
 
                                                                              29.4.2019 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 10  Beslutsförteckning; Reservdel Röntengrör CT Definition Jakobstad; Siemens 

Healthcare Oy, 152 550 €. 
 
§ 11  Päätösluettelo; MRI2 päivitys; GE Healthcare Finland Oy, 587 000 € 
 
§ 12 Potilasinformaatiotyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille 2018-2021 
 
§ 13 Työryhmän asettaminen; Turvallinen lääkehoito 
 
§ 14 Beslutsförteckning; Vivascope, Mavig GmbH, 50 896 € 
 
§ 15 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 16 Työterveyshuollon yhtiöittämisen projektiryhmän jäsenen nimeäminen 
 
§ 17 Beviljande av individuellt tillägg 
 
§ 18 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 19 Päätösluettelo; Silmänpohjalaser; Quantel Medical, 56 000 € 
 
§ 20 Kirjaamis- ja laskutustyöryhmän päivittäminen 8.4.2019 lukien 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

2019 

§ 20 PET CT-säteilysuojien hankinta, SAM Nordic Oy 

§ 21 PET CT-säteilysuojien hankinta, MAP Medical Technologies Oy 

§ 22 Viranhaltijan valitseminen, lakimies 

§ 23 Argon-laitteiston hankinta 

§ 24 Beslut om individuellt tillägg 

§ 25 Beslut om individuellt tillägg 

§ 26 Beslut om individuella tillägg 

§ 27 Beslut om individuella tillägg 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 28 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation. 
 
§ 29  Lupa FCG:n koodikirjaamisen auditoijille käyttää potilaskeromustietoja audi-

toinnissa 
 
§ 30  Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 31 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

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

patientdokumentation. 
  
§ 33  Johtajaylilääkärin ohje; Lagring av vårdanvisningar vid VCS/Hoito-ohjeiden 

tallennus VKS:ssa 
 
§ 34 Johtajaylilääkärin lupa potilasrekisteritietojen käyttöön 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 17 Beslut om individuella tillägg 
 
§ 18 Päätös työsuhteen purusta  
 

camilla.iso-aho
Kirjoituskone
LIITE § 59/4

camilla.iso-aho
Kirjoituskone



Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/1272/02.02.00/2018

Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus 18.2.2019 43

Vs. talousjohtaja Jari Karjalainen, puh. 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vaasa.fi

Liite Käyttösuunnitelma 2019 sisältäen toteutumatilanteen 1/2019 sekä käyttösuunnitelma 
toimielimittäin ja tulosalueittain. Sopeutusvaateen 2,5 % kohdentuminen 
toimielimittäin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 12.11.2018. 
Toimielimiä on pyydetty antamaan talousarvion käyttösuunnitelmansa 31.1.2019 
mennessä. Toimielinten antaman käyttösuunnitelman mukaan toimintatulot ylittyisivät 
0,6 milj. euroa ja toimintamenot 1,2 milj. euroa yli annetun talousarvion. Lisäksi 
erikoissairaanhoitoon varattu määräraha ylittyy 5,1 milj. eurolla. Vahvistetun 
talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat (kaupunki liikelaitoksineen):

Taloussuunnitelma on laadittu ylijäämäiseksi siten, että taseeseen kertynyt edellisten 
tilikausien enne vuotta 2017 kertynyt alijäämä 23,7 milj. euroa tulisi katetuksi vuoden 
2020 tilinpäätöksessä. Kuntalain (410/2015) 110 § mukaan Vaasan kertyneet alijäämät 
on katettava viimeistään tilinpäätöksessä 2020.

Tilikauden alkaessa on saatu valtionosuuspäätökset, joiden perusteella valtionosuudet 
tulevat toteutumaan talousarviossa arvioidun tasoisina. Muun verorahoituksen, eli 
kunta-, kiinteistö- ja yhteisöveron, toteutuma vuonna 2018 jäi selkeästi alle silloisen 
talousarviotason ja tämän heijastusvaikutuksena oletetaan tässä hetkessä vuoden 2019 
verotuloarvion olevan noin kaksi miljoonaa liian korkea. Vuoden 2018 tilikauden tulos 
on myös jäämässä merkittävästi alijäämäiseksi, mitä selittää verotulopohjan pettämisen 
lisäksi sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitys sekä omaisuuden myynnin jääminen 
arvioitua pienemmäksi. Tästä syystä vuoden 2019 talousarvion tulostavoitteen 
saavuttaminen vaatii toimenpiteitä organisaatiossa. Toimintakatetta tulee merkittävästi 
pienentää. Käytännössä tämä tarkoittaisi 2,5 % sopeutusvelvoitteen asettamista 
toimielimille, joka voidaan täyttää menoja pienentämällä tai tuloja lisäämällä. Liitteessä 
on laskelma euromääristä lautakunnittain. Tasapainotusvaade tulee ulottaa myös 
kuntayhtymiin sekä kaupungille palvelua tuottaviin konserniyhteisöihin.

Tasapainotustoiminta organisoidaan siten, että kaupungin johtoryhmä johtaa toteutusta 
kaupungin sisällä kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Tuloslaskelma TA 2019
Toimintatulot 208 956 400
Toimintamenot -580 334 700
Toimintakate -371 378 300
Verotulot 294 302 200
Valtionosuudet 107 116 300
Rahoitustuotot ja -kulut 13 847 700
Vuosikate 43 887 900
Tilikauden tulos 12 691 100

jari.karjalainen
Highlight
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Kaupunginjohtaja TH

Kaupunginhallitus päättää palauttaa käyttösuunnitelmat lauta- ja johtokuntiin uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että 2,5 % sopeutusvaade sisällytetään vuoden 2019 talousarvion 
käyttösuunnitelmiin. Tarkistetut käyttösuunnitelmat palautetaan 15.3.2019 mennessä.

Päätös Merkittiin sivistystoimen johtaja Knookala esittelijäksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa käyttösuunnitelmat toimialoille 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että tarvittava sopeuttamisvaade sisällytetään vuoden 
2019 talousarvion käyttösuunnitelmiin. Lauta- ja johtokuntien tarkistetut 
käyttösuunnitelmat palautetaan maaliskuun loppuun mennessä.



Kostnader för vård i andra inrättningar 2014-2018 per specialitet

Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa v. 2014-2018 erikoisaloittain

Inremed Kirurgi Gyne Barn Ögon Öron Mun Hud Onk. Psyk Ungd.ps Barnps Neuro Barnneur Lung Fysiatri Geraitri Allm.med. Totalt 

Sisätaudit Kirurgia Naisten Lasten Silmä Korva Suu Iho Onk Psyk Nuor.ps. Last.ps. Neuro Last.neur Keuhko Fysiatria Geraitria Yleislääk Yhteensä

2014

Univ-YO 2 175 337 8 493 956 869 240 4 087 600 431 351 643 674 110 751 16 224 1 519 061 25 177 27 547 41 491 355 983 139 572 93 138 4 170 19 034 273

Ej Univ. -Ei YO 1 757 482 1 600 590 1 495 210 786 713 189 513 158 307 96 666 152 951 191 790 4 211 053 565 000 411 202 812 033 37 636 155 192 1 394 882 14 016 220

Tot-Yht. 3 932 820 10 094 546 2 364 450 4 874 313 620 864 801 981 207 417 169 175 1 703 590 4 236 230 592 547 452 694 1 168 016 177 208 248 330 1 399 052 33 043 232

2015

Univ-YO 2 583 209 9 436 372 885 764 4 321 290 366 962 680 768 159 919 39 035 1 103 057 92 413 3 670 25 510 549 084 120 751 33 119 5 442 20 406 365

Ej Univ. -Ei YO 1 567 951 2 385 643 2 402 626 1 161 987 211 644 188 180 92 729 192 222 185 305 4 331 291 456 493 133 169 893 345 68 483 97 490 1 803 925 16 172 484

Tot-Yht. 4 151 161 11 822 015 3 288 391 5 483 277 578 606 868 948 252 648 231 257 1 288 362 4 423 704 460 163 158 679 1 442 428 189 234 130 609 1 809 368 36 578 849

2016

Univ-YO 4 056 447 8 600 269 915 655 4 039 329 380 186 610 401 167 187 38 549 884 351 123 919 4 717 65 376 1 038 350 186 285 28 915 8 229 120 635 21 268 798

Ej Univ. -Ei YO 1 874 007 2 414 279 2 408 213 2 247 688 186 052 283 978 113 865 220 440 253 638 3 637 609 302 302 61 010 728 641 110 896 157 491 1 866 942 105 199 16 972 250

Tot-Yht. 5 930 453 11 014 549 3 323 867 6 287 017 566 237 894 379 281 052 258 989 1 137 989 3 761 528 307 019 126 386 1 766 991 297 180 186 406 1 875 171 225 834 38 241 048

2017

Univ-YO 2 959 074 8 698 246 1 148 654 3 904 595 437 915 663 374 61 143 39 567 739 975 91 361 114 314 39 416 970 747 255 320 122 586 33 300 107 614 20 387 201

Ej Univ. -Ei YO 1 858 561 2 026 340 2 296 352 1 874 703 292 206 201 133 92 037 164 795 100 982 3 255 043 227 268 174 025 747 141 292 753 202 721 1 547 777 259 062 15 612 898

Tot-Yht. 4 817 636 10 724 586 3 445 006 5 779 298 730 121 864 506 153 180 204 362 840 957 3 346 404 341 582 213 440 1 717 888 548 073 325 307 1 581 077 366 676 36 000 099

2018

Univ-YO 2 328 914 10 275 452 1 108 687 3 722 205 465 429 638 697 48 368 41 057 425 309 140 889 421 524 67 702 795 572 821 030 105 930 5 219 145 647 21 557 630

Ej Univ. -Ei YO 2 311 003 2 466 992 2 377 894 2 003 059 310 538 289 561 152 632 197 817 226 853 3 750 925 285 115 200 920 944 774 419 535 258 117 1 247 483 9 613 540 498 17 993 331

Tot-Yht. 4 639 917 12 742 445 3 486 581 5 725 264 775 968 928 258 200 999 238 874 652 162 3 891 814 706 638 268 622 1 740 346 1 240 565 364 048 1 252 702 9 613 686 145 39 550 962

2014-2018

Univ-YO 7,1 % 21,0 % 27,5 % -8,9 % 7,9 % -0,8 % -56,3 % 153,1 % -72,0 % 459,6 % 1430,2 % 63,2 % 123,5 % 488,2 % 13,7 % 25,2 % 13,3 %

Ej Univ. -Ei YO 31,5 % 54,1 % 59,0 % 154,6 % 63,9 % 82,9 % 57,9 % 29,3 % 18,3 % -10,9 % -49,5 % -51,1 % 16,3 % 1014,7 % 66,3 % -10,6 % 28,4 %

Tot-Yht. 18,0 % 26,2 % 47,5 % 17,5 % 25,0 % 15,7 % -3,1 % 41,2 % -61,7 % -8,1 % 19,3 % -40,7 % 49,0 % 600,1 % 46,6 % -10,5 % 19,7 %
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Kostnader för vård på universitetssjukhus 2014-2018 per specialitet

Kustannukset hoidosta yliopistollisissa sairaaloissa v. 2014-2018 erikoisaloittain

