
Pöytäkirja· sivu 1(20)
nr 11/2015

Elin: Hallitus

Aika: 14.12.2015 klo 9.00-12.00

Paikka: Hotelli Vallonia, Keskustie 3, Sepänkylä

Läsnäolijat: Hans Frantz
Mona Vikström
Greger Forsblom
Riitta Kentala
Bernhard Utter
Per Hellman
Ulla Hellén
Raija Kujanpää
Sven Grankulla
Asko Salminen

valt. lis.
terveydenhoitaja
maanviljelijä
eläkeläinen
erikoislääkäri
eläkeläinen
toimistosihteeri
asianajaja
yrittäjä
koneteknikko

jäsen, pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen, varapj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Poissaolijat: Monica Sirén-Aura hallinn. johtaja jäsen

Asiantuntijat: Lena Nystrand talouspäällikkö

Muut läsnäolijat: Gösta Willman
Bernhard Bredbacka
Mikael Perjus

VALT pj.
VALT I varapj.
VALT II varapj.

Esittelijät: Göran Honga
Olle Gull
Auvo Rauhala
Marina Kinnunen

shp:n johtaja
hallintojohtaja
johtajaylilääkäri
hallintoylihoitaja

Sihteeri: Olle Gull hallintojohtaja
Pykälät: 152-167
Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja

Hans Frantz

Sihteeri:

Olle Gull
Tarkastaja: Paikka ja aika:

Pietarsaari __.__.201_

Ulla Hellén

Paikka ja aika:
Luoto __.__.201_

Sven Grankulla
Asetettu
nähtäväksi:

Sairaanhoitopiirin verkkosivuilla ajalla
___.___.-___.___.2016

Olle Gull, hallintojohtaja

Otteen oikeaksi todistaa:



Pöytäkirja · sivu 2(20)
nro 11/2015

Elin: Hallitus

Aika: 14.12.2015 klo 9.00-12.00

Paikka: Hotelli Vallonia, Keskustie 3, Sepänkylä

Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 152 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 3
§ 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 3
§ 155 Taloustilanteen 31.10.2015 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2015

kokonaistuloksesta 4
§ 156 Vastuualueiden ja palvelualueiden tulosyksiköiden ja vastuuhenkilöiden

vahvistaminen 6
§ 157 Asiakasmaksujen korotukset 7
§ 158 Sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu 2016 9
§ 159 Pöytäkirjaluettelo 10
§ 160 Hallituksen kokoukset keväällä 2016 11
§ 161 Viranhaltijan sivutoimi 13
§ 162 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja

hallintoylihoitajan päätökset 14
§ 163 Tyks-ervan opetus- ja koulutuspolitiikka vuosille 2016-2018 15
§ 164 Erikoissairaanhoidon palveluita koskeva sopimus vuodelle 2016 17
§ 165 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 18
§ 166 Henkilöstöasioista päättävien esimiesten vahvistaminen vuodelle 2016 19
§ 167 Virkanimikemuutos 20

Puheenjohtaja:

Hans Frantz



Asiasivu 3(20)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 152-154 9.11.2015

§ 152 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen.
__________

§ 153 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Ulla Hellén ja Sven Grankulla.
__________

§ 154 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

HALL: hyväksyi työjärjestyksen, sekä sen että pykälät § 166 ja § 167 otet-
tiin käsiteltäviksi.
__________
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Hallitus 155 14.12.2015

§ 155 Taloustilanteen 31.10.2015 seuranta sekä tulosennuste vuoden 2015 kokonais-
tuloksesta

