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Hallitus 56 - 58 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 56 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

 

 

§ 57 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Raija Kujanpää ja David Pettersson. 

 

  HALL:   

 

 

     

 

 

 

§ 58 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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Hallitus 59  29.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

§ 59 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 15 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 59/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 59/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 59/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 59/4 

 

 

SHP:n JOHT:  

ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi. 

 

HALL:   
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Hallitus 177 12.12.2018 

Hallitus 60 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 177 Tietoa erityishuollosta Pohjanmaalla 

Shp:n joht. 61 

 

Maakunnan suunnittelun yhteydessä yhdeksi keskustelunaiheeksi on noussut erityishuollon 

järjestäminen Pohjanmaalla. Pohjanmaa on sikäli haastava, että meillä on kaksi eri kun-

tayhtymää järjestämässä erityishuoltoa: Eskoo (suomenkielinen) ja Kårkulla (ruotsinkieli-

nen). Lisäksi kunnilla on omaa toimintaa. Hallitusta informoidaan tulevista lainmuutok-

sista ja siitä, miten erityishuolto on järjestetty Pohjanmaalla ja mitä kehityssuunnitelmia 

eri tasoilla on. 

 

Selvityshenkilöraportti   LIITE § 177/1 

Maakuntarajat ylittävä yhteistyö  LIITE § 177/2 

 

 

 
SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus merkitsee erityishuoltoa koske-

van infomaation tiedoksi. 

 

HALL:  hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

 
 

§ 60 Tietoa erityishuollosta Pohjanmaalla. Kårkullan kuntayhtymän esittäytyminen 

Shp:n joht. 16 
 

Sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli § 177, 12.12.2018 tilannekatsausta erityishuollosta Poh-

janmaalla. Kokouksen jälkeen sairaanhoitopiirin virkamiehet ovat tavanneet Kårkullan vir-

kamiesjohtoa ja keskustelleet nykytilanteesta ja tulevaisuuden yhteistyöstä. Hallitusta infor-

moidaan Kårkullan toiminnasta ja keskustellaan yhteistyöstä tulevaisuudessa. 

 

 

SHP:n JOHT.:   ehdottaa, että hallitus merkitsee erityishuoltoa koskevan 

   informaation tiedoksi. 

 

HALL: 
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Hallitus 61 29.4.2019 

 

 

 

§ 61 Sairaanhoitopiirin budjetoimien Vaasan kaupungin kuntaosuuksien sekä Vaasan 

 kaupungin budjetoimien erikoissairaanhoidon ostopalveluiden välisten eroavai-

 suuksien läpikäyminen  

Svd:s dir. 17  
 

Vuoden 2019 talousarvion käsittelyn yhteydessä keskusteltiin eri yhteyksissä eroavaisuuksis-

ta, jotka koskevat sairaanhoitopiirin budjetoimia Vaasan kaupungin maksuosuuksia sekä 

kaupungin omaa talousarviota erikoissairaanhoidon ostopalveluita varten. Hallitus päätti 

vuoden alussa kutsua Vaasan kaupungin vt. talousjohtajan Jari Karjalaisen hallituksen ko-

koukseen selvittämään yhdessä sairaanhoitopiirin talousjohtajan Lena Nystrandin kanssa ta-

lousarvioiden eroavaisuuksia ja talousarvioiden momentteja, joihin on kussakin organisaati-

ossa varattu määrärahaa. 

 

 

SHP:n JOHT.:   

 ehdottaa, että hallitus merkitsee informaation tiedoksi. 

  

HALL: 



Asiasivu 7(29) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 62 29.4.2019 

 

 

§ 62 Tilannekatsaus 

Shp:n joht. 18 

Sairaanhoitopiirin hallitus saa käsiteltäväkseen sairaanhoitopiirin johtajan tilannekatsauk-

sen esityslista-asiana kokouksessaan kuukausittain.  Välitilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä 

tilannekatsausta ei esitellä erikseen.  

Tilannekatsauksessa käydään läpi vakiomittarit asiakkaiden, henkilöstön ja kehittämisen nä-

kökulmasta. Talouden näkökulmasta otetaan rajatumpia osa-alueita niinä kuukausina, kun 

ei ole esiteltävänä välitilinpäätöstä. Sairaanhoitopiirin johtaja esittelee huhtikuun tilannekat-

sauksen kokouksessa. 

 

 

SHP:n JOHT: Esittää, että hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin  

  johtajan katsauksen huhtikuulta 2019. 

 

HALL:   
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Hallitus 63 29.4.2019 

 

§ 63 Tehostamisvaatimukset 2019 Vaasan sairaanhoitopiirissä 

Shp:n joht. 19 
Vaasan sairaanhoitopiirin strategisessa VKS 2025 ohjelmassa on 11% tehostamisvaatimus. 

Tehostamisohjelmassa on ollut nyt välivuosia, mutta tavoitteena on ollut H-

uudisrakennuksen yhteydessä ottaa seuraava suuri askel ja lopullisesti  saada tavoite  toteu-

tettua vuoteen 2025 mennessä.  

 

Vuoden 2019 haasteena on edellisen vuoden alijäämä ja budjetin ylitykset. Vaasan kaupun-

gilta on tullut kirjelmä (Liite 1) liittyen heidän säästötavoitteisiin. Sama 2.5% säästövaade 

koskettaa myös sairaanhoitopiiriä. Keskustelua mahdollisista säästöistä on käyty aktiivisesti 

virkamiesjohdon kesken. Huomioiden viime vuoden suuret ylitykset ja niiden aiheuttamat 

korjaukset toimintaan, realistisena säätötoimenpiteenä kuluvalle vuodelle olisi 2 miljoonaa 

€. Tämä vastaa 1 % omasta tuotannosta tai 0,85 % kokonaisuudesta. 