Univ.sjukh Inremed Kirurgi Gyne Barn Ögon Öron Mun Hud Onk. Psyk Ungd.ps Barnps Neuro Barnneuro Lung Fysiatri Geraitri Allm.med. Totalt 

YO-sair Sisätaudit Kirurgia Naisten Lasten Silmä Korva Suu Iho Onk Psyk Nuorisops. Lastenps. Neuro Last.neuro Keuhko Fysiatria Geraitria Yleislääket. Yhteensä

2014 2 175 337 8 493 956 869 240 4 087 600 431 351 643 674 110 751 16 224 1 519 061 25 177 27 547 41 491 355 983 139 572 93 138 4 170 0 19 034 273

2015 2 583 209 9 436 372 885 764 4 321 290 366 962 680 768 159 919 39 035 1 103 057 92 413 3 670 25 510 549 084 120 751 33 119 5 442 0 20 406 365

2016 4 056 447 8 600 269 915 655 4 039 329 380 186 610 401 167 187 38 549 884 351 123 919 4 717 65 376 1 038 350 186 285 28 915 8 229 120 635 21 268 798

2017 2 959 074 8 698 246 1 148 654 3 904 595 437 915 663 374 61 143 39 567 739 975 91 361 114 314 39 416 970 747 255 320 122 586 33 300 107 614 20 387 201

2018 2 328 914 10 275 452 1 108 687 3 722 205 465 429 638 697 48 368 41 057 425 309 140 889 421 524 67 702 795 572 821 030 105 930 5 219 145 647 21 557 630

14 102 981 45 504 296 4 927 999 20 075 019 2 081 843 3 236 913 547 369 174 431 4 671 753 473 757 571 772 239 494 3 709 736 1 522 958 383 689 56 361 0 373 896 102 654 268

2014-2018 7,1 % 21,0 % 27,5 % -8,9 % 7,9 % -0,8 % -56,3 % 153,1 % -72,0 % 459,6 % 1430,2 % 63,2 % 123,5 % 488,2 % 13,7 % 25,2 % 13,3 %
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Kostnader för vård på icke-universitetssjukhus 2014-2018 per specialitet

Kustannukset hoidosta Ei-yliopistollisissa sairaaloissa v. 2014-2018 erikoisaloittain

Ej Univ.sjukh Inremed Kirurgi Gyne Barn Ögon Öron Mun Hud Onk. Psyk Ungd.ps Barnps Neuro Barnneuro Lung Fysiatri Geraitri Allm.med. Totalt 

Ei YO-sair. Sisätaudit Kirurgia Naisten Lasten Silmä Korva Suu Iho Onk Psyk Nuorisops. Lastenps. Neuro Last.neuro Keuhko Fysiatria Geraitria Yleislääket. Yhteensä

2014 1 757 482 1 600 590 1 495 210 786 713 189 513 158 307 96 666 152 951 191 790 4 211 053 565 000 411 202 812 033 37 636 155 192 1 394 882 0 14 016 220

2015 1 567 951 2 385 643 2 402 626 1 161 987 211 644 188 180 92 729 192 222 185 305 4 331 291 456 493 133 169 893 345 68 483 97 490 1 803 925 0 16 172 484

2016 1 874 007 2 414 279 2 408 213 2 247 688 186 052 283 978 113 865 220 440 253 638 3 637 609 302 302 61 010 728 641 110 896 157 491 1 866 942 105 199 16 972 250

2017 1 858 561 2 026 340 2 296 352 1 874 703 292 206 201 133 92 037 164 795 100 982 3 255 043 227 268 174 025 747 141 292 753 202 721 1 547 777 259 062 15 612 898

2018 2 311 003 2 466 992 2 377 894 2 003 059 310 538 289 561 152 632 197 817 226 853 3 750 925 285 115 200 920 944 774 419 535 258 117 1 247 483 9 613 540 498 17 993 331

9 369 005 10 893 845 10 980 295 8 074 150 1 189 952 1 121 159 547 928 928 226 958 569 19 185 921 1 836 177 980 326 4 125 934 929 303 871 011 7 861 009 9 613 904 760 80 767 183

2014-2018 31,5 % 54,1 % 59,0 % 154,6 % 63,9 % 82,9 % 57,9 % 29,3 % 18,3 % -10,9 % -49,5 % -51,1 % 16,3 % 1014,7 % 66,3 % -10,6 % 28,4 %
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Hallintoylilääkärin tehtävät 2019 

 

-Digitaalisten palveluiden kehittämiseen osallistuminen (työryhmät, IT jory, ) potilaiden 

hoitoprosessiin vaikuttavissa ratkaisuissa. Digitaalisen toimintaympäristön kehityksen 

seuraaminen ja asiakas ja potilastietojärjestelmän lääketieteellisen asiantuntijat tehtävät. 

-Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön kehittäminen niiltä osin, kun 

tehtävä ei ole PTH yksikölle määrätty.  

-sairaanhoidon kehittämisessä tarvittavien tietojärjestelmien ja ohjelmistojen lääketieteellisen 

asiantuntijan tehtävät. (Tietojohtaminen) 

- AT palvelun järjestäminen Vaasan alueella 

- VA-johtajien päivystyslistojen hyväksyminen 

- Materiaalin tuottaminen JYL valmistelussa oleviin selviytyksiin yms. 

- Muut Johtajaylilääkärin delegoimat/antamat tehtävät. 

 

 

Reijo Autio 

johtajaylilääkäri 
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Pöytäkirja · sivu 1(6) 

nr 1/2019 

 

 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Torstai 21.2.2019 klo 9.00.-11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, F-talo, 2. kerros 

Ammattiyhdistysten edustajille tiedotustilaisuus klo 11.00 

Päätöksentekijät  

Läsnäolijat: Hellman Per 

Erickson Sture 

Kemppinen Juha 

Jaakola Tanja 

Backström Alice 

Granfors Mikaela 

Lundman-Evars Helena 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija 

Smeds-Nylund Ann-Sofie 

puheenjohtaja 

jäsen 

esittelijä 

sihteeri 

asiantuntija 

asiantuntija 

asiantuntija 

hallituksen pj. 

hallituksen edustaja 

jäsen 

Vaasa  

Vaasa   

vast.aluejoht., VKS 

ylihoitaja, VKS 

Mustasaari 

Närpiö 

Närpiö 

Vaasa  

Vaasa 

Närpiö 

Poissaolijat: Vikström Pernilla 

Rönnlund Christer 

Eriksson Roger 

Småros Anna-Stina 

Sirviö Markku 

varapuheenjohtaja 

varajäsen 

jäsen 

asiantuntija 

asiantuntija 

Mustasaari 

Kristiinankaupunki 

Pedersöre 

Pietarsaari 

Vaasa 

Asiantuntijat: Granlund Susann koordinoiva-  

osastonhoitaja 

VKS 

Muut läsnäolijat:    

Esittelijät: Kemppinen Juha   

Sihteeri: Jaakola Tanja   

Pykälät: 1-9 

Pöytäkirja  

allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 

 

Sihteeri: 

 

 

 

Tarkastaja: Paikka ja aika: 

 

 

Sture Erickson 

Paikka ja aika: 

 

 

Mikaela Granfors 

Asetettu  

nähtäväksi: 

 Otteen oikeaksi todistaa: 
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Pöytäkirja · sivu 2(6) 

nr 1/2019 

 

 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Torstai 21.2.2019 klo 9.00-11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, F-talo, 2. kerros 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 1 Kokouksen avaus 3 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 

§ 4 Ajankohtainen henkilöstötilanne 3 

§ 5 Vastuualueen taloustilanne 5 

§ 6 H-talon suunnittelun tilannekatsaus 5 

§ 7 Muut asiat 5 

§ 8 Seuraava kokous 6 

§ 9 Kokouksen päättäminen 6 

 

Puheenjohtaja:  

 

 

Per Hellman 



Asiasivu 3(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta     21.2.2019 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

§ 1 Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja toivotti kaikki tervetulleiksi ja avasi kokouksen klo 9.02. 

 

§ 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
§ 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sture Erickson ja Mikaela Granfors. 

 
§ 4 Ajankohtainen henkilöstötilanne 

 

Vaj Juha Kemppinen kertoi lääkäritilanteesta ja lääkäripulaan johtaneista taustoista 

ostopalvelulääkäreiden lähtiessä. Erikoistuvat pelkäsivät seniorilääkäreiden ohjauk-

sen puutetta ja suurta työmäärää. Esiintynyt myös erityisvaatimuksia ohjauksesta ja 

asiakasvolyymista, mihin ei voitu suostua. 

Rekrytointi on tällä hetkellä haastavaa. Kokemus on, että kukaan ei halua tulla työs-

kentelemään psykiatrialle. Kielitaitovaatimus ja psykiatrian erikoisala koetaan ras-

kaana. 

Toimintaympäristö on haastava. Monen lääkärin lähteminen yhtä aikaa on aiheut-

tanut vaikean tilanteen. 

Nykytilanne: 3 ostopalvelulääkäriä. Yksi tai kaksi lisää voitaisiin palkata, jos saatai-

siin rekrytoitua. Huhtikuussa – toukokuussa 2019 on kaksi erikoistuvaa lääkäriä tu-

lossa töihin.   

Kesäksi palkataan useita kandeja ja amanuensseja. Tavoitteena on saada uusia lää-

käreitä sitoutumaan ja jäämään alueelle pidemmäksi aikaa töihin.  

Lasten psykiatrian tilanne: erikoislääkäri ylilääkärinä + 4 erikoistuvaa. 

Nuorisopsykiatrian tilanne: erikoislääkäri ylilääkärinä + 2 erikoistuvaa. Hoitajatyö-

ryhmässä aloittaa uutena toimintamuotona akuuttityöpari. 

Psykiatrinen poliklinikka: erikoislääkäri ylilääkärinä  + 3 ostopalvelulääkäriä . 

Työ- ja toimintakyvyn arviointia (vuositasolla 25 ) ei tehdä vuonna 2019. 

Jonoa kertynyt lääkärivastaanotolle. 

Osasto 1: kandi + ylilääkäri tukena. 

Osasto 2: lääkäri + amanuenssi. 

Osasto 4: erikoislääkäri ylilääkärinä  + amanuenssi. 

Osasto 5: erikoislääkäri ylilääkärinä +  amanuenssi. 

Päivystysvastuu jakautuu lähinnä kahden erikoislääkärin varaan. 



Asiasivu 4(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta     21.2.2019 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

 

Neuvottelukunta: 

Mikä vaikuttaa tilanteeseen ja mitä ratkaisuja voitaisiin löytää? Keskinäinen 

avunanto, työn jakaminen ja ohjaus nuorille lääkäreille olisi tärkeää. Pohdittiin 

työnohjauksen tarvetta ja etämahdollisuuksia siinä. Uumaja yhteistyö nousi esiin, 

voitaisiinko sieltä onnistua rekrytoimaan. 

 

Neuvottelukunta osoitti tukensa psykiatrian johdolle ja kertoi myös hallituksen sa-

mansuuntaisista terveisistä. Palautetta psykiatrian tilanteesta oli tullut myös neu-

vottelukunnan jäsenille. 

