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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 13 Beslutsförteckning/Päätösluettelo: Diagnostiska monitorer, Dustin, 61 800 € 
 
§ 14 Beslutsförteckning/Päätösluettelo: Pohjanmaan tietovaraston tietojen vientiin 

liittyvät työt, 2530 € 
 

§ 15 Tillsättande av arbetsgrupp –  Työryhmän asettaminen; T-rakennuksen tilankäy-
tön työryhmä 

 
§ 16 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; B- ja C-rakennusten 

tilankäytön työryhmä 
 
§ 17 Beslutsförteckning/Päätösluettelo: Mielenterveyspalveluiden tuki; Fraxinus 

Consulting Samuli Saarni, 58000 € 
 
§ 18  Beslutsförteckning/ Päätösluettelo: rTMS-laitejärjestelmä neuromodulaatiohoi-

toja varten, Nexstim Oyj, 70 000€ 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo 
 
 
 
§ 28 Överlämnande av avskrivet lösöre – Käytöstä poistetun tavaran luovutus 
 
§ 29 Anskaffning av fiberoskop – Fiberoskoopin hankinta 
 
§ 30 Anskaffning av perfusor – Perfuusori-hankinta 
 
§ 31 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 32  Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 33 Anskaffning av tvätt- och desinfieringsmaskin – Pesu- ja desinfiointikoneen 

hankinta 
 
§ 34 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 35 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 36 Uppdatering av lungfunktionsapparater – Keuhkofunktiolaitteiden päivitys 
 
§ 37 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 15 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 16 Anhållan om forskningslov, övrig undersökning/ Tutkimushankehakemus, muu 

tutkimus; Sari Nissinen, Työterveyslaitos, ”TykyData” 
   
§ 17 Ersättningar för primärhälsovårdens mun- och tandvårdsjour 1.1-31.12.2021/ 

Perusterveydenhuollon suunterveydenhuollon päivystyspisteen korvaukset 1.1-
31.12.2021 

 
§ 18 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 19 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 20 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 21 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 22 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 23 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 24 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 25 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 26 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 27 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 28 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 29 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 30 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  
 
 
 

 
§ 22 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön för viss tid - Tehtäväkohtaisen palkan korotus 

määräajaksi 
 
§ 23 Hävning av arbetsförhållande - Työsuhteen purku 
 
§ 24  Ändring till tjänsteregistret (sammanslagning av två deltidsvakanser till en 100 % 

vakans) – Muutos virkarekisteriin (kahden osa-aikaisen vakanssit yhdistäminen 
yhdeksi 100 % vakanssiksi) 

 
§ 25 Ansökning om tillstånd för examensarbete - Opinnäytetyön lupa 
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Omistajaohjausjaoston toimintakertomus vuodelta 2020

Jaoston kokoonpano:

jäsen varajäsen

Hans Frantz, pj. Barbro Kloo

Raija Kujanpää David Pettersson

Hans-Erik Lindqvist Mona Vikström

Ulla Hellén Per Hellman

Asiantuntijajäseninä toimivat sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, hallintojohtaja Juha Post ja

talousjohtaja Lena Nystrand. Hallintojohtaja toimi jaoston esittelijänä ja juristi Sari Nielsen sihteerinä.

Vuoden aikana jaosto on kokoontunut viisi kertaa ja pitänyt lisäksi kaksi yhteistä kokousta Vaasan kaupungin

konsernijaoston kanssa.

Jaosto tehtäviin kuuluu

- nimetä edustajat tytär- ja osakkuusyhteisöjen yhtiökokouksiin tai vastaaviin kokouksiin yhteisöissä,

joissa kuntayhtymällä on omistusosuus;

- antaa ohjeet yhteisöjen yhtiökokouksessa tai vastaavissa elimissä kuntayhtymää edustaville henkilöille

kuntayhtymän kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin;

- seurata kuntayhtymän omistukseen kuuluvien tytär- ja osakkuusyhteisöjen toimintaa ja tehdä

tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia havaitsemistaan epäkohdista yhtiön johdolle ja raportoida

tarvittaessa kuntayhtymän hallitukselle;

- järjestää tytär- ja osakkuusyhteisöjen sopimushallinnan ja valvoa, että sopimukset ohjaavat palvelujen

tuotantoa riittävässä määrin;