 

Kahden miljoonan säästöt on jaettu 1 m€ palvelualueille suhteessa henkilöstömäärään ja 

vastuualueille 1 m€, säästöt jakautuvat seuraavasti: 

 
Serviceområdet för akutvård Akuuttihoidon palvelualue 135 000

Serviceområdet för bäddavdelningsvård Vuodeosastohoidon palvelualue 110 000

Serviceområdet för öppenvård Avohoidon palvelualue 80 000

Serviceområdet för kvinnor och barn Naisten ja lasten palvelualue 55 000

Serviceområdet för psykiatri Psykiatrian palvelualue 95 000

Serviceområdet för rehabilitering Kuntoutuksen palvelualue 30 000

Serviceområdet för läkare och sakkunniga Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue 115 000

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner Sairaanhoidon tuen palvelualue 185 000

Diagnostikcenter Diagnostiikkakeskus 110 000

Serviceområdet för förvaltning Hallinnon palvelualue 35 000

Serviceområdet för försörjning Huollon palvelualue 50 000 1 000 000

Medicinska ansvarsområdet Medisiininen vastuualue

Operativa ansvarsområdet Operatiivinen vastuualue

Ansvarsområdet för barn Lasten vastuualue

Psykiatriska ansvarsområdet Psykiatrian vastuualue

Ansvarsområde övrigt/allmänmedicin Vastuualue muut/yleislääketiede 1 000 000  
 

Tarkemmat toimenpiteet säästöjen toteuttamiseksi esitetään kokouksessa. 
 

LIITE § 63 
 

           jatkuu.. 
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Hallitus 63 29.4.2019 

 

 

 
        
 

 
SHP:n JOHT: 

Esittää hallitukselle, että vuoden 2019 aikana tehdään 2 miljoonan 

säästöt toimintaan 

Ehdottaa, että hallitus antaa johtajaylilääkärille, johtajaylihoitajalle 

ja hallintojohtajalle tehtäväksi toteuttaa esitetyt säästöt. 

  

HALL: 
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Hallitus 64 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 64 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus 

Shp:n joht. 20 
Strategisena suunnanvalintana Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus teki vuoden 2018 aikana 

päätöksen ehdottaa alueen kunnille hyvinvointialueen valmistelun käynnistämistä. Hyvin-

vointialueen valmistelua tehtiin maakuntavalmistelun rinnalla vaihtoehtoisena ratkaisuna 

sille, että kaavailtu maakunta- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus ei toteutuisi.  

 

Pohjanmaan hyvinvointialuetta on valmisteltu yhdessä kuntien kanssa syksystä 2018 asti. 

Tällä hetkellä olevan aikataulun mukaisesti uusi vapaaehtoisen hyvinvointialueen perusso-

pimusluonnos lähetetään kunnille lausuntokierrokselle toukokuun alussa ja kunnilla on ai-

kaa 1.9 asti antaa lausuntonsa sopimusluonnoksesta. Lausuntojen perusteella työstetty lopul-

linen uusi perussopimus lähetetään lokakuussa kunnille hyväksyttäväksi.  

 

Tavoitteena on, että uusi Pohjanmaan hyvinvointialue, joka yhdistää sosiaali-, perustervey-

denhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut yhteiseen kuntayhtymään voisi aloittaa toi-

mintansa 1.1.2021. Päätöksen perussopimuksen muutoksesta ja osallistumisesta kuntayhty-

mään tekevät Vaasan sairaanhoitopiirin alueen kunnat omissa valtuustoissaan. Kuntien pää-

töksen aikataulu perussopimuksen hyväksymisestä ja uuteen kuntayhtymään osallistumises-

ta on alustavasti kaavailtu loka-marraskuulle 2019. Mikäli kunta ei sopimuksella siirrä järjes-

tämisvastuullaan olevaa perusterveydenhuoltoa ja sosiaalipalveluita uuden hyvinvointikun-

tayhtymän järjestettäväksi, osallistuu se kuntayhtymään lain velvoittamana ainoastaan eri-

koissairaanhoidon osalta. 

 

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelua tukemaan on kutsuttu ohjausryhmä kokoon 

24.4. Ohjausryhmän kokoukseen jäseniksi on kutsuttu alueen kunnanjohtajia, hallituksen ja 

valtuuston puheenjohtajia sekä sairaanhoitopiirin hallituksen ja valtuuston puheenjohtajia. 

Ohjausryhmän esittelijäksi on esitetty sairaanhoito-piirin johtaja. Asiantuntijoina ja ohjaus-

ryhmän käsittelemien asioiden valmistelijoina toimivat Pohjanmaan hyvinvointialueen val-

mistelun projektipäälliköt. Hallitus saa kokouksessaan tilannekatsauksen ohjausryhmän en-

simmäisestä kokouksesta. 

 

SHP:n JOHT: 

Ehdottaa, että hallitus merkitsee tilannekatsauksen hyvinvointialu-

een valmistelusta tiedoksi. 