Keskustellaan psykiatrian alueellisesta toimintaympäristöstä ja infrasta, mikä vaj:n 

mukaan ei paikallisesti toimi ideaalisesti.  Todettiin, että toimijoiden kanssa tarvi-

taan yhteisiä keskusteluja.  

 

Neuvottelukunnassa pohdittiin lääkäreiden keskuudessa esiintyvää puutteellista kie-

litaitoa, joka johtaa tilanteeseen, jossa hoitajat kääntävät keskusteluja. Neuvottelu-

kunnassa keskusteltiin mahdollisuudesta selvittää tulkin palkkaamista tilannetta 

helpottamaan. Neuvottelukunta piti myös tärkeänä ”me-hengen”, yhteisöllisyyden 

merkitystä ja henkilöstön palkitsemista. Neuvottelukunta pohti erilaisia vaihtoehto-

ja, joilla voitaisiin tukea tällaista kehityssuuntaa esim. yhteisillä, moniammatillisilla 

laivaseminaareilla tai palvelualueen ja vastuualueen yhteisillä iltatilaisuuksilla. Pal-

kitseminen jollain tapaa olisi osoitus, että työllä on merkitystä. 

 

Neuvottelukunnan asiantuntija Mustasaaresta kertoi tyytymättömyydestä Nuoriso-

psykiatrian poliklinikan palveluihin ruotsinkielisten nuorten suhteen. He lähettävät 

asiakkaitaan muualle kuin Vaasan shp:iin. Neuvottelukunta piti tärkeänä, että kes-

kustellaan, miksi ei olla tyytyväisiä niin, että sekä kunnasta ja VKS voidaan kertoa 

omaa näkökulmaansa. 

 

Ylihoitaja kertoi hoitohenkilöstön tilanteen. Lääkäripula tekee toiminnasta ja hoi-

tamisesta haastavaa. Hoitajat ovat joustaneet paljon ja toimivat toiminnan kivijal-

kana. Hoitajat joutuvat kääntämään keskusteluja asiakkaan edun ja yhteistyön ni-

missä, mikä koetaan vievän aikaa pois varsinaisesta hoitotyöstä. Hoitajat myös suh-

tautuvat tähän tehtävään eri tavoin ja moni kokee sen vääräksi menettelytavaksi. 

Hoitohenkilöstössä on myös jatkuva rekrytointi meneillään vaihtuvuuden vuoksi. 

Neuvottelukunnalle kerrottiin, että henkilöstölle järjestetään yhteinen informaatio- 

ja keskustelutilaisuus. Kokonaisuudessa psykiatrian palvelualueen tilanne on vaikea 

ja haastava tällä hetkellä.  

 

Neuvottelukunta esitti, että tulkkiasiaa selvitetään ja esim. henkilöstön palkitsemis-

ta yhteisten eri retkitilaisuuksien muodossa harkitaan.  

Neuvottelukunta kommentoi erikseen, että MIEPÄ suunnittelua tulisi jatkaa.  
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§ 5 Vastuualueen taloustilanne 

 

Vastuualuejohtajan esitys liitteenä. 

 

§ 6 H-talon suunnittelun tilannekatsaus 

Susann Granlund kertoi ajankohtaisen tilanteen H-talon suunnittelussa. Kaikkien 

kerrosten tilaluettelot on läpikäyty. Kaikki huoneet ja neliöt ovat valmiina ja tilaoh-

jelma lukittuna niiltä osin. Muutoksia ei voi tulla lisäämällä neliöitä, tavoite saada 

37 000 m2.  

Psykiatrian laaja ulkoterassi ei mahtunut alkuperäisen suunnittelun mukaan. Arkki-

tehdit saivat tehtäväksi tekniikan kanssa selvittää, miten suuren teras-

sin/parvekkeen voimme saada turvataksemme 1h ulkoilun potilaillemme MTL mu-

kaisista rajoituksista huolimatta. Tällä hetkellä suunniteltu tila on n.200 m2 kokoi-

nen. Seuraavaksi rakennetaan standardihuoneet ja saadaan kustannusarvioita. Li-

säksi aloitetaan huonesisustusten hahmottaminen. Työryhmiä on perustettu toi-

minnallisten prosessien konkreettiseen työskentelyyn. Osallistetaan henkilöstöä. 

Kaikki joutuvat pohtimaan ja muuttamaan prosessejaan. Miepä –ryhmä (mielenter-

veys- ja päihde) on aloittanut työskentelyn.  

 

Susann havainnollisti pohjakuvien avulla suunniteltuja tiloja. Kolmannessa kerrok-

sessa on tiloja 35:lle avohoidon vastaanottohuoneelle. 

 

Mielenterveys-päihdeasiakkaille oli alkuperäisen suunnittelun mukaan suunniteltu 

63 potilaspaikkaa, mutta olemme vähentäneet sen yhdellä paikalla 62:een paikkaan.  

 

Lasten- ja nuorten poliklinikat sijoittuvat H-talon ulkopuolelle, johon tarvitaan eril-

linen rinnakkaissuunnitelma. Suunnitelmissa on Nuorisopsykiatrian pkl ja Nuori-

soasema Klaaran yhteistyö, lastenpsykiatrian pkl ja lastensuojelu + perheneuvolan 

yhteistyötä suunnitellaan.  

 

Esitys liitteenä. 

 

Neuvottelukunta: akuutti päivystyksellinen toiminta nuorten päihdeongelmaisten 

kanssa tulisi huomioida. Vastuualuejohtaja nosti myös omassa esityksessään esiin 

alueen haasteen nuorten päihde- ja huumehoitopaikan puuttumisesta.  
 

§ 7 Muut asiat 

Muita asioita ei ollut. 
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§ 8 Seuraava kokous 

Seuraava kokous 11.9.2019 klo 9.oo. 

 

§ 9 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 11.04. 
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Ann-Charlott Gröndahl, henkilöstöjohtaja 

 

Maakuntauudistus ja vähemmistökielen asema  

Olle Gull, hallintojohtaja, maakuntauudistuksen valmistelija  
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§ 1   KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Puheenjohtaja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailli-

sesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

 

§ 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Päivi Karppi ja Kaj Johansson. 

 

 

§ 3   HENKILOSTÖN KIELITAITO, KELPOISUUS- JA KIELITAITOSÄÄNTÖ SEKÄ 

ERIVAPAUDET 

   Ann-Charlott Gröndahl, henkilöstöjohtaja 

 

  

Henkilöstöjohtaja Ann-Charlott Gröndahl kertoi sairaanhoitopiirin kelpoisuus- ja kielitai-

tosäännöstä, joka on valtuuston hyväksymä. Aina kun henkilö valitaan virkaan tai toi-

meen, on pätevyysvaatimusten täytyttävä. Vaativimpaan 1. luokkaan kuuluvat kaikki esi-

miehet ja myös esimerkiksi osastonsihteerit. Heillä tulee olla kielitodistus sekä suomen et-

tä ruotsin kielten hyvästä suullisesta ja kirjallisesta taidosta. Hoitohenkilökunta kuuluu 

luokkaan 2, jossa vaaditaan suomen ja ruotsin kielten hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjalli-

nen taito. Luokkaan 3 kuuluvilta työntekijöiltä, kuten vahtimestareilta, vaaditaan suomen 

ja ruotsin kielten hyvä suullinen taito. Luokkaan 4, kuuluu työntekijäryhmiä, joilla ei ole 

suoraa potilaskontaktia. Heiltä vaaditaan suomen ja ruotsin kielten tyydyttävä suullinen 

taito.  

 

Lautakunnassa pohdittiin, että laitoshuoltajat ovat melko paljon kontaktissa potilaisiin ja 

he kuuluvat luokkaan 4. Tällä hetkellä laitoshuoltajien palvelut on ulkoistettu ja myös os-

tetuilta palveluista pitäisi edellyttää asianmukaista kielitaitoa.  

 

Hallitus voi erityisistä syistä myöntää virkaan tai toimeen valittavalle vapautuksen tai lie-

vennyksen kelpoisuus- ja kielitaitosäännön mukaisista kielitaitovaatimuksista, jotka kos-

kevat kyseisen viran/toimen haltijaa. Erivapaus voidaan myöntää, jos virka tai toimi on 

julistettu avoimeksi useammin kuin kerran, mutta kukaan hakijoista ei ole täyttänyt kel-

poisuusvaatimuksia. Erivapaus voidaan myöntää myös silloin, kun hakijalla on muita tär-

keitä ansioita, jotka ovat sairaanhoitopiirille erittäin arvokkaita, ja osaamista ei saada or-

ganisaatioon muutoin kuin rekrytoimalla kyseinen henkilö. Valinta ei ole ehdollinen, eri-
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vapaus joko myönnetään tai ei. Henkilöitä, joille on myönnetty erivapaus, kehotetaan 

osallistumaan kielikurssille. 

 

Vakituisessa työsuhteessa erivapaus ruotsinkielestä on myönnetty ruotsin kielestä 13 lää-

kärille, yhdelle ammattimiehelle, yhdelle kenttäjohtajalle ja yhdelle ravitsemusterapeutil-

le. Sekä suomen että ruotsin kielestä erivapaus on myönnetty seitsemälle lääkärille. Pel-

kästään suomen kielestä erivapautta ei ole myönnetty yhdellekään. Usein erivapauden 

saaneet osaavat jonkin verran kyseistä kieltä, mutta eivät ole saaneet / suorittaneet kysei-

sen kielen kielitodistusta. 

 

Määräaikaistakin työsuhdetta hakevista valitaan mieluiten kielellisesti pätevä, mutta mää-

räaikaiseen työsuhteeseen voidaan valita henkilö, joka ei täytä kielitaitovaatimuksia. Jos 

määräaikaisella ei ole kielellistä pätevyyttä, yritetään tukea hänen kieliopintojaan. Heti 

työsuhteen alussa kerrotaan vakituiseen virkaan/toimeen vaadittavasta kielitaitovaati-

muksesta. Jos työntekijä ei ole kielellisesti pätevä kahden vuoden kuluttua, ei häntä voida 

valita enää määräaikaiseen eikä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.  

 

  

§ 4  MAAKUNTAUUDISTUS JA VÄHEMMISTÖKIELEN ASEMA 

Olle Gull, hallintojohtaja, maakuntauudistuksen valmistelija 

 

Hallintojohtaja, maakuntauudistuksen valmistelija Olle Gull kertoi tämänhetkisestä maa-

kuntauudistukseen vaikuttavien lakien (maakuntalaki ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä) valmistelun tilanteesta.  Lakiin on kirjattu, että sosiaali- ja terveydenhuol-

to on järjestettävä niin, että asiakas saa ne valitsemallaan kielellä, joko suomeksi tai ruot-

siksi. Maakunta päättää palvelustrategiassa myös yksityisiltä sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelun tuottajilta hankittavien palvelujen vähimmäismäärää koskevat tavoitteet. Palve-

lulupauksessa maakunta asettaa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palve-

lut toteutetaan huomioiden maakunnan asukkaiden tarpeet ja paikalliset olosuhteet. Pal-

velulupausta ja -strategiaa valmistellaan koko ajan.  