Shp:n joht. 40
Taloustilanne 31.10. on 9,3 milj. euroa ylijäämäinen. Somaattisella puolella tuotanto on
suunniteltua korkeammalla tasolla, kun taas psykiatriassa se on alle suunnitellun tason.
Kuntalaskutuksesta on toteutunut 181,1 milj. euroa eli 87 %.   Hoito muissa laitoksissa tekee
29 milj. euroa eli 95,9 % budjetoidusta. Toimintatulot ovat yhteensä 202,6 milj. euro eli 86,5
%  budjetoidusta,  kun  taas  toimintakulut  ovat  yhteensä  186  milj.  euroa  eli  84,3  %  budje-
toidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 98 milj. euroa eli 81,7 %.  Voidaankin todeta, että
käynnistynyt säästöohjelma on tuottanut tuloksia jo toimintavuoden 2015 aikana. Sekä hen-
kilöstö- että materiaalikulujen ja muiden ostopalvelukulujen odotetaan pysyvän budjetoidul-
la tasolla, kun taas muissa laitoksissa annetun hoidon kulujen arvioidaan ylittyvän noin 6
milj. eurolla. Alhaisen korkotason ansiosta korkokulut on voitu pitää minimaalisella tasolla.
Korkokuluihin on käytetty noin 0,4 milj. euroa budjetoitua vähemmän.

Vuoden 2015 palkkakulujen arvioidaan nousevan vajaaseen 118 milj. euroon, mikä on run-
saat 2 milj. euroa budjetoitua vähemmän. Sekä materiaalikulujen että muiden ostopalvelui-
den arvioidaan pysyvän budjetoidulla tasolla lukuun ottamatta muissa laitoksissa annetun
hoidon kuluja. Toisin sanoen oman toiminnan toimintakulujen arvioidaan olevan noin 2
milj. euroa ja rahoituskulujen 0,5 milj. euroa budjetoitua pienemmät, kun taas ulkokunnilta
saatavien tulojen arvioidaan olevan 1 milj. euroa arvioitua suuremmat. Lisäksi kirurgiassa on
toteutunut miltei 400 drg-pakettia enemmän kuin samaan aikaan edellisvuonna, ja pelkäs-
tään siitä saadaan 3,5 milj. euroa arvioitua suuremmat tulot. Kulut, jotka katetaan yhteisillä
maksuosuuksilla jäsenmaksuina ja kalliin hoidon maksuina, ylittävät talousarvion, ja ne ta-
sataan lisämaksulla viimeisessä kuntalaskutuserässä, sillä maksut veloitetaan asukasluvun
perusteella. Meillä on kuitenkin varaa antaa vähintään vastaavansuuruinen hyvitys muusta
omasta toiminnasta.

Nyt kun seuraavan uudisrakennuksen suunnitelmat ovat edenneet, tulee suunnitellulla alu-
eella olevien rakennusten (H-, I- ja R-talo) purkaminen ajankohtaiseksi. Rakennuksilla on
vielä 0,7 milj. euron kirjanpitoarvo, ja vuosittaiset poistot ovat 50 000 euroa. Viimeistään sil-
loin kun ne puretaan, on rakennusten oltava täysin poistettuja ja koska ne puretaan suunni-
telmien mukaan vuonna 2017, olisi vuonna 2015 tehtävä lisäpoisto, joka vastaa ainakin jään-
nösarvoa vähennettynä kahden normaalin vuoden poistoilla (0,5 milj. euroa), nyt kun talou-
dellinen tilanne sallii sen. Sen jälkeen kun nämä ja muut tiedossa olevat menot on huomioi-
tu, odotetaan vuoden 2015 ylijäämän olevan noin 9,5 milj. euroa eli 6 milj. euroa arvioitua
suurempi, riippuen paljolti siitä, kuinka tehokasta tuotanto vielä joulukuussa on.

jatkuu
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Hallitus 14.12.2015

Vuoden 2015 investointibudjetin seuranta osoittaa, että investoinnit ovat toteutuneet
64 %:sesti (9 milj. euroa). Useita suuria laitehankintoja saatetaan loppuun vielä tänä vuonna.
Hankekohtainen seuranta osoittaa, että investoinnit pysynevät budjetoidulla tasolla ja suurin
hanke, U-rakennus, jatkuu vielä kolmena seuraavana vuonna.

Tilanteen seuranta 31.10.2015 LIITE § 155

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus keskustelee tilanteesta 31.10.2015
ja merkitsee sen tiedoksi sekä päättää mahdollisesta hy-
vityksestä jäsenkunnille vuonna 2015.