HALL: 
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Hallitus  65 29.4.2019 

 

 

§ 65 Vaasan sairaanhoitopiirin omistajakuntien erikoissairaanhoidon lähipalveluiden 

 kehittäminen  

Shp:n joht. 21 

Vaasan sairaanhoitopiirin tehtävänä on järjestää erikoissairaanhoito omistajakuntiensa 

asukkaille. Vaasan sairaanhoitopiirin 13 jäsenkuntaa ovat Pietarsaari, Kaskinen, Mustasaari, 

Korsnäs, Kristiinankaupunki, Laihia, Luoto, Maalahti, Uusikaarlepyy, Närpiö, Pedersöre, 

Vaasa ja Vöyri. Vaasan keskussairaalalla on toimintaa Pietarsaaressa, Kristiinankaupungissa, 

Laihialla ja Maalahdessa. Vaasan Sairaanhoitopiirin ostopalvelut muualta ovat lisääntyneet 

viimeisen 10 vuoden aikana. Alla olevassa taulukossa on nähtävänä miten ne ovat muuttu-

neet. Liitteenä on myös nähtävissä, miten ne ovat kehittyneet eri erikoisaloilla.  

 

 

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA 

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2009-2018

Totalt - Yhteensä 39 550 962 36 000 098 38 241 047 36 578 849 33 043 232 32 459 355 26 390 988 23 645 460 22 082 461 21 225 895 309 218 347

Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 21 557 630 20 387 201 21 268 798 20 406 365 19 034 273 20 217 654 15 585 524 13 939 953 12 939 759 13 402 192 178 739 350

Keski-pohjanmaan shp / Soite 8 741 323 7 032 135 7 350 998 6 259 525 4 663 910 2 884 264 2 648 313 2 366 873 2 252 477 1 384 374 45 584 192

Övriga sjukhus - Muut sairaalat 9 252 008 8 580 762 9 621 250 9 912 959 9 345 049 9 357 437 8 157 151 7 338 634 6 890 225 6 439 328 84 894 804

 
Ostot yliopistosairaaloista eivät ole viimeisten vuosien aikana enää voimakkaasti kasvaneet. 

Yliopistosairaaloilta on pystytty viime vuoden aikana kotiuttamaan esimerkiksi hematologi-

sia potilaita, mutta keskittämisasetuksen mukana on menetetty tiettyjä leikkauksia. Työnja-

ko on sovittu erva alueella ja sen suhteen ei ole tulossa suuria muutoksia lähiaikoina. Tavoit-

teena on kuitenkin saada keskussairaalalle laajan päivystyksen asema ja strategisesti lähteä 

siihen jo valmistautumaan.  

 

Hoito muissa laitoksissa taulukossa on nähtävillä, että ostot Keski-Pohjanmaan sairaanhoi-

topiiristä ovat voimakkaasti kasvaneet sen myötä kun palvelutarjonta Pietarsaaressa on ka-

ventunut. Ostopalveluiden vähentäminen nähdään selkeänä kehittämiskohteena. Vaasan sai-

raanhoitopiirin ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston kesken on jo vuoden ajan tehty 

yhteistyötä, jossa selkeänä tavoitteena on ollut erikoissairaanhoidon palvelutar-

jonnan kehittäminen Pietarsaaressa. Tämä on Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta tär-

keä tavoite. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon saumattoman yhteistyön merki-

tys on korostuneesti noussut esiin juuri Pietarsaaren alueella, jossa toimintaprofiili on voi-

makkaasti muuttunut viimevuosien lainsäädäntömuutosten takia.  Käynnissä on ollut erilai 

 

                                                              jatkuu.. 
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Hallitus   65 29.4.2019 
 

 

sia työryhmiä, ja Vaasan keskussairaalasta on useiden erikoisalojen edustajat vieraillut Pie-

tarsaaressa ja haettu uusia yhteistyö mahdollisuuksia.  

 

Pohjanmaan maakuntavalmistelussa alueella nostettiin vahvasti tärkeänä tavoitteena lähi-

palveluiden kehittäminen. Yhtä tärkeää, kun Pietarsaaren palvelutason nostami-

nen on kaikkien piirin omistajakuntien tyytyväisyys toimintaan. On siis tärkeää 

huomioida kaikkien omistajakuntien lähipalveluiden kehittäminen.  

 

Jotta ostot muista piireistä saadaan vähentymään, halutaan jo tämän vuoden aikana tehdä 

konkreettisempia kehittämistoimenpiteitä.  Tavoitteena on hoitaa omavaraisemmin Vaasan 

sairaanhoitopiirin potilaat, vähentää ostopalveluita ja kehittää erikoissairaanhoidon osalta 

lähipalveluita ja tukea voimakkaammin alueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ke-

hittämistä. Kehittämistyössä keskitytään erityisesti palveluohjauksen kehittämiseen, tiedolla 

johtamisen perusteiden luomiseen ja laatu- sekä asiakas- ja potilasturvallisuusjärjestelmän 

yhtenäistämiseen koko alueelle. SHP:n jäsenkuntien ja VKS:n yhteinen etu on terveyden-

huollon kokonaiskustannusten hallinta ja tiedon lisääminen siitä kuinka kustannukset muo-

dostuvat ja kuinka niitä voidaan hallita entistä paremmin. Kokouksessa esitellään toimenpi-

teitä tavoitteiden saavuttamiseksi.  

   LIITE § 65 

 

SHP:n JOHT: 

Ehdottaa, että hallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi. 