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle määritellään valtakunnallisesti strategiset ta-

voitteet palvelujen integraation ja yhdenvertaisen saatavuuden, valinnanvapauden, asuk-

kaiden osallistumisoikeuden, vaikutusmahdollisuuksien ja kielellisten oikeuksien turvaa-

miseksi sekä sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriö ja maa-

kunnat neuvottelevat vuosittain maakunnan järjestämisvastuuseen kuuluvien sosiaali- ja 

terveydenhuollon tehtävien ja palvelujen toteuttamisesta. Neuvottelujen tarkoituksena on 

ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelurakenteen kehittämisessä sekä edis-

tää ministeriön ja maakunnan välistä yhteistyötä. 
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Kaksikielisessä maakunnassa maakuntahallituksen on asetettava kielivähemmistön vai-

kuttamistoimielin. Toimielimen jäseniksi valitaan maakunnan kielivähemmistöön kuulu-

via asukkaita edustavia henkilöitä. Kielivähemmistön vaikuttamistoimielimen tehtävänä 

on selvittää, arvioida ja määritellä maakunnan kielellisen vähemmistön omalla kielellä 

tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden palvelujen saatavuutta ja laatua. Toi-

mielimen tehtävänä on selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä maakunta-

hallitukselle ehdotuksia kielivähemmistön palvelujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kie-

litaitovaatimuksista ja kielitaidon kehittämisestä. Vaikuttamistoimielimellä voi olla myös 

muita maakuntahallituksen määräämiä tehtäviä. Vaikuttamistoimielimen on annettava 

vuosittain maakuntahallitukselle kertomus kielivähemmistön palvelujen toteutumisesta.  

 

Gull kysyi lautakunnan mielipidettä siitä, minkä kokoinen vaikuttamistoimielimen pitäisi 

olla? Millä perusteilla jäsenet elimeen valittaisiin? Tällä hetkellä määritellään laissa, miten 

vähemmistökielinen lautakunta pitää valita. Vaikuttamistoimielimen muodostamisesta 

voidaan sopia vapaammin, koska maakuntahallitus asettaa vaikuttamistoimielimen. Tar-

koitus on, että jäsenten on kuuluttava kielivähemmistöön. Vaikuttamistoimielimen tehtä-

vä on laajemmin kirjoitettu kuin erikoissairaanhoitolaissa kirjattu vähemmistökielisen 

lautakunnan tehtävä. 

 

Lautakunta oli sitä mieltä, että jäsenet pitäisi valita sen mukaan, keitä kieliasiat kiinnosta-

vat. Lisäksi vaikuttamistoimielimen jäsenten valinnan tulisi perustua vaalitulokseen. Gull 

kertoi, että Uudenmaan maakunta vetää kielivaikuttamistoimielimen valmistelua. Kieli-

vähemmistön vaikuttamistoimielimen toimintaan on tulossa ohjekirja, joka voidaan lähet-

tää lautakunnalle.  

  

 

§ 5  HALLITUKSEN PÖYTÄKIRJAT (4/2018 – 11/2018) 

  

  Merkittiin tiedoksi hallituksen pöytäkirjat.    

  

 

§ 6  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

Ei muita asioita. 

 

 

§ 7 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 

Puheenjohtaja kiitti lautakunnan jäseniä kokoukseen osallistumisesta ja kuluneesta vuo-

desta. Kokous päättyi kello 13.25.  
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Soveltamisala 

 

Tätä sääntökirjaa noudatetaan, kun Vaasan sairaanhoitopiiri (Vshp) järjestää lääkinnällisen kuntoutuksen 
terapiapalveluja palvelusetelillä sairaanhoitopiirin alueella asuville sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 
annetun lain (569/2009) mukaisesti. Sääntökirjassa Vshp asettaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluiden ja 
palvelusetelilain 5§:ssä tarkoitetut hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Vshp velvoittaa, että palveluntuottajat 
noudattavat sääntökirjassa määriteltyjä velvoitteita ja kriteerejä. 
 
Sääntökirja perustuu Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) laatimaan palvelusetelin 
sääntökirjan yleiseen malliin, jota on muokattu huomioiden Vshp:n lääkinnällisen kuntoutuksen käytännöt. 
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Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta – yleinen osa 

 

1 Määritelmät 

 
Tässä sääntökirjassa 

1. lääkinnällisen kuntoutuksen palveluilla tarkoitetaan fysioterapiaa, toimintaterapiaa ja lymfaterapiaa. 
Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisestä huolehtii Vshp. Palvelut tulee järjestää sisällöltään ja 
laajuudeltaan sellaisiksi kuin kuntoutuksen tarve Vshp:n alueella edellyttää (Lääkinnällisen kuntoutuksen 
asetus 1015/1991, 3§); 

 
2. asiakkaalla tarkoitetaan potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 2 §:n 1 kohdassa tarkoitettua 

potilasta ja sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 3 §:n 1 
kohdassa tarkoitettua asiakasta; 

 
3. palveluntuottajalla tarkoitetaan itsenäistä ammatinharjoittajaa tai yksityistä terveydenhuollon palveluja 

tuottavaa yksikköä (hoitolaitos), jonka sairaanhoitopiiri on hyväksynyt tuottamaan 
palvelusetelipäätöksellä myönnettäviä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja; 

 
4. palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan sairaanhoitopiirin sosiaali- ja terveyspalvelun 

saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset 
sairaanhoitopiirin ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää 
sairaanhoitopiirin lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan 
vaikuttavat samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 
terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelin käyttäjällä on kuitenkin muista järjestämistavoista poiketen 
oikeus valita haluamansa sairaanhoitopiirin hyväksymä palveluntuottaja. 

 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä. 
Palvelusetelilakia sovelletaan palvelusetelin käyttämiseen kuntien järjestämissä sosiaali- ja 
terveyspalveluissa. Lakia sovelletaan ainoastaan yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen hankkimiseksi. 
Tämän vuoksi lakia ei voi soveltaa julkisyhteisöjen tuottamien palvelujen hankkimiseen. 
Palvelusetelijärjestelmässä sairaanhoitopiiri ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta sovittaessa, sillä 
kyseessä on kuluttajan asemassa olevan asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen sopimus; 

 
5. omavastuuosuudella tarkoitetaan sitä osuutta yksityisen palveluntuottajan tuottaman palvelun 

hinnasta, jota sairaanhoitopiirin myöntämän palvelusetelin arvo ei kata ja joka jää asiakkaan 
maksettavaksi; 

 
6. sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla sairaanhoitopiiri asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut 

hyväksymiskriteerit palveluntuottajille. Sairaanhoitopiiri velvoittaa palveluntuottajat jatkuvasti 
noudattamaan sääntökirjan määräyksiä. Yksityinen palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan tämän 
sääntökirjan ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja hyväksytään palvelusetelillä toteutettavien 
sosiaali- tai terveyspalvelujen tuottajaksi.  
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2 Asiakkaan asema 

Vshp:n on selvitettävä asiakkaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä; palvelusetelin arvo, palvelun 
tuottajien hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 
 
Asiakkaan valittua palvelusetelin, hänen tulee itse hakeutua hyväksytylle yksityiselle palveluntuottajalle.  
Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin Vshp:n tulee ohjata hänet muilla 
tavoin järjestämiensä palvelujen piiriin.  
 
Palvelusetelin saanut asiakas tekee palvelujen tuottajan kanssa sopimuksen palvelun hankkimisesta. Tätä 
sopimussuhdetta koskevat sopimuksen sisällön mukaan määräytyvät kuluttajaoikeuden ja sopimusoikeuden 
säännökset ja oikeusperiaatteet. Asiakkaan ja palveluntuottajan välistä sopimusta koskevan erimielisyyden 
saattamisesta kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi säädetään kuluttajariitalautakunnasta annetussa laissa. 
Reklamaatiotilanteessa kuluttajan tulee ilmoittaa tyytymättömyydestään sopimuskumppanilleen eli palvelun 
tuottajalle. 
 
Asiakkaan asemaan sovelletaan palvelusetelilakia, sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettua 
lakia sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia. Palvelujen tuottamiseen palvelusetelillä sovelletaan 
kuluttajansuojalakia. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuluttajaoikeuden mukaisia oikeusturvakeinoja 
reklamaatiotilanteessa. Seuraamuksiin kuuluvat kuluttajan oikeus pidättyä maksusta, virheen oikaisu, 
hinnanalennus, kaupan purku ja vahingonkorvaus. Palveluseteliä käyttävä asiakas voi saattaa sopimussuhdettaan 
koskevan erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. 
 
Potilaslain mukaan potilaan oikeusturvakeinoja ovat terveydenhuollon toimintayksikön vastaavalle johtajalle 
tehtävä muistutus sekä oikeus tehdä kantelu hoidosta tai hoitoon liittyvästä kohtelustaan terveydenhoitoa 
valvovalle viranomaiselle, joita ovat aluehallintovirasto AVI sekä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto 
Valvira. Asiakkaalla on myös mahdollisuus kantelun tekemiseen. 
 

3 Palveluntuottajaksi hakeutuminen 

Palvelusetelituottajaksi hakeudutaan rekisteröitymällä ja täyttämällä toimintoa varten laadittu hakemuslomake 
palveluseteliportaalissa internet-sivuilla (Palse.fi). Palveluntuottajaksi hakeutuminen on mahdollista ympäri 
vuoden. Palveluntuottajan on ennen hakemuksen lähettämistä tutustuttava sääntökirjaan ja sen liitteisiin.  
Hakemuslomakkeen allekirjoituksella toimija sitoutuu ko. asiakirjojen ehtoihin. 
 
Palvelusetelituottajaksi hyväksytään kaikki hakijat, jotka täyttävät hakulomakkeessa ja sääntökirjassa mainitut 
ehdot. Palveluntuottajiksi hyväksytyt saavat ilmoituksen hyväksymisestä. Vshp julkaisee tiedot 
palveluntuottajista palveluseteliportaalissa. 
 
Palveluntuottajan kelpoisuuteen liittyvät viranomaisrekisterien tarkistukset ovat lakisääteisiä (Tilaajavastuulaki 
1233/2006 §5) ja ne tehdään palvelusetelituottajaksi hakeutuessa sekä jatkossa vuosittain. Tätä varten 
edellytetään, että palveluntuottaja on liittynyt tai liittyy hakuprosessin yhteydessä Suomen Tilaajavastuu Oy:n 
Luotettava Kumppani –ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi). Palveluntuottajakohtaiset Tilaajavastuulain mukaiset 
liitteet haetaan Tilaajavastuun järjestelmästä automaattisesti. Palveluntuottajan ei tarvitse liittää 
tilaajavastuulain edellyttämiä todistuksia hakemukseensa. 
 