Tarkensi päätösehdotustaan kokouksessa siten, että
kunnille palautetaan joulukuussa käytön mukaan 4 milj.
€.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________

Greger Forsblom saapui klo 9.10. asian käsittelyn aika-
na.
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Hallitus 156 14.12.2015

§ 156 Vastuualueiden ja palvelualueiden tulosyksiköiden ja vastuuhenkilöiden vahvis-
taminen

HJ 35
Sairaalan toiminta jakautuu uuden organisaatiomallin mukaan vastuualueisiin ja palvelualu-
eisiin ja ne puolestaan tulosyksiköihin, jotka on virallisesti vahvistettu kuntayhtymän tilikar-
tassa. Hallitus vahvistaa vuosittain tulosyksiköt ja niiden vastuuhenkilöt. Vastuuhenkilöt
vastaavat yksikkönsä talousarviosta, henkilöstökuluista, menojen ja hankintojen hyväksymi-
sestä sekä toiminnasta. Liitteessä on luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä.

Luettelo tulosyksiköistä ja vastuuhenkilöistä LIITE § 156

HJ: Hallitus hyväksyy tulosyksiköt ja vastuuhenkilöt.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Hallitus 157 14.12.2015

§ 157 Asiakasmaksujen korotukset

HJ 36
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja on tarkistettu 1.1.2015. Asiakasmaksuista ai-
heutuvien kustannusten enimmäismäärä (maksukatto) muutetaan 691 euroksi kalenterivuo-
dessa.

Sairaalassa käytössä olevat asiakasmaksut voisivat 1.1.2016 jälkeen olla enimmillään seuraa-
vat:

Asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen:

Poliklinikkamaksu 41,70 €/käynti
- VKS:n ja tk:n yhteispäivystyksessä peritään poliklinikkamaksu arkisin klo  20.00–8.00 sekä lauantai-
sin, sunnuntaisin ja pyhäpäivisin kaikilta 18 vuotta täyttäneiltä.
- Maksua ei peritä henkilöiltä, joiden hoito jatkuu toisessa hoitolaitoksessa tai kunnallisessa vanhain-
kodissa.
Sarjahoitomaksu

11,50 €/käynti
- Laskutetaan korkeintaan 45 kertaa/kalenterivuosi.
- Peritään 18 vuotta täyttäneiltä.
Päiväkirurgiamaksu 136,80
€/käynti
Maksu lyhytaikaisesta laitoshoidosta 49,50
€/hoitopäivä
- Alle 18-vuotiailta laskutetaan korkeintaan 7 hoitopäivää kalenterivuodessa.
- Jos potilas siirtyy toiseen hoitolaitokseen, lähettävä hoitolaitos ei peri maksua siltä päivältä, kun poti-
las siirtyy muualle.
Maksu lyhytaikaisesta psykiatrisesta hoidosta 22,80
€/hoitopäivä
- Alle 18-vuotiailta laskutetaan korkeintaan 7 hoitopäivää kalenterivuodessa.
Maksu pitkäaikaisesta laitoshoidosta
- peritään maksukyvyn mukaan (tulot)
Kuntoutusmaksu (ostopalvelu)

17,10 €/hoitopäivä
Perumaton käynti

51,40 €/perumaton käynti jatkuu
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Hallitus 157 14.12.2015

- Peritään 15 vuotta täyttäneiltä.

Harkinnanvaraiset asiakasmaksut koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun
lain 11. §:n (3.8.1992/734) mukaisesti ainoastaan pitkäaikaista laitoshuoltoa.