- raportoida jatkuvasti kuntayhtymän hallitukselle tytär- ja osakkuusyhteisöjen toiminnasta jaoston

laatimin pöytäkirjoin ja vuosittaisin vuosikertomuksin. Vuosikertomuksissa on oltava tietoa ainakin

asetettujen tavoitteiden toteutumisesta; sekä

- hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

Osakkuudet vuonna 2020

Omistajaohjausjaosto on jaotellut yhtiöomistukset kolmeen eri luokkaan niiden strategisen käyttötarkoituksen

ja omistajan kehittämistavoitteiden mukaan: merkittävät, tarpeelliset ja hyödylliset. Merkittävät yhtiöt
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tarjoavat kuntayhtymälle sellaisia tukipalveluita, joita se käyttää päivittäin. Tarpeelliset yhtiöt auttavat

kuntayhtymää varmistamaan laajan palvelutarjonnan. Kuntayhtymä on mukana hyödyllisissä yhtiöissä sen

vuoksi, että niiden omistaminen tarjoaa kuntayhtymälle lisäarvoa, esimerkiksi sidosyksikköaseman.

Omistajaohjausjaosto käsittelee jokaisessa kokouksessa 2M-IT:n, Mico Botnia Oy:n, Teese Botnia Oy:n ja TT

Botnia Oy:n tilannekatsauksen. Muiden yhtiöiden tilannetta käsitellään tarpeen mukaan. Lisäksi jaosto on

käsitellyt tärkeimpien yhtiöiden tilinpäätöstiedot ja nimennyt edustajat yhtiökokouksiin.

Vuoden 2020 aikana kuntayhtymä oli osakkaana 16 yhtiössä. Vuoden 2020 aikana kuntayhtymä hankki

omistusta Alerte Ab Oy:stä (5 %). Kiinteistöosakeyhtiö Eila on kuntayhtymän tytäryhteisö (omistus vähintään

50 %). Mico Botnia Oy, Seinäjoen keskuspesula, Suomen Lähilaboratorio Oy ja Teese Botnia Oy ovat

kuntayhtymän osakkuusyhteisö (omistus 10-50 %). Muissa yhtiöissä kuntayhtymä on pienomistajana.

Yhtiöiden tilanne vuonna 2020

Merkittävät

2M-IT

· Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluita

· Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja edellinen tilikausi oli voitollinen

· Kuntayhtymän johtajalla on paikka yhtiön hallituksessa

Fimlab Laboratoriot Oy

· Yhtiö tuottaa erilaisia laboratoriopalveluita

· Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja edellinen tilikausi oli voitollinen

· Kuntayhtymän toimintaa on ulkoistettu yhtiölle

Mico Botnia Oy

· Yhtiö tuottaa mm. taloushallinnon palveluita ja palkkapalveluita

· Yhtiön taloudellinen tilanne on kohtalainen ja edellinen tilikausi oli niukasti voitollinen

· Talousjohtajalla on paikka yhtiön hallituksessa

· Yhtiö toteutti vuoden 2020 aikana ylimääräisen osakeannin ja kuntayhtymä merkitsi osakeannissa

omistustaan vastaavan määrän uusia osakkeita
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Seinäjoen keskuspesula Oy

· Yhtiö tuottaa pesulapalveluita ja tekstiilien vuokrausta

· Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja edellinen tilikausi oli voitollinen

· Hallintojohtaja on hallituksen varapuheenjohtaja sekä ylihoitaja Saija Seppelinillä on paikka yhtiön

hallituksessa.

· Yhtiö päätti osingon myöntämisestä (750 euroa / osake)

Teese Botnia Oy

· Yhtiö tuottaa puhdistus-, ruoka-, kiinteistö- ja logistiikkapalveluita

· Yhtiön taloudellinen tilanne on kohtuullinen ja edellinen tilikausi oli niukasti voitollinen

· Talousjohtajalla ja teknisellä johtajalla on paikka yhtiön hallituksessa

TT Botnia Oy

· Yhtiö tuottaa työterveyspalveluita

· Yhtiön on aloittanut toimintansa vuoden 2021 alusta alkaen

· HR-johtajalla on paikka yhtiön hallituksessa

Tarpeelliset

Kiinteistöosakeyhtiö Eila

· Yhtiö tuottaa vuokra-asuntotoimintaa, käyttöaste ollut lähes 100 %

· Kuntayhtymän täysin omistama tytäryhtiö, jolle tehdään vuosittain nollatulokseen tähtäävä budjetti