Vshp saa Tilaajavastuu.fi kautta seuraavat lakisääteiset todistukset: 

http://www.tilaajavastuu.fi/
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• Kaupparekisteriote (ehdollinen) 
• Palveluntuottaja ennakkoperintärekisterissä 
• Todistus maksetuista veroista ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksuista tai verovelkaa ja erääntyneitä 

sosiaalivakuutusmaksuja koskeva maksusuunnitelma  
• Vakuutusyhtiön todistus lakisääteisistä eläkevakuutuksista ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta  
• Vakuutusyhtiön todistus potilasvahinko- tai vastuuvakuutuksen voimassaolosta ja vakuutusmaksujen 

suorittamisesta  
• Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työn ehdoista sekä 
• Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä 

 
Yksityinen ammatinharjoittaja / elinkeinonharjoittaja hakeutuessaan palveluntuottajaksi sitoutuu siihen, että 
Vshp voi tarkistaa lupaviranomaiselta onko toimijan/henkilöstön rikostausta tarkistettu lupa- ja 
ilmoitusmenettelyn yhteydessä Aluehallintoviraston tai sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran 
toimesta. (ks. s. 7 kohta 7) 
 

4 Palveluntuottajan velvoitteet 

Palveluntuottaja on palvelusetelijärjestelmän puitteissa palvelua tuottava, yksityisestä terveydenhuollosta 
annetussa laissa (152/1990) tarkoitettu palveluntuottaja. Palveluntuottaja sitoutuu täyttämään palvelusetelilain 
(569/2009) 5 §:n mukaiset yleiset ehdot. Vshp:llä on oikeus vaatia palveluntuottajaa toimittamaan kirjalliset 
todistukset tai muun riittävän näytön siitä, että tässä kohdassa mainitut yleiset edellytykset täyttyvät. 
 

1) Rekisteröinti ennakkoperintärekisteriin 
Palveluntuottaja sitoutuu olemaan rekisteröitynä verohallinnon ennakkoperintärekisterissä. 
 

2) Palveluntuottajaa koskevan erityislainsäädännön edellytykset 
Palvelujentuottajan tulee täyttää kulloinkin voimassa olevat, sitä koskevat erityislainsäädännön edellytykset. 
Tässä tapauksessa erityislainsäädännöllä tarkoitetaan erityisesti yksityisestä terveydenhuollosta annettua lakia 
(152/1990). 
Palvelua tuottavan yksikön kohdalla edellytysten täyttyminen on tarkastettu yksikön perustamisvaiheessa. 
Perustamisluvan myöntää toimivaltainen aluehallintovirasto (AVI) tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontavirasto Valvira. Luvan saanut palvelujen tuottaja rekisteröidään yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen 
antajien Valveri -rekisteriin, jota Valvira ja aluehallintovirastot ylläpitävät yhdessä.  
 

3) Vähimmäispalvelutaso 
Palveluntuottajan tuottamien palvelujen on jatkuvasti vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään julkisen 
sektorin toiminnalta. Samoin palveluntuottajan on toteuttava asiakkaansa oikeuden laadultaan hyvään 
terveyden- ja sairaanhoitoon sekä sosiaalipalveluihin. Käytännössä Vshp hyväksyy palvelun tason siinä vaiheessa, 
kun se valitsee tietyn palveluntuottajan mukaan palvelusetelijärjestelmään ja ottaa tältä asiaa koskevan 
sitoumuksen. 
 

4) Vakuutusturva 
Palveluntuottaja sitoutuu ottamaan ja pitämään voimassa toimintansa edellyttämät lakisääteiset vakuutukset 
vastuun varalta, kuten potilasvahinkolain sekä terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukaiset 
vakuutukset. 
Mahdolliset vahingot korvataan ensisijaisesti palveluntuottajan vakuutuksesta ja viime kädessä palveluntuottaja 
vastaa niistä vahingonkorvauslain mukaisesti. Vshp ei vastaa palveluntuottajan palvelujen saajalle aiheuttamista 
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vahingoista. Jos palvelu joudutaan uusimaan tai asiakas tarvitsee muuta palvelua palveluntuottajan virheestä 
johtuvasta syystä tai toimenpiteen suorittamisen virheellisyyden vuoksi, vastaa aiheutuvista kustannuksista 
palveluntuottaja. 
 

5) Toimitilat 
Palveluntuottajaksi voidaan hyväksyä ammatinharjoittaja, jolla on toimitilat, kuin myös ammatinharjoittaja, jolla 
ei ole toimitiloja. Jos ammatinharjoittajalla on toimitila(t), niin palveluntuottaja on yksityinen terveydenhuollon 
palveluja tuottava yksikkö (hoitolaitos).  
 
Palveluntuottajan toimitilojen on jatkuvasti täytettävä turvallisuusmääräykset niin, että yksikössä huolehditaan 
asiakkaiden turvallisuudesta lain ja viranomaisten määräysten mukaisesti. Samoin toimitilojen on täytettävä lain 
edellyttämät palveluntuottajalle asetetut hyväksymisedellytykset. 
 
Toimitiloja koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan erityisosassa. 
 

6) Hintatiedot ja ajanvarauksen peruuttaminen 
Tarjottavien palvelujen hintatiedot tulee toimittaa asiakkaalle hänen pyynnöstään myös kirjallisessa muodossa. 
 
Palveluntuottajan on informoitava asiakasta palveluntuottajan/yrityksen käytänteistä koskien ajanvarauksen 
peruuttamista ja peruuttamatta jättämisestä mahdollisesti aiheutuvia seurauksia. Mikäli peruuttamatta 
jättämiseen on hyväksyttävä syy (esim. sairastuminen), ei peruuttamatta jääneestä käynnistä voida periä 
maksua. 
 
Palveluntuottajan tulee olla tavoitettavissa puhelimitse virka-aikana. 
 

7) Henkilökunta 
Palveluntuottaja sitoutuu huolehtimaan siitä, että palveluntuottaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- 
tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla laissa 
julkisista hankinnoista 53 §:ssä mainittuun rikokseen tai tekoon tai sanotun lain 54 §:n mukaiseen laiminlyöntiin. 
Hyväksytyllä palveluntuottajalla on oikeus osoittaa palvelusta vastaava henkilö. Palveluntuottaja vastaa myös 
alihankkijoidensa toiminnasta samassa laajuudessa ja kuten omasta toiminnastaan. 
 
Palkatessaan terveydenhuollon ammattihenkilöstöä, palveluntuottaja sitoutuu tarkistamaan  

 henkilön tiedot Valviran ylläpitämästä rekisteristä sekä  

 henkilökunnan rikosrekisteriotteet niiden osalta, jotka vastaavat alaikäisten (alle 18-vuotiaiden) 
potilaiden hoidosta, mikäli palveluntuottaja tuottaa palveluita alaikäisille. (Laki lasten kanssa 
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). 

 
Asiakkaalla on oikeus saada palvelua valintansa mukaan joko suomen tai ruotsin kielellä. Palveluntuottaja 
sitoutuu huolehtimaan siitä, että sen henkilökuntaan kuuluu riittävä määrä tämän kohdan edellytykset täyttäviä 
henkilöitä. Hakemuslomakkeella palveluntuottaja määrittelee, millä kielillä asiakaspalvelusta vastaava henkilöstö 
pystyy palvelua tarjoamaan. 
 
Henkilökuntaa koskevat tarkemmat vaatimukset esitetään sääntökirjan erityisosassa. 
 

8) Asiakastyytyväisyys 
Palveluntuottaja sitoutuu toimimaan siten, että asiakastyytyväisyys on hyvä.  
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9) Tiedonanto Vaasan sairaanhoitopiirille 

Palveluntuottajan tulee informoida Vshp:ä säännöllisesti tarjoamiensa palvelujen laadun valvonnasta sekä 
hoitopalvelujen osalta potilasturvallisuudesta. Erityisesti tulee informoida asiakkaiden ja potilaiden tekemistä 
reklamaatioista ja korvausvaatimuksista, reklamaatioihin johtaneista syistä ja niiden johdosta tehdyistä 
toimenpiteistä.  
Palveluntuottajan tulee raportoida Vshp:le palvelusetelillä tuotettua hoitoa koskevista julkisoikeudellisista 
valituksista, kanteluista ja hoitovahinkoilmoituksista samoin kuin kaikkia edellä mainittuja koskevista 
ratkaisuista. 
 

10) Markkinointi 
Palveluntuottajan markkinoinnin on oltava asiallista, luotettavaa ja hyvän tavan mukaista. Ylisanoja tai 
vertailumuotoja ei saa käyttää. Markkinoinnilla ei tule luoda tarpeetonta sosiaali- tai terveydenhuoltopalvelujen 
kysyntää. Ilmoituksen tulee sisältää tiedot vastaanottopaikasta, -ajasta ja ajanvarausmahdollisuudesta. Hinnoista 
ilmoittamisen tulee tapahtua vertailukelpoisella tavalla siten, että palveluseteliä käyttävä asiakas voi vaivatta 
päätellä palvelun kokonaishinnan ja sen osuuden, joka jää hänen maksettavakseen. 
 

11) Lainsäädäntö 
Palveluntuottajan on noudatettava kaikkia palveluntuottajaa ja sen toimintaa koskevaa lainsäädäntöä ja 
viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa 
työsopimuslainsäädäntöä ja ajankohtaisia työehtosopimuksia. 
 
Palveluun sovelletaan Suomen lainsäädäntöä. 
 

12) Vaasan sairaanhoitopiirin asettamat muut vaatimukset 
Vshp voi kussakin yksittäistapauksessa asettaa palvelua tuottavalle yksikölle edellä mainittujen edellytysten 
lisäksi myös muita vaatimuksia. Tämän säännöksen tarkoituksena on antaa Vshp:lle joustavat mahdollisuudet 
huomioida esimerkiksi tietyn asiakasryhmän erityistarpeet. Vshp voi vaatia, että palveluntuottaja ylittää tietyt 
minimiedellytykset esimerkiksi resurssiensa puolesta, mutta tällaista ehtoa ei saa muotoilla tiettyä 
palveluntuottajaa suosivaan ja toisia syrjivään muotoon. 
 

13) Hyväksymisen peruuttaminen 
Vshp:llä on oikeus peruuttaa palvelun tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajan nimi hyväksyttyjen 
palveluntuottajien listasta välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli: 

 hyviä hoito- ja palvelukäytäntöjä ei noudateta; 

 palveluntuottaja on hakemuksessaan antanut Vshp:lle virheellistä tietoa; 

 palveluntuottaja ei noudata Vshp:n kirjallisesta kehotuksesta huolimatta sääntökirjan ehtoja; 

 palveluntuottaja on tullut maksukyvyttömäksi, ei ole kyennyt hoitamaan laskujaan eräpäivään 
mennessä, on aloittanut akordimenettelyn, on asetettu selvitystilaan tai on välittömässä vaarassa tulla 
asetetuksi selvitystilaan; tai 

 palveluntuottaja tai joku sen johtoon kuuluva henkilö on tuomittu syyllisenä elinkeinotoimintaan 
liittyvässä rikoksessa. 

 

5 Vaasan sairaanhoitopiirin velvoitteet 

Vshp 
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1. valitsee palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat palveluntuottajat palvelusetelilain edellyttämällä 
tavalla. 
 

2. ottaa palvelun tuottajan valintaa koskevan asian käsittelyyn kahden (2) viikon kuluessa palvelun 
tuottajan ilmoittautumisesta ja tekee päätöksen palveluntuottajan hyväksymisestä tai hylkäämisestä 
yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun palveluntuottaja on toimittanut kaikki hyväksyntään liittyvät 
asiapaperit. 

 
3. pitää luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista 

palveluista ja niiden hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla. 
 

4. peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa palveluntuottajaluettelosta, jos hyväksymiselle 
asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista. 

 
5. valvoo hyväksymiensä palveluntuottajien palvelujen laatua siten, että palveluntuottajat täyttävät 

toiminnalle asetetut vähimmäisedellytykset sekä varmistaa, että palvelujen laatu täyttää 
palvelusetelilain ja sääntökirjan mukaiset kriteerit. 

 
6. selvittää asiakkaalle tämän aseman palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palveluntuottajien 

hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 

 
7. on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien ja asiakasasiakirjojen EU:n tietosuoja-

asetuksessa (679/2016) tarkoitettu rekisterinpitäjä ja vastaa viime kädessä niiden käsittelystä. 
Asiakasasiakirjat, jotka syntyvät setelillä palvelua järjestettäessä ja toteutettaessa, ovat viranomaisen 
asiakirjoja.  

 
8. vastaa ja ratkaisee asiakkaan asiakasrekisteriä koskevat tarkastus-, korjaamis- ja tietopyynnöt.  

 

6 Asiakasasiakirjat ja tietosuoja 

Palveluntuottaja pitää yllä Vshp:n lukuun asiakasrekisteriä, säilyttää ja käsittelee asiakasasiakirjoja niin kuin 
kulloinkin voimassa olevassa lainsäädännössä säädetään, sitoutuu noudattamaan salassapitovelvollisuutta sekä 
toimii Vshp:n ohjeistuksen mukaisesti. (EU tietosuoja-asetus 679/ 2016, tietosuojalaki 1050/2018, laki 
sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000, laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen 
sähköisestä käsittelystä 159/2007, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, arkistolaki 831/1994, 
sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista 298/2009, laki potilaan asemasta ja oikeuksista 
785/1992.) 

 

6.1 Asiakasrekisterin pito ja asiakastietojen käsittely 
EU tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaan Vshp toimii palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa 
asiakastietojen rekisterinpitäjänä. Koska kyse on viranomaisasiakirjoista, tiedon luovutuksesta päättää aina Vshp 
rekisterinpitäjänä. Asiakirjojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia julkisuuslain säädöksiä sovelletaan 
asiakirjoihin silloinkin, kun ne ovat palveluntuottajan hallussa. 
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Palveluntuottaja noudattaa asiakirjoja käsitellessään, mitä potilasasiakirjojen käsittelystä säädetään (laki 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) myöh. julkisuuslaki, tietosuojalaki ja laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä sekä muu sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö) 
sekä siten, kuin Vshp on ohjeistanut. Palveluntuottaja vastaa asiakastietojen käsittelyn lisäksi asiakirjojen 
tietosuojasta ja -turvasta. Asiakasasiakirjoista on ilmettävä niiden käsittelyperuste, palvelunjärjestäjä ja -tuottaja 
sekä palvelun toteuttaja (Asiakasasiakirjalaki 25§ 3 mom.) Palveluntuottaja sitoutuu saattamaan henkilötietojen 
käsittelyn ja tietosuojan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 vaatimalle tasolle. 
 
Palveluntuottajan tulee noudattaa huolellisuutta tietojen käsittelyssä ja esimerkiksi huolehtia siitä, että salassa 
pidettäviä tietoja käsitellään oikein. Asiakasrekisterin tiedot sekä tieto asiakkuudesta ovat salassa pidettäviä.   
Palveluntuottaja sitoutuu olemaan käsittelemättä asiakastietoja sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt. 
 
Jos palvelujen tuottaja laatii toiminnassaan asiakirjoja manuaalisesti, Vshp huolehtii siitä, että palveluseteliä 
käytettäessä kyseiset asiakirjat viedään sähköiseen järjestelmään vastaavasti kuin Vshp:n itsensä tuottamissa 
palveluissa. 
 
Asiakas voi esittää tarkastuspyynnön tai virheen oikaisupyynnön rekisterinpitäjälle eli Vshp:lle tai, jos palvelun 
tuottajan ja Vshp:n välillä on erikseen sovittu, suoraan palveluntuottajalle. Vshp on kuitenkin viime kädessä se, 
joka ratkaisee tarkastus- ja oikaisupyynnön. 
 
Vshp:llä tai tämän nimeämällä riippumattomalla asiantuntijalla, joka ei voi olla palveluntuottajan kilpailija, on 
oikeus tarkastaa koska tahansa näiden ehtojen voimassaoloaikana, että palveluntuottaja noudattaa tämän 
sääntökirjan velvoitteita.  Vshp ilmoittaa tarkastuksen toteuttamisesta 14 päivää etukäteen. Jos on syytä epäillä, 
että palveluntuottaja ei käsittele asiakastietoja näiden sääntökirjan ehtojen mukaisesti, Vshp:llä on oikeus 
suorittaa tarkastus ilmoittamatta tästä etukäteen.   
 
Tarkastuksen kohteena on asiakastietojen käsittelyyn liittyvä palveluntuottajan dokumentaatio sekä 
asiakastietojen käsittelyssä käytettävät järjestelmät ja toimitilat.  Palveluntuottaja osallistuu aktiivisesti 
tarkastuksen toteuttamiseen. Palveluntuottaja osallistuu Vshp:n pyynnöstä myös valvontaviranomaisen Vshp:ä 
kohdistettuun tarkastukseen ja antaa valvontaviranomaiselle tarvittavat tiedot tarkastuksen toteuttamiseksi. 
   
Kumpikin osapuoli vastaa itse sille tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista. Jos tarkastuksessa käy ilmi, että 
Palveluntuottaja ei ole noudattanut sääntökirjan ehtoja tai tietosuojalainsäädäntöä, palveluntuottaja vastaa 
kaikista tarkastuksesta aiheutuneista kustannuksista. 
 

6.2 Tietoturvaloukkaus 
Tietoturvaloukkauksella tarkoitetaan tapahtumaa, jonka seurauksena on käsiteltyjen asiakastietojen vahingossa 
tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen tai pääsy tietoihin, 
tai tapahtumaa, jossa asiakastietojen tietoturva on vaarantunut.  
 
Palveluntuottajan tulee viipymättä ilmoittaa asiakastietojen tietoturvaloukkauksesta ja ottaa yhteyttä 
puhelimitse/sähköpostilla Vshp:n tietosuojavastaavaan.  Lisäksi palveluntuottaja sitoutuu ilmoittamaan Vshp:lle 
muista olennaisista häiriö- tai ongelmatilanteista, joilla voi olla vaikutuksia rekisteröityjen asemaan ja oikeuksiin.  
  
Palveluntuottaja sitoutuu avustamaan Vshp:ä tietoturvaloukkauksesta ilmoittamisessa valvontaviranomaiselle ja 
antamaan Vshp:n saataville kaikki sen pyytämät tiedot. Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan 
rekisteröidyille tietoturvaloukkauksesta. 
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Palveluntuottaja on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin tietoturvaloukkauksen haittavaikutusten 
ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi. Palveluntuottaja on tietoturvaloukkauksen jälkitoimenpiteenä laadittava 
Vshp:lle ehdotus menettelytavoista, joilla tietoturvaloukkaukset pystytään jatkossa torjumaan ja implementoi ne 
ilman aiheetonta viivytystä. 
      
Palveluntuottaja dokumentoi kaikki asiakastietojen tietoturvaloukkaukset, mukaan lukien tietoturvaloukkauksen 
vaikutukset ja tehdyt korjaavat toimenpiteet.     
 
Palveluntuottaja on vastuussa kaikista kolmannen osapuolen tai rekisteröidyn esittämistä vaatimuksista, 
vahingoista, kuluista ja kustannuksista sekä valvontaviranomaisen asettamista hallinnollisista sakoista, joita 
Vshp:lle aiheutuu siitä, että palveluntuottaja rikkoo näitä sääntökirjan ehtoja tai tietosuojalainsäädäntöä.    
  
Jos kyseiseen lainsäädäntöön tai sitä tai sen tulkintaa koskeviin suosituksiin, ohjeistuksiin tai määräyksiin tulee 
muutoksia, jotka vaikuttavat Vshp:n asemaan tai velvollisuuksiin tai tässä sääntökirjassa määriteltyihin 
velvollisuuksiin tai vastuisiin, sairaanhoitopiiri voi tältä osin antaa tätä sääntökirjaa täydentäviä ja täsmentäviä 
määräyksiä ja ohjeita. 
 

6.3 Säilyttäminen ja siirtäminen 
Palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta olennaiset tiedot on tallennettava viimeistään 
palvelutapahtuman/-jakson päättyessä aina Vshp:n omaan potilastietojärjestelmään. Palveluntuottaja ja Vshp 
varmistavat, että palvelujen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät osapuolelta 
toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Tämä mahdollistaa sen, että jokaisen potilaan ja asiakkaan asiakirjat 
muodostavat hänen hoitonsa kannalta välttämättömän jatkuvan kokonaisuuden, johon hoitoa koskevat ratkaisut 
tulee perustaa. Asiakasta on informoitava tietojen siirtymisestä. 
 
Terveydenhuollon ammattihenkilöllä on lakiin perustuva velvollisuus säilyttää potilasasiakirjoja. Tästä syystä 
terveydenhuollon ammattihenkilön tulee pitää rekisteriä ja säilyttää kopio jokaisesta Vshp:lle toimittamastaan 
asiakirjasta voidakseen esittää asiakirjat terveydenhuollon viranomaisille mahdollisten potilasvahinko- tai 
muiden valvonta-asioiden yhteydessä. Palveluntuottaja on velvollinen säilyttämään Vshp:lle toimitettujen 
asiakirjojen kopioita saman säilytysajan kuin mikä Vshp:lle on lainsäädännössä (laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007) määritelty koskien asiakirjojen säilyttämistä. Sama koskee 
käyttölokitiedostoja. 
 
Palvelutuottaja pitää palveluseteli asiakkaista syntyneet asiakirjat erillään muun toiminnan yhteydessä 
syntyneistä asiakirjoista. Palveluntuottajalla on käyntikohtainen dokumentointi potilaan terapiatapahtumista. 
 
Palveluntuottaja ei saa luovuttaa asiakirjoja tai potilastietoja kolmansille osapuolille, vaan hänen tulee kääntyä 
asiassa Vshp:n tietosuojavastaavan puoleen.  
 
Palveluntuottajan on palautettava palveluseteliasiakkaista syntyneet asiakirjat Vshp:lle, mikäli yrityksen toiminta 
päättyy.  

 

7 Verotus 

Palveluseteli on saajalleen veroton etuus. Verottomuus edellyttää, että palveluseteli 
• myönnetään selkeästi määriteltyihin palveluihin 
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• on henkilökohtainen eikä siirrettävissä toiselle henkilölle 
• ei ole suoraan asiakkaalle maksettavaa rahaa, jonka käytön hän itse määrittelee 

 
Palveluseteliä käytettäessä asiakkaan omavastuu ei oikeuta kotitalousvähennykseen tuloverotuksessa. 
 