Hallitus antaa sairaanhoitopiirin johtaville virkamiehille tehtäväksi 

lähteä kehittämään toimintaa siten, että ostopalvelut vähenevät, 

erikoissairaanhoidon lähipalvelut kehittyvät ja sairaanhoitopiirin 

toimesta tuetaan voimakkaammin koko alueen sosiaali- ja tervey-

denhuollon kehittämistä esiteltyjen osa-alueiden mukaisesti 

 

HALL: 
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§ 66 Viestintää tyytyväisten potilaiden kertomana  

Shp:n joht. 22 
 

Hallitus antoi 12.12.2018 virkamiehille tehtäväksi valmistella viestintäkampanjaa, jolla tavoi-

tellaan parempaa näkyvyyttä keskussairaalan tarjoamille palveluille ja tuodaan esille asiak-

kaiden kokemuksia laadusta ja hyvästä hoidosta. Virkamiesvalmistelussa on käytetty apuna 

myös asiakasraatia. Vaasan keskussairaalan viestintäkampanjamateriaalissa halutaan hyö-

dyntää aitoja potilastarinoita, kuten on tehty jo tiedotuslehti-Kotikäynnissä vuodesta 2006 

alkaen. Sekä asiaa valmistelevien virkamiesten että asiakasraadin keskuudessa on yhtenäi-

nen näkemys siitä, että keskussairaalan viestintä ja markkinointi tulee olla aitoihin ja inhi-

millisiin tarinoihin ja tosiasioihin perustuvaa. Sloganimme ”Hyvässä hoidossa” on jo tunnet-

tu ja se toimii myös uusissa viestinnällisissä toimenpiteissä. 

 

Hyvässä hoidossa –potilastarinoilla kerrotaan aitoja kokemuksia hyvästä hoidosta Vaasan 

keskussairaalassa. Ensimmäinen video syntyi potilaan oman yhteydenoton kautta ja jalostui 

ideaksi kertoa hänen kiitollisuudestaan ja kokemuksestaan erityisesti potilasturvallisuudessa 

videomuodossa. Video julkaistaan 29.4.2019 sairaalan omilla nettisivuilla ja sille haetaan 

näkyvyyttä erilaisten digitaalisten kanavien kautta.  

 

Viestintää toteutetaan jatkossa toiminta- ja taloussuunnitelman raamien puitteissa. Tavoit-

teena on, että alueen väestö on tietoinen palveluista joita alueella saa ja väestö on myös tie-

toinen siitä hyvästä laatu ja vaikuttavuustasosta, joita Vaasan keskussairaalan palveluilla 

näyttöön perustuen on.  Viestinnällä pyritään tukemaan VKS 2025 strategisten tavoitteiden 

toteutumista ja ostopalveluiden vähentymistä. 

 

SHP:n JOHT:  

Ehdottaa, että hallitus hyväksyy viestinnän kehittämisen talousar-

vion puitteissa. Tavoitteena väestön tietoisuuden lisääminen palve-

luntarjonnasta sen laadusta ja vaikuttavuudesta. Viestinnän avulla 

avustetaan VKS 2025 strategian toteutumista ja pyritään vähentä-

mään ostopalveluita 

HALL: 
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§ 67 NO HARM CENTER verkoston käynnistäminen   

Shp:n joht. 23 

Vaasan keskussairaalan tavoitteena on vielä voimakkaammin profiloitua potilasturvallisuus-

työn ja kehittämisen suunnannäyttäjänä. No Harm Center on yhteistyöverkosto ja keskus, 

jonka toiminnan tavoitteena on edistää potilasturvallisuutta valtakunnallisesti.  No Harm 

Centerin missiona on potilasturvallisuuden kehittäminen ja kehittyminen Suomessa tutki-

tusti. 

 

Keskuksen visiona on edistää potilasturvallista toimintaa ja osoittaa se tutkimuksen avulla. 

No Harm Center toimii verkostoijana ja yhteistyökeskuksena. No Harm Center haluaa tehdä 

yhteistyötä innokkaiden potilasturvallisuuskehittäjien kanssa avoimesti tuloksia jakaen. 

Keskus kehittää potilasturvallisuuteen liittyviä mittareita, lisää merkittävästi potilasturvalli-

suustutkimuksen mahdollisuuksia ja luo ammattilaisille käyttöön suojauskeinoja turvalliseen 

hoitoon. 

 

No Harm Centerillä on toiminnan alkuvaiheessa neljä keskeistä tutkimus- ja kehittämislin-

jaa: 

 Potilasturvallisuuden nykyhetken tasomittaus Suomessa toteutetaan laajana yhteistutki-

muksena. 

 Potilaan tunnistamiseen luodaan yhtenäiset ohjeet ja lisätään väestön tietoisuutta poti-

laan tunnistamisesta. 

 Osaamisen systemaattinen kehittäminen ja seuranta. 

 Sairaalakuolemien selvitystyön vaikutus potilasturvallisuuden kehittämiseen. 

 

Ensimmäisen toimintavuoden 2019 tavoitteena on käynnistää No Harm Center ja luoda yh-

teistyöverkosto. Vuoden 2019 aikana selvitellään myös No Harm Centerin rahoitusmahdolli-

suuksia, tehdään keskuksen brändäys ja viestintäsuunnitelma sekä pidetään ensimmäinen 

kutsuseminaari toiminnan käynnistämiseksi. Kutsuseminaari pidetään Vaasassa Vaasan 

keskussairaalan tiloissa 29.8.2019. Seminaari toimii samalla neljän valitun tutkimus- ja ke-

hittämislinjan suunnittelukokouksena.  Kutsuseminaarin sisältö muodostuu ulkopuolisen lu-

ennoitsijan selvityksestä potilasturvallisuuden tilanteesta Suomessa ja maailmalla sekä tee-

moittain muodostettujen työpajojen työskentelystä. Kutsuseminaarin päätteeksi kootaan 

työpajojen suunnitelmat yhteen ja sovitaan työsuunnitelman etenemisestä. Tavoitteena on 

jatkossa järjestää kerran vuodessa kutsuseminaari, jossa tutkijat voivat esitellä tutkimusten-

sa tuloksia. Jokainen tutkimus- ja kehittämislinja kokoontuu erikseen omiin työryhmäta- 

   jatkuu.. 
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paamisiin. Tutkimus- ja kehittämislinjojen vastuuhenkilöt muodostavat No Harm Centerin 

ohjausryhmän.  

