
asiakkaille. 

• Erikoistuville lääkäreille 
tarjotaan mahdollisuus ns. 
kaksoiskoulutukseen.



Tieteellinen jatkokoulutus ja tutkimustyö

Toimenpiteet:

• Tutkimustoimintaa ohjaavat 
erityisvastuualueen tiede-ja 
tutkimusstrategia ja sitä 
konkretisoimaan luodut 
huippuosaamisstrategiat ja 
hoitotieteellinen tutkimusohjelma 
sekä muut alueelliset strategiat 
(mm. Terveyskampus Turku 
strategia). 

• Tutkimushankkeissa tehdään 
yhteistyötä korkeakoulujen 
kanssa. 

• Tutkimus on 
monitieteistä ja 
asiakaslähtöistä.



Tieteellinen jatkokoulutus ja tutkimustyö

• Tieteellisen 
jatkokoulutuksen ja 
tutkimustyön 
edellytykset 
turvataan 

Toimenpiteet:

• Organisaation kliinisen työn 
ja palvelujärjestelmän 
näyttöön perustuvaa 
kehittämistä ja tutkimuksen 
tekemistä tuetaan. 

• Uuden tiedon ja uuden 
osaamisen käyttöönotosta 
huolehditaan.





Aloite opiskelijaohjauksen korvauksesta 

 

Lääkäriopiskelijat ovat kautta aikojen viihtyneet Vaasan keskussairaalassa 

käytännönjaksoillaan. Taas viimeisimmässä listauksessa Vaasan sairaanhoitopiiri on hyvin 

suosittu ja pidetty lääkäriopiskelijoiden keskuudessa. Tämä on erittäin hyvä asia.  

Huomattavasti suurempi määrä opiskelijoita tulee hoitajalinjoilta, jotka näkyvät osastojen ja 

poliklinikoiden jokapäiväisessä toiminnassa.  

Opiskelijan ohjaaminen kuuluu muun muassa sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön ja 

lähihoitajan työnkuvaan. Ohjaaminen on ammattihenkilöstölle mielekästä, mutta myös 

vaativaa ja aikaa vievää. Harjoittelujakson aikana opiskelijan koulussa opittu teoriatieto pitäisi 

tuoda käytäntöön ja tämän avulla syventää ja laajentaa osaamista. On ensiarvoisen tärkeää 

antaa hoitajaopiskelijoille hyvin onnistunut harjoittelujakso ihan jo siitäkin syystä, että 

hoitajapula on todellisuutta Vaasan sairaanhoitopiirinkin alueella. Päteviä sijaisia on vaikea 

saada.  

Oppilaitokset maksavat ohjauspäivästä noin 10 euroa ohjaavalle taholle. Vaasan 

sairaanhoitopiirissä on ollut periaatteena, ettei opiskelijaohjauksesta vastaava henkilö saa 

mitään korvausta ohjaustyöstään.  Suomessa on organisaatioita, joissa opiskelijan 

ohjauspäivästä maksetaan viisi (5) euroa ohjauksen suorittaneelle ammattilaiselle. Summat 

ovat pieniä, mutta pienikin “bonus” voi toimia motivaatiota nostattavana tekijänä. Kun 

työvuoron alussa päivän opiskelijoita jaetaan henkilökunnalle ohjattavaksi, voisi tieto 

pienestä korvauksesta innostaa ohjausprosessissa.  

Tällä aloitteella pyydän, että jatkossa Vaasan sairaanhoitopiirissä opiskelijaohjauksesta 

maksetaan rahallinen korvaus (viisi euroa) jokaisesta ohjauspäivästä ohjanneelle 

työntekijälle.   

 

25.1.2021 

Päivi Karppi (Ps) 

Vaasa 
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