Arvonlisäverolain 34 §:n mukaan veroa ei suoriteta terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myynnistä. Terveyden ja 
sairaanhoitopalvelulla tarkoitetaan ihmisen terveydentilan sekä toiminta- ja työkyvyn määrittämiseksi taikka 
terveyden sekä toiminta- ja työkyvyn palauttamiseksi tai ylläpitämiseksi tehtäviä toimenpiteitä, jos kysymyksessä 
on: 

• valtion tai kunnan ylläpitämässä terveydenhuollon toimintayksikössä annettava hoito taikka 
yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu hoito; tai 
• sellaisen terveydenhuollon ammattihenkilön antama hoito, joka harjoittaa toimintaansa lakiin 
perustuvan oikeuden nojalla tai joka on lain nojalla rekisteröity. 
 

8 Valvonta ja sääntökirjan muuttaminen 

Vshp ja palveluntuottaja asettavat nimeltä tai asemaltaan henkilön tai henkilöt, jotka toimivat yhteyshenkilöinä 
ja vastuuhenkilöinä sääntökirjan toteuttamisessa ja ilmoitusten vastaanottajina.  
 
Vshp:llä on oikeus tehdä muutoksia tämän sääntökirjan ja sen liitteiden sisältämiin määräyksiin. Vshp ilmoittaa 
muutoksista palveluntuottajalle välittömästi päätöksen tekemisen jälkeen. Mikäli palveluntuottaja ei halua tulla 
sidotuksi muuttuneisiin sääntöihin, tulee sen ilmoittaa siitä kirjallisesti Vshp:lle kuudenkymmenen (60) päivän 
kuluessa muutosilmoituksen lähettämisestä. Mikäli Vshp:lle ei toimiteta edellä mainittua ilmoitusta, sitoutuu 
palveluntuottaja noudattamaan muuttuneita ehtoja muutosilmoituksessa mainitusta päivästä lukien, kuitenkin 
aikaisintaan kuusikymmentä (60) päivää muutosilmoituksen toimittamisesta.  
 
Tämä sääntökirja on voimassa toistaiseksi. 
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Palvelukohtainen osio – sääntökirjan erityinen osa 

 

9 Palvelusetelijärjestelmän piiriin kuuluvat asiakkaat ja potilaat  

Palvelusetelin voi saada Vshp:n potilas 

 jolla on lääkärin toteama toimintakyvyn vajaus 

 jolle lääkinnällinen kuntoutus on välttämätöntä toimintakyvyn parantamiseksi tai palauttamiseksi 

 joka ei ole pysyvästi laitoshoidossa. 
  
Palveluseteli on vaihtoehto Vshp:n itse tuottamalle tai ostamalle palvelulle. Potilas tai hänen omaisensa tekee 
valinnan, käyttääkö hän palveluseteliä vai Vshp:n muulla tavoin toteuttamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Jos 
potilas valitsee palvelusetelin, hänelle kirjoitetaan palvelusetelisitoumus.  
 

10 Palvelusetelillä tuotettavan palvelun aikaraja/aikarajoitus 

Palveluntuottaja aloittaa uuden asiakkaan palvelun kahden viikon ja viimeistään kuukauden sisällä palvelun 
tilaamisesta. 
  

11 Palveluntuottajan toimitiloja koskevat vaatimukset 

Liikuntarajoitteisella, esim. pyörätuolia käyttävällä, asiakkaalla tulee olla esteetön pääsy palveluntuottajan 
toimitiloihin. Myös toimitiloissa tulee voida liikkua esteettömästi ja siellä on oltava riittävät hygienia- ja wc-tilat. 
Toimitiloilla on oltava pelastusviranomaisen hyväksymä pelastussuunnitelma ja turvallisuusselvitys. 
Mikäli terapia toteutetaan asiakkaan kotona, palveluntuottaja huolehtii potilasturvallisuudesta. 
 
Palveluntuottaja huolehtii siitä, että allastilojen käytössä noudatetaan Kuluttajaviraston julkaisusarjan 4/2002 
ohjetta. Allasterapiaa toteutettaessa on allastiloissa oltava henkilö, jolla on suoritettuna voimassa oleva SPR:n 
EA 1 –kurssi tai vastaavan tasoinen koulutus. Ensiaputaidot on päivitettävä määräajoin.  
 

12 Palveluntuottajan henkilökunnan pätevyysvaatimukset 

Henkilökunnan ja sijaisten tulee täyttää terveydenhuollon henkilöstölle asetetut lakisääteiset vaatimukset. Fysio-
, toiminta-, puhe- ja lymfaterapiaa toteuttavalta henkilöstöltä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
säädetyn lain (559/1994) mukaista oikeutta harjoittaa ko. terapeutin ammattia. Palveluntuottaja vastaa siitä, 
että terapiaa toteuttava henkilöstö täyttää laissa säädetyt kelpoisuusehdot ja suorittaa vain sellaisia työtehtäviä, 
joihin heillä on säännösten tai valtakunnallisten ohjeiden mukainen oikeus.  
 
Manuaalista lymfaterapiaa saa antaa laillistettu ammattihenkilö, joka on fysioterapeutin, kuntohoitajan, 
sairaanhoitajan tai toimintaterapeutin tutkinnon lisäksi suorittanut lymfaterapeutin erikoispätevyyden Suomessa 
tai ulkomailla. Suomessa hyväksyttyjä koulutuksen järjestäjiä ovat Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyrittäjät ry 
yhteistyössä Feldberg -klinikan kanssa, Suomen Lymfahoito ry Lymfterapi i Finland rf. ja Vodder Instituutti. 
 
Henkilöstöllä tulee olla hyvä suomen tai ruotsin kielen taito.  
 
Palveluntuottaja huolehtii henkilöstönsä ammattitaidon ylläpidosta ja täydennyskoulutuksesta ja päivittää 
henkilöstöluetteloa jatkuvasti niin, että se on ajantasainen. 
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13 Palvelun sisältövaatimukset 

Palveluntuottaja noudattaa hyvää kuntoutuskäytäntöä. Hyvät kuntoutuskäytännöt perustuvat 
kokemusperäiseen ja tieteelliseen tietoon pohjautuvaan vaikuttavuusnäyttöön. Hyvä kuntoutus on oikea-
aikaista ja oikein kohdennettua, jossa etukäteen otetaan huomioon kokonaisvaltaisesti kuntoutujan tarpeet ja 
nyky-ympäristö ja joka toteutuu yhdessä kuntoutujan kanssa asetettujen tavoitteiden mukaisesti käyttäen 
tuloksellisia ja yleisesti hyväksyttyjä kuntoutusmenetelmiä. Prosessin aikana syntyvä tieto ja jatko-ohjauksen 
tarve välitetään kuntoutujan suostumuksella hoidosta tai seurannasta vastaavaan yksikköön. Kuntoutuksen 
aikana tehdään kuntoutujan tarpeiden mukaista verkostoyhteistyötä. Hyvään kuntoutukseen kuuluu riittävän 
tiedon antaminen ja ohjaus sekä kuntoutujan aktiivinen osallistuminen. 
 
Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että palveluseteliä käytetään vain siihen terapiaan, joka myöntämispäätöksessä 
on määritelty. Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan kuntoutussuunnitelmaa ja siinä olevia tavoitteita, 
pyydettäessä käymään aloituskeskustelun tavoitteista lähettävän tahon kanssa. 
 
Vshp:n ohjeistukset eri terapioissa esitetään sääntökirjan liitteessä 1 (Palse.fi). 
 

14 Asiakkaan ostamat lisäpalvelut 

Asiakas ja potilas maksavat itse ne palvelut, jotka eivät kuulu palvelusetelipalveluun. 
 

15 Palvelupalautteen toimittaminen Vaasan sairaanhoitopiirille  

Palveluntuottaja kirjaa toteutuneet terapiakäynnit viiden (5) vuorokauden kuluessa Palse.fi –portaaliin ja 
toimittaa palvelupalautteen kuukauden kuluessa terapiajakson päättymisestä. Palvelupalaute on edellytys 
laskutukselle. 
 
Potilaan antaessa riittävän ajoissa palveluntuottajalle tiedon kontrollikäynnistä lääkärille, palveluntuottaja 
toimittaa terapiajaksosta väliarvion niin, että se on lääkärin käytettävissä kontrollikäynnillä.  
 
Lasten terapioissa käydään aloituskeskustelu ensimmäisen kolmen terapiakäynnin pohjalta yhteisen 
ymmärryksen muodostamiseksi kuntoutussuunnitelmassa määritellyistä tavoitteista. 
 
Palvelupalaute sekä mahdolliset väliarvio ja aloituskeskustelu sisältyvät palvelusetelin hintaan. 
 

16 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus 

Vshp:n puolesta palvelusetelin myöntämisestä päättänyt henkilö ei voi olla työ-, toimeksianto- tai virkasuhteessa 
palvelusetelipalveluita tuottavalla palveluntuottajalla. Palvelusetelin myöntäneellä henkilöllä ei myöskään saa 
olla omistusta, eikä hän saa käyttää merkittävää päätösvaltaa palvelua tuottavassa yrityksessä tai 
palveluntuottajan kanssa samaan konserniin kuuluvassa yhteisössä. 
 

17 Vaadittava raportointi, valvonta ja laadun hallinta  

Palveluntuottajan on ilmoitettava oma-aloitteisesti Vshp:n yhteyshenkilölle toiminnassaan tapahtuvista 
olennaisista muutoksista, kuten toiminnan lopettaminen, toiminnan pitkäaikainen keskeyttäminen, 
vastuuhenkilön vaihtuminen, yhteystietojen muuttuminen.  
 



    

   

15 (16) 

 

Palveluntuottaja päivittää palveluseteliportaalissa tietojaan niin, että ne ovat ajan tasalla. Portaalista löytyy 
palveluntuottajan yhteystiedot, henkilöstöluettelo, palveluun pääsyn kesto ja palvelun hinta.  
 
Palveluntuottajan tulee raportoida mahdolliset asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset, jotka palveluntuottaja 
tekee/teettää omasta toiminnastaan.  
 

18 Palvelusetelin arvo ja palvelusetelipalvelun hinnoittelu 

Vshp päättää palveluseteleiden arvon ja sitoutuu maksamaan palveluntuottajan antamasta palvelusta 
palvelusetelin arvoa vastaavan summan. Palvelusetelin arvo tarkistetaan pääsääntöisesti vuosittain tai 
tarvittaessa. Palvelun hinnan ollessa pienempi kuin palvelusetelin arvo, palveluntuottaja on oikeutettu 
veloittamaan vain palvelun hinnan verran. Lasten terapian osalta seteli kattaa koko terapian hinnan sisältäen 
laskutus- ja muut lisät. Aikuisten kohdalla palveluntuottaja saa veloittaa palvelusetelin ja palveluntuottajan 
hinnan välisen eron potilaalta omavastuuosuutena.  
 
Palveluseteleiden arvot terapiakohtaisesti esitetään Palse-portaalissa liite 2. 
 
Palveluntuottajaksi hakiessaan palveluntuottaja toimittaa palveluistaan hinnaston. Hinnasto on esillä 
palveluseteliportaalissa. Ilmoitettuun hintaan ei saa lisätä muuta maksua. Palveluseteliä käytettäessä potilaan 
maksama omavastuuosuus ei kerrytä maksukattoa. Matkakustannuksista asiakas voi saada korvausta siten kuin 
sairausvakuutuslaissa säädetään. Palvelusetelipalvelu ei oikeuta kotitalousvähennykseen. 
 