HJ: ehdottaa, että hallitus päättää ottaa uudet maksut käyttöön
1.1.2016. Hallitus päättää samalla, että Vaasan sairaanhoitopii-
rissä ei sovelleta asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alen-
tamista ja että ainoa harkinnanvarainen asiakasmaksu on pitkä-
aikaisesta laitoshoidosta perittävä maksu.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Hallitus 158 14.12.2015

§ 158 Sairaanhoitopiirin palveluiden hinnoittelu 2016

Shp:n joht. 41
Oman toiminnan tuotekohtaiset hinnat vuodeksi 2016 on nyt laskettu valtuuston 30.11.2015
hyväksymän talousarvion 2016 pohjalta. Hinnoiteltavat päätuotteet ovat poliklinikkakäynnit,
hoitopäivät, drg-paketit, outlier-päivät, hengityshalvaantuneiden hoitopäivät, yöpymiset po-
tilaskoti Vilmassa ja siirtoviivepotilaiden hoitopäivät. Hintaluetteloon sisältyvät myös yh-
teispäivystyksen käyntihinnat sekä hoitopäivän hinta yleislääketieteen/akuuttilääketieteen
potilaista, jotka tulevat perusterveydenhuollon päivystyksestä päivystysosastolle.

Avohoitokäynnit laskutetaan eri hintaluokissa käynnin sisällön, toimenpiteiden ja resurssien
kulutuksen perusteella, ja somaattisessa vuodeosastohoidossa sovelletaan drg-perusteista
kuntalaskutusta. Psykiatriassa vuodeosastohoito laskutetaan eri hintaluokkiin kuuluvien hoi-
topäivämaksujen mukaan. Tämä koskee sekä Vshp:n omia potilaita että ulkopaikkakuntalai-
sia.

Potilaista, joiden siirto kotiin tai perusterveydenhuoltoon/sosiaalihuoltoon on viivästynyt,
laskutetaan vaativan perushoidon mukainen hoitopäivähinta. Vuonna 2016 jatketaan kahden
hintaluokan järjestelmää, jossa hinta nousee selvästi kolmannesta päivästä lähtien. Potilais-
ta, jotka otetaan päivystysosastolle perusterveydenhuollon vastuulla, laskutetaan yleislääke-
tieteen/akuuttilääketieteen hoitopäivähinta. Kun potilas siirretään muulle osastolle, rekiste-
röidään hänet jollekin toiselle erikoissairaanhoidon erikoisalalle tai siirtoviivepotilaaksi.

Asiakasmaksujen arvioidaan nousevan noin 30 % vuoden 2016 alusta alkaen, joten korotuk-
sen vaikutus maksutuloihin on laskettu Vshp:n osalta ja huomioitu kuntalaskutuksen hin-
noissa. Talousarvioon oli sisällytetty asiakasmaksujen 11 %:n korotus, kun taas jäljellä olevan
korotuksen arvioidaan muodostavan noin 1,2 milj. euron lisätulot, mikä on nyt huomioitu
kuntalaskutuksen hinnoittelussa.

Hintaluettelo LIITE § 158

SHP:n JOHT.: ehdottaa, että hallitus hyväksyy vuoden 2016 hinnoittelun liit-
teen mukaisesti.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Hallitus 159 15.12.2015

§ 159 Pöytäkirjaluettelo

HJ 37
Rakennustoimikunnan pöytäkirja 4/2015, 25.8.2015

Pöytäkirja liitteenä LIITE § 159

HJ:  pöytäkirja merkitään tiedoksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Hallitus 160 14.12.2015

§ 160 Hallituksen kokoukset keväällä 2016

HJ 38
Hallitukselle ehdotetaan keväälle 2016 seuraavia kokousaikoja:

Maanantai 25.1.2016 klo 9.00
Maanantai 29.2.2016 klo 9.00
Maanantai 21.3.2016 klo 9.00
Tiistai 19.4.2015 klo 9.00
Maanantai 23.5.2016 klo 9.00
Maanantai 13.6.2015 klo 9.00

Valtuuston kokous voisi olla esimerkiksi maanantaina 6.6.

HJ: ehdottaa, että hallitus vahvistaa ehdotetut kokousajat.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Henkilöstöjaosto 40 8.9.2015
Hallitus 161 15.12.2015

§ 40 Viranhaltijan sivutoimi

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18. §:ssä säädetään sivutoimesta ja kilpailevasta
toiminnasta. Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja pysyväisluonteista
tehtävää, joista viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen har-
joittamista.