No Harm Centerin lähtökohtana on kumppanuuksien luominen. No Harm Center etsii yh-

teistyökumppaneita myös Pohjoismaista ja muualta maailmasta.  

 

 

SHP:n JOHT:  

 Esittää, että hallitus merkitsee tiedoksi No harm Centerin toimin-

nan periaatteet ja antaa virkamiehille tehtäväksi viedä toimintaa 

eteenpäin 

 

HALL: 

   

 



Asiasivu 16(29) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 68 29.4.2019 

 

 

§ 68 Talousarviotyön kehykset 2020  

Shp:n joht. 24 

Vaasan sairaanhoitopiirissä uskotaan, että tulevalla hallituskaudella Vaasan keskussairaala 

muutetaan laajan päivystyksen sairaalaksi ja keskussairaalaa lähdetään jo kehittämään kohti 

sitä, että lainvaatimus täytetään. Tämä edellyttää lisärekrytointeja sairaalaan.  

 

Vaasan sairaanhoitopiirissä kehitetään toimintaa siten, että ostopalvelut vähenevät, erikois-

sairaanhoidon lähipalvelut kehittyvät ja sairaanhoitopiirin toimesta tuetaan voimakkaammin 

koko alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistä. Tämä kehityssuunta huomioidaan 

vuoden 2020 taloussuunnitelmatyössä. 

 

Vuoden 2020 talousarvion valmistelu on aloitettu, mutta koska koko VKS 2025 -paketti voi 

saavuttaa lopullisen vaikutusvoimansa vasta kun H-talo otetaan käyttöön, ei vuonna 2020 

ole tiedossa suuria toimenpiteitä. Suurin haaste koskee kustannustason alentamista toimin-

noissa, joissa on vuosina 2018 ja 2019 suurimmat ylitykset. Ilmeisiä kustannuspaineita on 

kovasta lääkäripulasta kärsivillä erikoisaloilla, kuten psykiatriassa ja röntgentoiminnassa, 

joiden lääkäriresurssit järjestetään suureksi osaksi ostopalveluin. Myös laboratoriopalvelui-

den ostamiseen käytetään suuria summia.  

 

Yksi VKS 2025 -ohjelman tavoitteista on saavuttaa sellainen tuottavuus ja tehokkuus, joka 

vastaa keskussairaaloiden keskimääräistä tasoa. Tason saavuttamiseksi vaaditaan muun mu-

assa kulujen voimakasta karsimista. Mitään mainittavia säästöjä synnyttäviä rakennemuu-

toksia ei voida toteuttaa ennen kuin H-talo on valmis, jolloin voimme tehostaa tilojen, tek-

niikan ja resurssien käyttöä ja eräissä tapauksissa jopa poistaa päällekkäisiä toimintoja. Tu-

kitoimintojen ulkoistamisen ei myöskään odoteta tuottavan lyhyellä aikavälillä suuria säästö-

jä, vaikka sen pitkällä aikavälillä on johdettava prosessien tehostamiseen.  

 
Perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja erikoissairaanhoidon vapaaehtoisen integraation 

suunnittelua jatketaan vuonna 2020.  Vuoden 2019 aikana valmisteluun käytetyt resurssit on 

voitu kompensoida sillä työpanoksella, joka piiristä on käytetty maakuntavalmisteluun. Uu-

distuksen kaaduttua talousarviovaroja tarvitaan suunnittelun jatkamiseen, mutta myös pa-

nostuksiin sairaanhoitopiirin omien asukkaiden saamiseksi takaisin tarjoamiemme erikois-

sairaanhoidon palveluiden käyttäjäksi. Näin muista sairaanhoitopiireistä ostettujen palvelui-

den määrää vähenee. 

 

 

         jatkuu.. 
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Toimintakulut ovat kasvaneet joka vuosi, koska sairaanhoitopiirin organisaation vastuulle on 

siirretty toimintoja. Kustannusneutraalit toimintojen siirrot kohoavat runsaaseen 9 milj. eu-

roon vuodesta 2017 lähtien, joten eri talousarviovuodet eivät ole enää verrannollisia. Vuo-

deksi 2020 ei ole suunnitteilla siirtoja, joten vuosien 2019 ja 2020 talousarvioilla on sama 

lähtötilanne. Vaasan kaupunki on kohdistanut sairaanhoitopiiriin säästövaatimuksia, joiden 

toteuttamisesta on tehty erilliset suunnitelmat. Niiden on tarkoitus synnyttää pysyviä säästö-

jä, ja vuoden 2020 talousarvio on yksiköiden ostopalveluiden ja aineiden ja tarvikkeiden 

osalta 2 milj. euroa pienempi kuin vuoden 2019 talousarvio. Nykyinen virka- ja työehtosopi-

mus päättyy tänä vuonna, joten yleisistä palkankorotuksista 2020 ei ole vielä tietoa. Sairaan-

hoitopiirin palkkojen nostaminen 1 prosentilla merkitsee noin 1,1 milj. euron kuluja. 