Palvelusetelillä korvattavan terapian hinta ei saa muuttua potilaan palvelusetelin voimassaoloaikana. 
Palveluntuottaja voi tarkistaa hintojaan korkeintaan kerran kalenterivuodessa. Vshp ilmoittaa vuosittain 
ajankohdan, jolloin palveluntuottajan on mahdollista halutessaan tehdä hinnanmuutoksia 
palveluseteliportaalissa. Muulla tavoin tehdyt hinnanmuutokset ovat mitättömiä. Laskutuslisät tai muut kulut 
sekä palvelukokonaisuuteen kuulumattomat lisäpalvelut katsotaan hinnankorotuksiksi. Palveluntuottajan 
muuttaessa hinnoittelua tulee palveluseteliportaalissa olla aina ilmoitettuna käytössä oleva hinta. 
Hinnoittelumalli ei sido palveluntuottajaa muutoin kuin palvelusetelin osalta. 
 
Palveluseteli on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa toisen käyttöön tai muuttaa rahaksi. Palveluseteli tulee 
käyttää aina siihen tarkoitukseen mihin se on määrätty. Potilas voi halutessaan vaihtaa palveluntuottajaa 
palvelusetelin voimassaoloaikana, jolloin hän solmii sopimuksen uuden palveluntuottajan kanssa.  
 
Palvelusetelillä järjestettävä palvelu on arvonlisäverolain 130a §:n mukaista verotonta terveyden- ja 
sairaanhoitopalvelun myyntiä.  
 
Vshp ei voi periä palvelusetelin käyttäjältä asiakasmaksua palvelusta. 
 

19 Laskutus  

Palvelusetelillä Vshp sitoutuu maksamaan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta palvelusetelin 
arvoa vastaavan korvauksen. Palveluntuottajan antama terapia perustuu aina palvelusetelisitoumuksessa 
olevaan kuntoutussuunnitelmaan, josta ilmenevät terapian tavoitteet, sisältö, terapiakertojen määrä ja 
toteutumistapa. 
 
Jos asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopima hinta palvelusta on pienempi kuin palvelusetelin arvo, Vshp on 
velvollinen suorittamaan palvelujen tuottajalle enintään asiakkaan ja palvelujen tuottajan sopiman hinnan. 



    

   

16 (16) 

 

 
Ilman perusteltua syytä käyttämättä jääneen ajan palveluntuottaja veloittaa potilaalta, eikä siihen voi käyttää 
palveluseteliä. Perustelluksi syyksi voidaan katsoa esimerkiksi äkillinen sairastuminen, jolloin peruuntuneen ajan 
voi yhden kerran veloittaa palvelusetelillä. Potilaan palvelutarpeen päättyessä pitkäaikaisesti tai pysyvästi, 
palvelusetelipäätös raukeaa ja se palautetaan Vshp:lle. Mikäli palvelu keskeytyy, on siitä välittömästi 
ilmoitettava Vshp:lle. 
 
Palveluntuottaja laskuttaa enintään kerran kuukaudessa jälkikäteen palvelusetelipäätöksen mukaisesti. 
Kotikäyntien matkakulut korvataan 15 km yhdensuuntaisen matkan ylittävältä osuudelta voimassaolevan 
kilometrikorvauksen mukaisesti. Maksuehto: 21 pv netto. Laskussa tulee olla palveluseteliportaalissa 
muodostettu laskuviite (PALSE-xxxxxx). Laskun tulee olla ilman asiakkaiden henkilötietoja.  
 
Laskutus tapahtuu ensisijaisesti verkkolaskuna: 
 

E-laskutusosoite: FI9420521800007669 
Operaattori-ID: NDEAFIHH 
Operaattori: Nordea Bank Finland OY 

 
Mikäli sähköinen laskutus ei ole mahdollista, lasku lähetetään alla olevaan osoitteeseen: 

Vaasan sairaanhoitopiiri 
Taloushallinto 
Hietalahdenkatu 2 – 4 
65130 VAASA 
Viite: Palveluseteli 
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Lääkinnällinen kuntoutus ja palvelusetelillä tuotetut terapiat perustuvat asiakkaalle laadittuun 

kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää terapian tavoitteet ja ohjaa terapian sisältöä. 

 

Terapiaan sisältyy aina keskeisesti ohjaus. Ohjauksen tavoitteena on kannustaa asiakasta ja läheisiä 

osallistumaan aktiivisesti kuntoutukseen sekä lisätä lähihenkilöiden ymmärrystä asiakkaan tilanteesta ja 

näyttää ja mallittaa keinoja, joiden avulla he voivat tukea asiakkaan suoriutumista arjen 

toimintaympäristöissä. 

 

Hoitopalaute toteutetusta terapiasta laaditaan Palse.fi -portaaliin. 

 

Fysioterapia  

Fysioterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi. 

Passiivisia hoitoja kuten akupunktiota tai hierontaa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena. 

Palveluseteliin sisältyy tarvittaessa kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle. 

 

Toimintaterapia 

Toimintaterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi. 

Terapeutti valmistaa tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia. Palveluseteliin sisältyy 

tarvittaessa kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle. 

 

SI-terapiaa voi toteuttaa ainoastaan ko. erikoistumiskoulutuksen suorittanut laillistettu fysio- tai 

toimintaterapeutti. 

 

Puheterapia 

Puheterapeutti suunnittelee terapian sisällön asiakkaan ikä- ja kehitystason huomioiden. Taitojen 

edistymistä ja terapiasta hyötymistä arvioidaan kuntoutuksen edetessä peilaten terapialle asetettuihin 

tavoitteisiin.  Terapeutti valmistaa tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia. 

 

Musiikkiterapia 

Musiikkiterapiaa voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on neuropsykiatrisista sairauksista aiheutuvia 

kommunikaation ongelmia sekä psykiatrisille 16-25 –vuotiaille potilaille toiminnallisena terapiamuotona 

kuntoutuspsykoterapian vaihtoehtona. 

camilla.iso-aho
Kirjoituskone
LIITE § 71/2

camilla.iso-aho
Kirjoituskone
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Lymfaterapia 

Lymfaterapia toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tilaajan antamien ohjeiden ja palveluseteliin liitettyjen 

esitietojen mukaan.  

 

Lymfaterapeutti arvioi ja mittaa potilaan turvotuksen sekä sen vaikutuksen toimintakykyyn. 

Lymfaterapeutti ohjaa potilasta harjoittelemaan itsenäisesti turvotuksen vähentämiseksi sekä liikkumis- ja 

toimintakyvyn edistämiseksi. Lymfaterapiajakson päättyessä lymfaterapeutti arvioi lymfakierron 

aiheuttamaa turvotusta, toimintakykyä ja lymfaterapian tuloksellisuutta samoilla menetelmillä ja mittareilla 

kuin terapian alku- ja välivaiheessa. Alku-, (väli-) ja loppumittaukset kirjataan Palse.fi -portaalin 

hoitopalauteosioon. 

 

Kompressiotuotteen käyttö on ensisijainen ja pääasiallinen keino turvotuksen hoidossa. Lymfaterapian 

palveluun sisältyy kompressiotuotteiden arviointiin ja tilaamiseen liittyvä mittaus, tilaus ja 

kompressiotuotteen luovuttaminen asiakkaalle.  Kompressiotuotteeseen tarvitaan aina erillinen 

maksusitoumus palvelusetelin myöntäneeltä erikoisalalta. Maksusitoumus tulee olla ennen 

kompressiotuotteen tilaamista. Kompressiotuotteiden hankinnassa noudatetaan aina Erva-alueen 

sopimuksia. Ainoastaan lääketieteellisestä syystä ja hoitavan lääkärin suostumuksella on mahdollista 

poiketa hankintasopimuksista. 
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Specialiserande läkare

Specialläkare- Erikoislääkärit Erikoistuvat lääkärit 

Specialområde - Erikoisala Antalet tjänster Besatt med kompetent Besatt med inkompetent Köptjänster Helt oskötta Antal tjänster Obesatta

Virkamäärä Pätevällä täytetty Epäpätevällä täytetty Ostopalvelut hoitamatta Virkamäärä Täyttämättä

Kirurgi - Kirurgia 26+2x0,5+0,3 17,5 3 0,45 6,35 6 0

Gynekol & förlossningar - Synnytykset ja naistentaudit 9 7,3 0 0,3 1,4 2 0

Operat, anest, IVA, dagkir. - Leikkaus, anest., teho, päiväkir. 15 9,55 1 0,45 4 1 0

Ögonsjukdomar - Silmätaudit 5 4 1 0 0 0 0

Öron-, näs- och strupsjukdomar -  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 5 4 1 0 0 0 0

tandsjukdomar - hammassairaudet 4,5 4,25 0 0 0,25 2 x 0,5 0

AKUTEN - ESH + PTH-päivystys 3 3 0 0 0 3 2

Operativa klinikgrupp, samkostnadsställe - Oper. yhteiskustannus 1 1 0 0 0 0 0

Akutmedicin - Akuuttilääketiede 3 2 1 0 0 2 0

Inremedicin - Sisätaudit 14,3 9,8 2,5 2 0 6 0

Hjärtstation - Sydänasema 8 8 0 0 0 1 1

Geriatri - Geriatria 1 1 0 0 0 1 0,5

Neurologi - Neurologia 4 1,8 2 0,2 0 1 1

Barnneurologi - Lastenneurologia 2 1 1 0 0 0 0

Hudsjukdomar - Ihotaudit 2 1,8 0,2 0 0 1 0

Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 4 2 2 0 0 1 0

Barnsjukdomar - Lastentaudit 10,5 9,5 0,5 0,5 0 3 0

Onkologi - Syöpätaudit 9 5 4 0 0 1 0

Med-läkarnas samkostnadställe - Medi- lääkärien yhteiskust.paikka 2 1 0 0,5 0,5 1 1

Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 2 1,8 2,6 0 0 0 0

Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 2 1 1,8 0 0 0 0

Vuxenpsykiatri - Aikuispsykiatria 15 2 1 1,3 10,7 0 0

Psykiatri samkostnadsställe - Psykiatrian yht.kust.paikka 1 1 0 0 0 0 0

Kliniska laboratoriet - Kliininen laboratorio 2 2 0 0 0 0 0

Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet 3 1 2 0 0 0 0

Klinisk fysiologi och isotop - Kliininen fysiologia ja isotooppi 2 0 0 1 1 0 0

Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia 1 0 0 1 0 0 0

Radiologi - Radiologia 15 6,4 6 1,6 1 1 0

Patologi - Patologia 3 2,5 0 0,5 0 1 0

Fysiatri och rehabilitering - Fysiatria ja kuntoutus 2 1,2 0 0,2 0,6 0 0

Sjukvårdsförvaltning  - Sairaanhoidon hallinto 1 1 0 0 0 8 6

Primärvård/allmänmedicin - Perusterveydenhuolto/yleislääketiede 1 1 0 0 0 2 1

TOTALT - YHTEENSÄ 177,6 + 4x0,5 111,3 + 3x0,5 31,6 10 26,8 43 12,5

= yht. 179,6 = yht. 112,8 = 14,9 % = 29 %
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Kirjoituskone
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