Viranhaltija on lain mukaan aina velvollinen ilmoittamaan sivutoimestaan työnantajalle.
Työnantaja voi kieltää viranhaltijalta sivutoimen harjoittamisen, jos viranhaltija tulee sivu-
toimen vuoksi esteelliseksi tehtävässään tai jos se vaarantaa luottamuksen ja tasapuolisuu-
den.  Sivutoimena ei saa harjoittaa toimintaa, joka vahingoittaa työnantajaa. Sivutointa, joka
edellyttää työajan käyttämistä, saa harjoittaa ainoastaan, jos työnantaja on anomuksen pe-
rusteella antanut siihen luvan.

Ote kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laista on

liitteessä 1/§ 40 8.9.2015

Työntekijällä ei ole vastaavaa ilmoitusvelvollisuutta sivutoimesta mutta myöskään työntekijä
ei saa harjoittaa toisen työnantajan hyväksi kilpailevaa toimintaa, joka voi vahingoittaa työn-
antajaa.

Henkilöstöjaosto vahvisti kokouksessaan 20.2.2008/§ 9 ohjeen sivutoimien seurantaa var-
ten. Ajatuksena oli silloin, että työnantaja tarkistaisi vuosittain sivutoimet ja päivittäisi rekis-
teritiedot.

Jaoston päätös 20.2.2008 on liitteessä 2/§ 40 8.9.2015

Järjestelmä ei ole toiminut erityisen hyvin ja on vaatinut resursseja. Sivutoimien selvittämi-
nen ei ole ensisijaisesti työnantajan tehtävä, vaan viranhaltijan kuuluu anoa sivutoimilupaa
tai ilmoittaa sivutoimesta työnantajalle, joka harkitsee sen jälkeen, saako viranhaltija harjoit-
taa sivutoimea. Olisikin tarkoituksenmukaista päivittää ohje näiden ajatusten pohjalta.

HRP: ehdottaa henkilöstöjaoston toteavan, että kaikkien viranhaltijoiden kuu-
luu ilmoittaa työnantajalle sivutoimestaan tai anoa sivutoimilupaa, sekä päättä-
vän,
- että sivutoimilupaa edellyttävissä tapauksissa luvan myöntävä viranomainen
on hallitus.
- vastuualueiden johtajat ja ylihoitajat ottavat sivutoimi-ilmoitukset vastaan ja
tarkistavat ne, minkä jälkeen ne rekisteröidään keskitetysti HR-rekisteriin.

HJ:  päätti siirtää asian hallituksen käsiteltäväksi.
________ jatkuu
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Hallitus 161 14.12.2015

§ 161 Viranhaltijan sivutoimi

HJ 39
Henkilöstöjaosto on päivittänyt Vaasan sairaanhoitopiirin toimintaohjeet, jotka koskevat vi-
ranhaltijoiden sivutoimi-ilmoituksen ja -luvan käsittelyä. Tässä yhteydessä on osoittautunut
tärkeäksi todeta, että sivutoimen hoitaminen on muiden esteellisyysperusteiden tapaan asia,
jonka ainoastaan viranhaltija itse tietää varmasti. Niinpä vastuu sivutoimen ilmoittamisesta
on viranhaltijalla. Jos viranhaltija ei ilmoita sivutoimesta, ja myöhemmin syntyy tilanne, jos-
sa viranhaltija on esteellinen, on vastuu viranhaltijalla. Siinä vaiheessa ei voi enää väittää, et-
tä työnantajan olisi pitänyt tietää sivutoimesta. Sen vuoksi meidän on työantajapuolella olta-
va erittäin jyrkkiä tässä asiassa. Sivutoimista ilmoitetaan, ja vastuu siitä on viranhaltijalla.

HJ: ehdottaa hallituksen hyväksyvän henkilöstöjaoston toimintaoh-
jeet ja toteavan, että henkilöstöjaosto on se viranomainen, joka
myöntää sivutoimiluvan, sillä asia koskee palkallisen työajan
käyttöä.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Hallitus 162 14.12.2015

§ 162 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoyli-
hoitajan päätökset

Shp:n joht. 42
Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-
jan päätösluettelot.