 

Tiukka talousarviokuri jatkuu niin, että jo aloitettua työtä säästöohjelman parissa jatketaan. 

Myös muita toimintoja tarkistetaan, niin että säästöt ja muutokset voidaan toteuttaa. Suorit-

teet pidetään nykyisellä tasolla kansalliset normit ja suositukset huomioiden. 

 

Muissa laitoksissa annetun hoidon kulut arvioidaan toistaiseksi samalle tasolle kuin 2019 

kuitenkin tehden eräitä supistuksia, jos suunnitteilla on toiminnan siirtämistä yliopistosai-

raalasta tai muulta tasolta omaan piiriin.   

 

Laskelmissa ei ole huomioita muita mahdollisia toimintojen siirtymisiä kunnilta sairaanhoi-

topiirille. Jos sellaisista päätetään, kyse on edelleen kustannusneutraaleista siirroista. Kuntia 

laskutetaan kyseisen toiminnan todellisten kulujen perusteella eikä se vaikuta erikoissai-

raanhoidon toiminnan laskutukseen.  

 

Kun säästöt, mahdolliset palkkojen yleiskorotukset sekä erityiset panostukset huomioidaan, 

vuoden 2020 talousarvion ja kuntien yhteenlaskettujen maksuosuuksien lasketaan olevan 

samalla tasolla kuin 2019. 

 

 
SHP:n joht.:  

ehdottaa, että hallitus keskustelee toiminta- ja taloussuunnitelman 

2020–2022 kehyksistä seuraavien lähtökohtien pohjalta: 

 

 Talousarviota lähdetään valmistelemaan niin, että Vaasan kes-

kussairaala voi toimia laajan päivystyksen sairaalana. 

 Kehitetään toimintaa siten, että ostopalvelut vähenevät, erikois-

sairaanhoidon lähipalvelut kehittyvät ja sairaanhoitopiirin toi-

mesta tuetaan voimakkaammin koko alueen sosiaali- ja tervey-

denhuollon kehittämistä.   jatkuu.. 
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 Yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat strategiset muutokset strate-

giasuunnitelman, toteutettujen auditointien ja sovittujen raken-

nemuutosten mukaisesti. 

 Suoritteet ja tuotanto pidetään nykyisellä talolla kansalliset nor-

mit ja suositukset huomioiden. 

 Palkantarkistukset suunnitellaan yleisen tason mukaan, lähtö-

kohdaksi otetaan +1 % kunnes mahdollisista korotuksista saa-

daan tarkempaa tietoa. 

 Henkilösivukulut budjetoidaan valtakunnallisten ohjeiden mu-

kaisesti. 

 Muissa laitoksissa annettavan hoidon määrärahat budjetoidaan 

realistiselle tasolle suhteessa toteutuneisiin kuluihin 2019 sekä 

tarkistetaan talousarvion käsittelyn aikana 30.6. ja 31.8.2019 

tehdyn seurannan mukaisesti. 

 Muiden ostopalveluiden, aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden 

kulujen määrärahat nollabudjetoinnin periaatteen mukaisesti 

huomioiden vuodeksi 2019 laaditut säästösuunnitelmat. 

 Täsmäpanostuksia seuraavasti: 

o tiedottaminen 

o tutkimus  

o erikoissairaanhoidon lähipalveluiden kehittäminen 

o perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vapaaehtoi

 sen integraation suunnittelua jatketaan erillisin varoin, jotka 

 eivät rasita erikoissairaanhoitoa 

 rakennuksille ja laitteille laaditaan erillinen investointilista. 

 

 

HALL:   
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§ 69 Hallintoylilääkäritehtävän muodostaminen  

Shp:n joht. 25 
 

Erikoissairaanhoidossa on menossa murroskausi, jonka seurauksena on tapahtunut ja tapah-

tumassa paljon muutoksia toiminnassa ja toimintaympäristössä.  

Ylintä johtoa työllistävät normaalien toiminnan suunnittelun ja kehittämisen ohella suuret 

organisaatioon kohdistuvat muutokset:H-talo, asiakas-ja tietojärjestelmään kohdistuvat uu-

distukset, digitalisaatio, organisaation suunnitellut muutokset (maakunta, hyvinvointikun-

tayhtymä), alueelliset toiminnan kehittämistarpeet, lainsäädäntömuutokset, henkilöstön 

rekrytointi jne. 

Hallintoylilääkärin virka lopetettiin aiemmin matriisiorganisaatioon siirryttäessä. Nyt on 

kuitenkin ilmennyt selkeä tarve siirtää osa tehtävistä johtajaylilääkäriltä ja tämän tarpeen voi 

parhaiten täyttää  

Hallintoylilääkärin tehtävän muodostaminen, suunnitellut tehtävät on lueteltu liitteessä 1. 

Tavoitteena on saada asioiden valmisteluun lisää tehokkuutta ja nopeutta sekä helpottaa ko-

kousten aikatauluttamista erityisesti lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualueella ja liit-

teessä mainituissa asiakokonaisuuksissa. Palkkaus on tehtävään sidottu kuukausikohtainen 

korvaus. 

   LIITE § 69 

 

SHP:n JOHT: 

Ehdottaa, että hallitus päättää perustaa tilapäisen hallintoylilääkä-

rin tehtävän 1.5. - 31.12.2019 ja tehtävää hoitaa medisiinisen puo-

len vastuualuejohtaja Christian Kantola oman työn ohessa, ja että 

kyseisen tehtävän hoidosta maksetaan 250 euron kuukausikorvaus.  