· Talousjohtaja on kiinteistöosakeyhtiön toimitusjohtaja

Alerte Oy Ab

· Yhtiö tuottaa huoltopalveluita (mm. siivous)

· Kuntayhtymä hankkinut osakkeet vuoden 2020 aikana

· Talousjohtajalla on paikka yhtiön hallituksessa

Coxa Oy

· Yhtiö on tekonivelleikkauksiin erikoistunut sairaala

· Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja edellinen tilikausi oli voitollinen

· Kuntayhtymän johtajalla on paikka yhtiön hallituksessa
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Suomen Lähilaboratorio Oy

· Yhtiö tuottaa erilaisia laboratoriopalveluita

· Yhtiön toiminta on vasta käynnistynyt ilman liikevaihtoa ja edellinen tilikausi oli tappiollinen

· Hallintojohtajalla on paikka yhtiön hallituksessa

Una Oy

· Yhtiö tekee julkisten sote-organisaatioiden ICT-kehittämistyötä

· Yhtiön toiminta on vasta käynnistynyt ilman liikevaihtoa ja edellinen tilikausi oli tappiollinen

· Kuntayhtymä on mukana Lomake-ohjelmassa, mutta irtautunut vuoden 2020 aikana Ydin-ohjelmasta

Hyödylliset

Kuntien Tiera Oyj

· Yhtiö tarjoaa valmiiksi kilpailutettuja digiratkaisuja ja IT-palveluita

· Kuntayhtymä mukana sidosryhmäaseman vuoksi

Labquality

· Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen, laadunarvioinnin ja sertifioinnin palveluita

· Kuntayhtymä mukana palveluiden saatavuuden varmistamiseksi

Sarastia Oyj

· Yhtiö tarjoaa valmiiksi kilpailutettuja talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita

· Kuntayhtymä mukana sidosryhmäaseman vuoksi

Viria Oy

· Yhtiö tuottaa tietoon ja turvaan liittyviä palveluita

· Kuntayhtymän mukana, koska omistaa osakkeita ja ne tuottavat hyvin osinkoa

Virtuaalikirjasto Oy

· Yhtiö tuottaa sähköisen lääketieteellisen aineiston kilpailuttamista

· Kuntayhtymä mukana sidosryhmäaseman vuoksi
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Jakelussa mainituille       

  

  

  

  

Jäsenesityspyyntö  

Valtion mielisairaaloista annetun asetuksen (431/1997) mukaan valtion mielisairaaloilla 

on ministeriön neljäksi vuodeksi kerrallaan asettamat johtokunnat. Vanhan Vaasan 

sairaalan johtokunnan toimikausi päättyy 31.5.2021.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää jakelussa mainittuja tahoja nimeämään 

ehdokkaansa jäseneksi ja varajäseneksi johtokuntaan toimikaudeksi 
1.6.2021–31.5.2025.  

Johtokuntaan kuuluu vähintään kuusi ja enintään kahdeksan jäsentä, joista yksi on 

sairaalan henkilöstön keskuudestaan valitsema jäsen ja joista vähintään kahden tulee 

olla kunnan edustajia.  

Pyydämme Teitä ottamaan huomioon tasa-arvolain (laki naisten ja miesten välisestä 

tasa-arvosta 609/1986) säännökset, kun nimeätte henkilöitä. Valtion komiteoissa, 

neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä tulee olla sekä naisia että 

miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. 

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita pyydetään nimeämään ehdokkaita 

kyseisiin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien mukaan ehdottaa sekä naista että miestä 

jokaista jäsenpaikkaa kohden (4 a §).  