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset LIITE § 162/1
Hallintojohtajan päätökset LIITE § 162/2
Johtajaylilääkärin päätökset LIITE § 162/3
Hallintoylihoitajan päätökset LIITE § 162/4

SHP:n JOHT: ehdottaa, että hallitus merkitsee päätösluettelot tiedoksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Hallitus 163 14.12.2015

§ 163 Tyks-ervan opetus- ja koulutuspolitiikka vuosille 2016-2018

JYL 30
Länsirannikon sairaanhoitopiirit ovat sopineet Erva järjestämissopimuksessa 2013-2016 (§
16) henkilöstön koulutuksen varmistamiseen liittyvästä yhteistyöstä mm seuraavaa:

”Yhteisen strategiatasoisen opetus- ja koulutuspolitiikan avulla pyritään varmistamaan sai-
raanhoitopiirien toiminnan edellyttämä ydinosaaminen yhteistyössä alueen koulutusorgani-
saatioiden kanssa, vaikutetaan perus- ja jatkokoulutuksen työelämälähtöisyyteen, varmiste-
taan sairaanhoitopiirien vetovoimaisuus koulutus-, harjoittelu- ja työpaikkana sekä strate-
gia- ja tarvelähtöisellä täydennyskoulutuksella vaikutetaan sairaanhoitopiirien henkilöstön ja
esimiesten osaamisen kehittyminen.
Tyks erityisvastuualueen opetus- ja koulutuspolitiikan toimeenpanoa ja seurantaa varten on
määrätty sairaanhoitopiirikohtaiset vastuut ja toimeenpanoelimet sekä sairaanhoitopiirin
johtajien nimeämä erityisvastuualueen yhteinen seurantaryhmä. Sairaanhoitopiireissä laadi-
taan hallintoylihoitajien vastuulla opetus- ja koulutuspolitiikan sairaanhoitopiirikohtaiset
toimeenpanosuunnitelmat, joissa konkretisoidaan politiikan tavoitteet ja käytännön toimet
tavoitteiden saavuttamiseksi. Opetus- ja koulutuspolitiikan yhteinen seurantaryhmä ohjaa,
seuraa ja arvioi opetus- ja koulutuspolitiikan toimeenpanoa erityisvastuualueen sairaanhoi-
topiireissä ja raportoi siitä erva-johtoryhmälle.
Sairaanhoitopiirien johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat perusterveydenhuollon
yksikön asiantuntemusta hyödyntäen, että erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopii-
rien alueella arvioidaan ja seurataan pitkällä aikavälillä työvoiman tarvetta ja henkilöstön
koulutustarvetta kaikkien keskeisten henkilöstöryhmien osalta ottaen huomioon perus-, jat-
ko- ja täydennyskoulutus. Turun yliopiston yhteydessä toimii erikoislääkäri- ja erikoisham-
maslääkärikoulutuksen alueellinen neuvottelukunta, jossa on sairaanhoitopiirien johtajayli-
lääkäreiden nimeämät edustajat. Sairaanhoitopiirien hallintoylihoitajat kokoavat sosiaali- ja
terveydenhuollon toimintayksiköiden ja alan koulutusyksiköiden erityisvastuualueen laajui-
sen neuvottelukunnan. Johtajaylilääkärit ja hallintoylihoitajat vastaavat, että em. neuvotte-
lukuntien työn tuloksena valmistellaan tarvittava pitkän aikavälin arviointi- ja seurantatieto.
Tietoa hyödynnetään työvoima- ja koulutustarpeiden maakuntapohjaisessa ennakoinnissa
sekä koulutuksen sisällön ja harjoittelun kehittämisessä.”