 

HALL: 
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§ 70 Pöytäkirjaluettelo   

HJ 15  

Psykiatrian neuvottelukunnan pöytäkirja, 01/2019, 21.2.2019 

Vähemmistökielisen lautakunnan pöytäkirja, 02/2018, 27.11.2018. 

 

 

Pöytäkirjat      LIITTEET § 70/1-2 

 

HJ ehdottaa, että: 

- hallitus merkitsee pöytäkirjat tiedoksi 

 

HALL:  
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§ 71 Muutoksia palveluseteleiden sääntökirjaan sekä liitteeseen   

HJ 16  

Uutena terapiamuotona palveluseteliin ehdotetaan liitettäväksi mukaan puhe- ja musiikkite-

rapia, joiden osalta ostopalveluntuottajien kanssa laaditut optiokauden sopimukset raukea-

vat 30.9.2019. 

Lisäksi sääntökirjan sisältöön (LIITE § 71) ehdotetaan muutoksia seuraavilta osin: 

• Lisätty ohjeistus kappale 3; ”Palveluntuottajaksi hakeutuminen”: Palveluntuottaja on liit-

tynyt tai liittyy hakuprosessin yhteydessä Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kump-

pani –ohjelmaan (www.tilaajavastuu.fi) 

• Poistettu sääntökirjan liite ”Henkilötietojen käsittelyn ehdot palveluntuottajalle” ja lisätty 

sääntökirjaan kappale 6; ”Asiakasasiakirjat ja tietosuoja”  

 

Sääntökirjan liitteeseen 1 ehdotetaan vielä seuraavat lisäykset: 

• Sisältöohjeistukset: muokataan ohjeistuksen rakennetta ja lisätään puhe- ja musiikkite-

rapian ohjeistukset palveluntuottajille    

     LIITE § 71/1-2 

 

 

HJ ehdottaa, että:  

-hallitus hyväksyy palveluseteleiden sääntökirjaan sekä sen liittee-

seen 1 ehdotetut lisäykset. 

 

HALL: 
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§ 72 Henkilöstöraportti 2018   

HJ 17  

Henkilöstöjaosto on hyväksynyt henkilöstöraportin 27.3.2019 ja toivoo, että se annetaan 

hallitukselle tiedoksi. 

 

Henkilöstöraportti 2018 liitteenä       LIITE § 72  

 

 

 

HJ ehdottaa, että: 

- hallitus merkitsee raportin tiedoksi 

 

HALL:  
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§ 73 Valtuuston pöytäkirjan 15.4.2019 toimeenpanopäätökset   

HJ 18  

§ 6 Tilintarkastajan valinta vuosiksi 2019 – 2020 sekä optio vuodelle 2021 

HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön                      

 

§ 7 Hallintosäännön täydentäminen 

   HJ: Päätöksen saa panna täytäntöön                      

 

§ 8 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 

   HJ:     Päätöksen saa panna täytäntöön. 

 

§ 9 H-uudisrakennuksen toteuttaminen ja rahoituspäätös 

HJ:  Päätöksen saa panna täytäntöön, niiltä osin ja niillä ehdoilla, joista 

valtuusto päätti. 

 

 

 

HJ ehdottaa, että:  

-hallitus tekee yllämainitut toimeenpanopäätökset. 

                           

HALL: 
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§ 74 Kuntakierrokset   

HJ 19  

Vuoden 2019 kuntakierrosten aikataulu on nyt laadittu.  

Sovittuna ovat ajat ja paikat seuraavasti: 

 
3.5 Korsnäs  klo 8.30-10.30    
 Maalahti  klo 11.45-13.45 
 Vöyri  klo 14.30-16.30   
 
8.5 Luoto  klo 9.00-11.00 
 Pietarsaari  klo 12.00-14.00 
 Pedersöre  klo 14.30-16.30 
 Uusikaarlepyy klo 17.30-19.30 
 
14.5 Vaasa  klo 13.30-15.30 
 Laihia  klo 16.15-18.15 

 
23.5 Mustasaari  klo 12.00-14.00 
 
27.5 Kaskinen  klo 9.00-11.00 
 Kirstiinankapunki klo 12.30-14.30 
 Närpiö  klo 15.00-17.00 

 

 

HJ ehdottaa, että: 

- hallitus merkitsee ajat tiedoksi ja osallistuu mahdollisuuksien 

mukaan. 

 

HALL:  
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§ 75 Lisätyö  

JYL 6 

Lääkäreiden virkaehtosopimus ei mahdollista vuorotyötä. Päivystystyö on tarkoitettu kiireel-

listä hoidon toteuttamiseen. Lisätöitä voi VKS:ssa tehdä vain täyttä työaikaa tekevä henkilö-

kunta. 

VKS:ssa lisätöiden tekeminen on ollut vuosia keino hallita hoitojonoja ja estää hoitotakuun 

määräaikoja pidempiä odotusaikoja hoitoon. Muita keinoja päästä em. Päämääriin ovat os-

topalveluiden käyttö sekä toiminnan tehostaminen esimerkiksi lean-menetelmää käyttämäl-

lä. VKS:ssa ei ole käytössä tulospalkkioita tai muita motivoivia palkkaelementtejä, mutta sel-

laisia on käytössä joissakin sairaaloissa. Lisätöiden tekeminen on ollut muissa sairaaloissa 

melko tavallista, mutta tarkkoja tietoja tämänhetkisestä tilanteesta ei ole käytössä. 