Valtion mielisairaaloista annetun asetuksen 2 §:n mukaan valtion mielisairaalan 

johtokunnan tehtävänä on kehittää, ohjata ja valvoa sairaalan toimintaa sekä siinä 

tarkoituksessa:  

1) asettaa yleiset tavoitteet sairaalan toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista;  

2) päättää sairaalan toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarvioehdotuksesta;  

3) seurata sairaalalle asetettujen tavoitteiden toteutumista;  

4) hyväksyä sairaalan johtosääntö;  

5) käsitellä sairaalan toiminta- ja vuosikertomus;  

6) nimittää sairaalan ylilääkärit ja määrätä näistä yksi johtavaksi lääkäriksi enintään 

viideksi vuodeksi kerrallaan; sekä  

7) käsitellä muut laajakantoiset ja periaatteelliset asiat sekä antaa sairaalan toimintaa 

koskevia ohjeita.  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa johtokunnalle lisätehtäviä.  
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Pyydämme ilmoittamaan ehdokkaat 12.4.2021 mennessä sosiaali- ja 
terveysministeriön kirjaamoon sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@stm.fi ja 

mainitsemaan vastauksessa asian diaarinumeron VN/1294/2021.   

Lisätietoja antaa lääkintöneuvos Helena Vorma, puh. 02951 63388, 

helena.vorma@stm.fi.  

          

 

       
 Osastopäällikkö  Satu Koskela  

 Hallitussihteeri  Liisa Holopainen  

Jakelu  Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto  

Suomen Kuntaliitto  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos  

Turun yliopisto  

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto  

Vaasan sairaanhoitopiiri  

Vanhan Vaasan sairaala       

  
Tiedoksi  STM/ Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto  

STM/kirjaamo          
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Anomus Biocartiksen IdyllaTM geenianalysaattorin hankintaan

Tuotamme Patologian osastolla tällä hetkellä ostopalveluina geenianalyysejä noin 550 kpl vuodessa. Pääosin

analyysit tehdään Jyväskylän keskussairaalan Patologian laboratoriossa tai yksityisessä Jilabissa Tampereella.

Saimme testikäyttöön Vaasan Patologian laboratorioon Biocartiksen Idylla molekyylidiagnostiikkaan

kehitetyn analysaattorin. Testikäytön kokemusten perustella haluaisimme toteuttaa Idylla laitteen hankinnan

patologian laboratorioon. Kyseistä laitetta ei ole budjetoitu osastomme 2021-2022 budjettiin, minkä johdosta

anomme nyt erikseen lupaa laitteen hankintaan.

Perustelut

Mutaatiogeenianalyysit ovat tärkeässä roolissa syöpäpotilaiden diagnoosin ja hoidon suunnittelun kannalta.

Oman molekyyligeneettisen laitteen hankinnan suurin etu olisi vastausaikojen merkittävä lyhentyminen. Tällä

hetkellä geenitulosten vastausaikojen on tarkoitus olla alle kaksi viikkoa, jolloin vastaukset ovat käytettävissä

hoidon suunnittelussa. Usein kuitenkin joko hoito joudutaan aloittamaan jo nopeammalla aikataululla tai

vastausten saamisessa kestää pidempään kuin tuo kaksi viikkoa. Tämä johtaa siihen että hoidot aloitetaan

ilman geenivastauksia ja paras mahdollinen yksilöllistetty hoito ei ole tällöin potilaalle tarjolla. Idylla laitteen

avulla saamme vastausajat lyhennettyä 1-4 päivään.

Toinen perustelu Idylla laitteen hankinnalle on kustannusperusteinen. Nykyisellä käytännöllä geenianalyysien

hinta on noin 190 000 euroa vuodessa. Idylla laitteen hankinnan myötä geenianalyysien vuotuinen kustannus

olisi noin 150 000 euroa. Tämä tarkoittaa siis 40 000 euron säästöä vuodessa. Laskelmissa on huomioitu

talon sisällä tehtäviin analyyseihin laitteen hinta (jyvitettynä 6 vuoden ajalle), laitteen huolto sekä

henkilökunnan palkkakustannukset. Kaikkia tilattavia geenianalyysejä ei pystytä tekemään kuitenkaan Vaasan

Patologialla johtuen laitteen mahdollisuuksista sekä henkilökunnan resursseista, mutta noin puolet

analyyseistä tulisi tämän hetkisellä suunnitelmalla kotiutettua. Tulevaisuudessa on mahdollisuus kasvattaa

itse tehtävien analyysien määrää, jolloin myös kustannukset tulevat pienenemään entisestään.