Tyks erva järjestämissopimuksen mukaisesti ja erva-johtoryhmän 26.11.2014 käsittelyn poh-
jalta vastuuhenkilöt ovat valmistelleet voimassa olevan Tyks erva opetus- ja koulutuspolitii-
kan päivitystä koskemaan myös VSHP:n aluetta.

jatkuu
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 163 14.12.2015

Seurantaryhmä, puheenjohtaja Auvo Rauhalan johdolla, on kokoontunut kaksi kertaa ja sen
nimeämä sairaanhoitopiirien yhteinen asiantuntijaryhmä on työskennellyt opetus- ja koulu-
tuspolitiikan sisällön ja tulevaisuuden painoalueiden kokoamiseksi kultakin alueelta.
Seurantaryhmä koostuu erva-alueen korkeakoulu- (Turun yliopisto, Turun ja Satakunnan
AMK:t, Yrkeshögskolan Novia) ja oppilaitosedustuksesta (Turun ammatti-instituutti) sekä
sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreistä, hallintoylihoitajista ja HR-/koulutusvastaavista.

Tyks erva johtoryhmä on osaltaan hyväksynyt Tyks erva Opetus- ja koulutuspolitiikan 2016-
2018 ja tuo sen sairaanhoitopiirien hallituksille hyväksyttäväksi ja sen jälkeen toimeenpan-
tavaksi.

Tyksin erva Opetus- ja koulutuspolitiikka 2016-2018 LIITE § 163

JYL: esittää, että Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyy toi-
meenpantavaksi liitteenä olevan Tyksin erityisvastuualueen Ope-
tus ja koulutuspolitiikan strategisen tason suunnitelman vuosille
2016-2018.

HALL: hyväksyi ehdotuksen ja lausui tahdonilmauksenaan, että VAMK
otettaisiin mukaan seurantaryhmään.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 164 14.12.2015

§ 164 Erikoissairaanhoidon palveluita koskeva sopimus vuodelle 2016

JYL 31
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on tehnyt tarjouksen palveluistaan ja Vaasan keskussairaalan
vastuuyksiköt ovat kartoittaneet tarpeensa. Palvelusopimusneuvottelu pidettiin 18.8.2015.
Pöytäkirja tilaisuudesta liitteenä LIITE § 164/1

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa tehtävä sopimus koskien erikoissairaanhoidon palve-
luita vuonna 2016 liitteenä. LIITE § 164/2

JYL: ehdottaa, että hallitus hyväksyy liitteenä olevan erikoissairaan-
hoidon palveluita koskevan sopimuksen.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 165 14.12.2015

§ 165 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Hallitusta informoitiin käräjäoikeuden päätöksestä koskien kolmen raskaana olleiden hoita-
jien työsuhteita.
Hallitusta informoitiin toiminnasta vuodenvaihteessa.
Hallitusta informoitiin sote-tilanteesta.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 166 14.12.2015

§ 166 Henkilöstöasioista päättävien esimiesten vahvistaminen vuodelle 2016

HJ 40
Hallituksen tulee vahvistaa jokaiselle toimintavuodelle esimiehet, joilla on päätösvalta henki-
löstöasioista.

Luettelo esimiehistä joilla on päätösvalta henkilöstöasioissa
LIITE § 166

HJ: ehdottaa, että hallitus hyväksyy esimieslistan liitteen mukaisesti.
Valittaessa uutta viranhaltijaa siirtyy myös vastuu valituksi tul-
leelle henkilölle.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 167 14.12.2015

§ 167 Virkanimikemuutos

Shp:n joht. 43
Vaasan sairaanhoitopiirillä on tarve julistaa avoimeksi urologian ylilääkärin virka. Nykyistä
virkaa ei voi julistaa avoimeksi pitkittyneen oikeusprosessin vuoksi. Sen vuoksi ehdotetaan,
että täyttämätön psykiatrian erikoislääkärin virka (virkakoodi C1V51201) muutetaan urologi-
an ylilääkärin viraksi. Jos sellainen teoreettinen tilanne syntyisi, että meillä olisi työssä kaksi
urologian ylilääkäriä, on hallituksen silloin päätettävä, kuinka virkatehtävät kahden viran-
haltijan kesken jaetaan. Psykiatrian erikoislääkärin virka voidaan ensi vuonna muuttaa ta-
kaisin tai voimme valtuuston päätöksellä perustaa uuden viran.

SHP:n JOHT.: ehdottaa hallituksen päättävän, että erikoislääkärin virka voi-
daan muuttaa urologian ylilääkärin viraksi.

HALL: hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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