 

Esimerkiksi Satakunnan keskussairaalassa ja Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on ol-

lut muutamia vuosia käytössä radiologien suoriteperusteinen palkanosa. 

Vaasan keskussairaalassa lisätöihin käytetty summa oli vuonna 2018 n. 309 000 euroa. Lää-

käreiden ja asiantuntijoiden palkkasumma VKS:ssa v. 2018 oli 21 222 000 euroa. Palvelui-

den ostoon ulkopuolisilta asiantuntijoilta ja lääkäreiltä käytettiin 2,5 milj. euroa. Lääkärei-

den lisätöiden osuus yhteenlasketusta lääkäreiden ja asiantuntijoiden toteutuneista palkka-

kustannuksista vuonna 2018 oli 1,5 %. 

 

Lääkäriresurssi on tällä hetkellä epätasaisesti jakautunut erikoisaloille. Osa erikoisaloista on 

kokonaan ilman erikoislääkäriä ja toisilla aloilla tilanne on puolestaan hyvä tai erinomainen. 

Lääkäreiden virkojen täyttöaste erikoisaloittain on 62,8 % ja epäpätevällä täytetty virka on 

17,6 %, liitteessä § 74/1   

Lääkäriresurssien käyttöön vaikuttaa hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä ja siinä tapahtuvat 

muutokset; hoidon sisällölliset muutokset (vaativuus), virkalääkäreiden määrä ja joissain ta-

pauksissa myös tilojen asettamat reunaehdot (vastaanottohuoneiden määrä) sekä muun 

henkilökunnan resurssit. 

Lisätyö on selvästi kalliimpi tapa tuottaa palveluita kuin normaali päiväaikainen toiminta 

virkalääkäreiden toimesta. Tämän vuoksi lisätyö on keino, jota tulisi käyttää vain muiden 

edullisempien tuotantotapojen ollessa mahdottomia toteuttaa. Lisätyön etuna on sen mah-

dollistama joustavuus. Oman henkilökunnan käyttäminen ei vaadi kilpailutusta ja on aika-

taulullisesti joustava toteuttaa tarpeen mukaan. Etuna on myös olemassa olevan infran käyt-

töasteen nouseminen.  

         fortsätter... 
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Lisätyösuunnitelmat (liitteet: silmätaudit, gastroenterologia, onkologia ja neurologia). 

Silmätautien suunnitelman kustannus on 20 832 eur (sisältää hoitohenkilökunnan kustan-

nukset) ja suunniteltu käyntimäärä 320 pistosta (20 pistosta per ilta, 16 iltavastaanottoa). 

Gastroenterologian suunnitelman kustannus on 45 000 eur (sisältää hoitohenkilökunnan 

kustannukset) ja suunniteltu käyntimäärä on 100 endoskopiaa. 

Onkologian suunnitelman kustannus on 85 850 eur (sisältää hoitohenkilökunnan kustan-

nukset) ja käyntimäärä on yhteensä 630 käyntiä (210 ensikäyntejä, 240 oireisia, 180 kontrol-

likäyntejä). 

Neurologian suunnitelman kustannus on 24 990 eur (sisältää hoitohenkilökunnan kustan-

nukset) ja käyntimäärä on yhteensä 147 käyntiä (75 botuliinitoksiinipotilaita, 40 epilepsiapo-

tilaita ja 32 lihastautipotilaita). 

Suunnitelmat on arvioitu käyttäen samaa menetelmää kuin aiemmin hyväksytty kardiologian 

lisätyösuunnitelma. Onkologian ylilääkäri on esittänyt lisätyökorvauksen korottamista 10 % 

nykyisestä henkilöstöjaostossa hyväksytystä tasosta (Henkilöstöhallinnon kokous § 22/ 

27.3.2019). 

Vuoden 2018 suunnitelmien kustannusten voidaan todeta olevan yleensä suuremmat kuin 

toteutuma. Tämä huomioiden tehdään suunnitelmiin vuoden 2019 säästötavoitteiden saa-

vuttamiseksi 10 % vähennys. 

 

Hyväksytyt lisätyöt 2019: 

Kardiologia, radiologia, patologia; Hallituksen kokous 17.1.2019/ §13 

         LIITE § 75/1-2 

 

JYL ehdottaa: 

että hallitus hyväksyy lisätyösuunnitelmat seuraavan mukaisesti: 

Onkologia 77 265 euroa ja käyntimäärä 630 

Silmätaudit 18 745 euroa ja käyntimäärä 320 pistosta 

Gastroenterologia 40 500 euroa ja käyntimäärä 100 endoskopiaa. 

Neurologia 22 490 euroa ja käyntimäärä 147. 

Nyt käsiteltävien olevien lisätyösuunitelmien kustannus on 

159 000 euroa. 

Sekä kehottaa erikoisaloja edelleen etsimään keinoja, joilla lisätyön 

määrää voidaan vähentää. Tavoitteena on, että lisätyötä ei tarvita, 

mikäli toiminta sujuu suunnitellusti ja henkilöstövajetta ei ole. 

Että lisätyökorvaukset maksetaan henkilöstöjaoston päätösten 

mukaisesti. 

 

HALL: 
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Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus  76 29.4.2019 

 

 

 

 

§ 76 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    29.4.2019 

 

Muutoksenhakukiellot 

 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

käyntiosoite: X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-

nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. 

Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 

-päätös, johon haetaan muutosta 

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä 

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta 

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle. 

  

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-

lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-

vänä. 

Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-

kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 

 