Laitteisto ja sen testikitit ovat IVD hyväksyttyjä parafiiniblokista leikatuille näytteille.

Laboratoriohenkilökunnan työmäärä on varsin vähäinen koska laite on täysin automatisoitu. Lisäksi

laitteistolla on mahdollista analysoida verinäytteistä cfDNA (syöpäsoluista verenkiertoon vapautunutta

DNA:ta) näytteitä. Tämä antaa meille todella mielenkiintoisen työkalun reaaliajassa seurata syöpähoidon

vastetta ja resistenssimutaatioiden syntymistä.
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Laitetta ei ole budjetoitu aikaisemmin Patologian budjettiin koska meillä oli väärä kuva kyseisen laitteen

aiheuttamista kustannuksista ja työmäärästä. Testikäyttö osoitti että luotettavien vastausten saaminen on

huomattavasti nopeampaa kuin nykyisellä käytännöllä, kustannukset ovat alhaisemmat ja suunniteltu laitteen

käyttö on mahdollista nykyisillä henkilökuntaresursseilla. Lisäksi Koronan myötä olemme entistä enemmän

ajautuneet takaisin ajatukseen jossa analyysien keskittäminen yhteen suureen yksikköön ei ole kaikkien etu,

vaan hajauttaminen ja oman talon sisällä analyysien tekeminen tuo huomattavia etuja ja tehokkuutta.

Tekniset tiedot

Idylla™ RT-PCR on automaattinen molekyylidiagnostiikan laitteisto joka antaa molekyylidiagnostiikan

nopeasti, muutamassa tunnissa. Kokonaisuus koostuu ohjausyksiköstä (konsolista) ja vähintään yhdestä

mittausyksiköstä (instrumentista).

Laitteisto tekee koko näytteen valmistus- ja analyysiprosessin suoraan parafiiniblokista leikatusta

näytelastusta ilman erillisiä esikäsittelyjä, parafiinin poistoa tai nukleiinihappojen eristystä laitteen

ulkopuolella. Yksi ja sama laite tekee sekä DNA-eristyksen, RT-PCR-reaktion eristämälleen DNA:lle,

mutaatiodetektion ja vastauksen tutkittavan mutaation suhteen.

Hankinta menettely

Laitteen hankintahinta on 59 000 € (alv 0%). Laitteen jälleenmyyjä: Algol Diagnostic.

Markkinoilla ei ole tarjolla muita teknisesti samanlaisia analysaattoreita. Näin ollen suorahankintamenettely

on mahdollinen.

Olemme saaneet laitteen jälleenmyyjältä Algol Diagnostic:ltä Leasing tarjouksen, jossa varsinainen laitteen

hankinta siirtyy vuoteen 2022:

Leasing sopimus ajalle 1.2.2020- 31.12.2020

Uusi Idylla laite toimitetaan ja asennetaan.

Testikittien hintaan lisätään 500 €/ kitti (sis 6 testiä) tilausten yhteydessä.

Testikittien leasing (2021)  hinta korvataan laitehankinnan ( 2022) yhteydessä seuraavasti:

100 % hyvitys       yli 15 testikittiä     vuonna 2021

50 % hyvitys         10-15 testikittiä    vuonna 2021
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0 % hyvitys          alle 10 testikittiä    vuonna 2021

Esim. 20 testikittiä vuonna 2021,  20 X 500€  = 10000€.

Hyvitys 100 %.  Hankintahinta laitteelle 49000,00 € ( alv 0%)  .

Suunnitellulla laitteen käytöllä tulemme ylittämään tuon 15 testikitin tilausmäärän, jolloin saamme hyvityksen

100% seuraavana vuonna laitetta hankittaessa.

Hankintaa puoltaa Patologian ylilääkäri Carl-Marcus Svartbäck sekä onkologian ylilääkäri Antti Jekunen.

Terveisin

Jatta Saarenheimo Carl-Marcus Svartbäck Mia Östergård-Jussila

Erikoistuva Sairaalasolubiologi Ylilääkäri Patologia Osastonhoitaja

jatta.saarenheimo@vshp.fi marcus.svartback@vshp.fi mia.ostergard-jussila@vshp.fi

+35862134583 +3582132588 +3582132105



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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