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RESULTATRÄKNING – TULOSLASKELMA 1.1.-31.10.2017 
 

 

RESULTATRÄKNING (1.000 euro) Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv.

TULOSLASKELMA (1.000 euro) Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 %

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 189 038,5 219 486,6 215 082,0 175 908,6 81,8 %

Medl.komm. - jäsenkunnat 170 611,2 198 025,8 198 645,2 162 573,8 81,8 %

Övr. Komm. - muut kunnat 7 331,9 8 412,4 7 943,7 6 694,8 84,3 %

Avgiftsintäkter - Asiakasmaksut 7 577,5 8 986,8 9 360,6 7 754,1 82,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset 3 070,8 3 163,0 3 842,5 3 024,5 78,7 %

Övriga verksamhetsint. - Muut toiminnan tuotot 1 158,8 1 546,6 2 552,8 2 374,0 93,0 %

Verksamhetsintäkter tot. - Toimintatuotot yht. 200 845,5 233 183,1 230 837,9 189 061,1 81,9 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 96 739,2 115 790,7 111 601,0 89 004,2 79,8 %

Köp av tjänster - Palveluiden ostot 54 592,9 67 453,4 70 364,9 53 756,1 76,4 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 30 588,0 37 379,7 36 157,3 30 471,3 84,3 %

Övriga kostnader - Muut kulut 2 122,0 2 589,9 2 909,2 2 190,1 75,3 %

Verksamhetskostnader tot. - Toimintakulut yht. 184 042,0 223 213,7 221 032,3 175 421,6 79,4 %

VERKSAMHETSBIDRAG - TOIMINTAKATE 16 803,6 9 969,3 9 805,5 13 639,5 139,1 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 598,7 802,3 996,5 480,5 48,2 %

Årsbidrag - Vuosikate 16 204,9 9 167,0 8 809,0 13 159,0 149,4 %

Avskrivningar - Poistot 6 633,5 8 080,6 8 809,0 6 852,2 77,8 %

Räkenskapsperiodens resultat - Tilikauden tulos 9 571,4 1 086,4 0,0 6 306,7

 

 

PRESTATIONER – SUORITTEET 1.1.-31.10.2017 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUVUDPRODUKTER

PÄÄTUOTTEET

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 260 380 62 871 082 256 609 62 735 266 211 818 52 932 319 82,5 84,4

Vårddagar - Hoitopäivät 20 111 13 200 039 20 155 11 764 958 14 403 8 663 575 71,5 73,6

Drg-paket - Drg-paketit 22 722 80 335 865 23 668 67 319 226 19 005 56 823 250 80,3 84,4

Outlierdagar - Outlierpäivät 8 357 5 933 640 9 266 5 753 750 8 005 4 879 750 86,4 84,8

Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 655 1 213 625 600 330 000 1 272 699 600 212,0 212,0

Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk.964 530 200 900 495 000 1 742 958 100 193,6 193,6

Andn.förl. - Hengityshalv.pot. 1 090 1 109 620 1 080 1 308 121 879 1 064 469 81,4 81,4

Patienthem - Potilaskoti Vilma 139 14 317 200 22 108 190 21 005 95,0 95,0

Kreditering av fakt. - Hyvitys lask. -9 570 000

155 638 387 149 728 430 126 042 067 84,2

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 38 241 047 37 592 000 27 169 437 72,3

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

antal 

lkm

antal 

lkm

antal 

lkm

antal 

lkm

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %



 

  

 

LÖNER – PALKAT 

 

 
 

 
 

 
 

KOMMUNFAKTURERING - KUNTALASKUTUS 1.1.-31.10.2017 

 

  

Per personalgrupp Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10

Henkilöstöryhmittäin 31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % 2016-2017

Läkarpersonal - Lääkärihenkilöstö 16 604 452 19 803 341 21 176 021 15 791 909 0,7 -4,9 %

Undersökningspersonal - Tutkimushenkilöstö 7 402 118 8 831 583 9 083 526 7 046 034 0,8 -4,8 %

Vårdpersonal – Hoitohenkilöstö 38 361 127 45 789 502 45 031 365 36 116 663 0,8 -5,9 %

Förvaltningspersonal – Hallintohenkilöstö 3 547 717 4 206 052 3 463 712 2 870 334 0,8 -19,1 %

Försörjningspersonal – Huoltohenkilöstö 7 740 939 9 225 855 8 850 876 7 317 635 0,8 -5,5 %

Övrlön/arvode – Muut palkat/palkkiot 2 239 421 2 974 454 621 050 2 294 591 3,7 2,5 %

Totalt - Yhteensä 75 895 775 90 830 787 88 226 551 71 437 167 0,8 -5,9 %

Läkarlöner o köptjänster Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10

Lääkäripalkat ja ostopalvelut 31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % 2016-2017

Läkarlöner - Lääkäripalkat 16 604 452 19 803 341 21 176 021 15 791 909 74,6 -4,9 %

Utomst.läkararv. - Ulkop.lääkäripalkkiot 1 776 481 2 312 564 335 000 1 902 531 567,9 7,1 %

Köpta läkartjänster - Ostetut lääkäripalv. 2 565 868 3 063 486 1 425 100 2 244 004 157,5 -12,5 %

Totalt - Yhteensä 20 946 801 25 179 391 22 936 121 19 938 444 86,9 -4,8 %

Vårdpersonalens löner + anv.av HPY Förv.-Tot Boksl-Tilinp BU-TA Förv.-Tot Förv.-Tot 31.10

Hoitohenkilökunnan palkat + HPY:n käyttö 31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % 2016-2017

Akutvård - Akuuttihoidon 9 248 621 10 966 235 10 584 976 8 749 932 82,7 % -5,4 %

Bäddavdelningar - Vuodeosastojen 8 286 358 9 828 443 9 054 243 7 968 293 88,0 % -3,8 %

Öppenvård - Avohoidon 5 130 934 6 118 074 7 051 970 5 140 389 72,9 % 0,2 %

Psykiatri - Psykiatrian 6 980 460 8 358 892 8 967 640 6 734 394 75,1 % -3,5 %

Kvinnor och barn - Naisten ja lasten 4 201 020 5 000 658 5 074 547 4 164 671 82,1 % -0,9 %

Läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden 4 748 58 0 8 958 88,7 %

Sjukvårdens stödfunkitoner - Sairaanhoidon tuen  -290 349 -220 531 -1 696 807 -1 349 007 79,5 % 364,6 %

  vårdpersonalens löner  - hoitohenkilök.palkat TUKI 1 292 975 1 574 070 5 346 652 5 041 668 94,3 % 289,9 %

  användning av HPY - HPY:n käyttö -1 583 324 -1 794 602 -7 043 459 -6 390 675 90,7 % 303,6 %

Diagnostikcenter - Diagnostiikan 4 337 077 5 192 030 5 480 451 4 297 409 78,4 % -0,9 %

Förvaltning - Hallinnon 402 323 485 925 514 346 409 291 79,6 % 1,7 %

Försörjning - Huollon 59 935 59 717 0 -7 666 -112,8 %

Totalt - Yhteensä 38 361 127 45 789 502 45 031 365 36 116 663 80,2 % -5,9 %

Medlemskommuner Förverkligat Bokslut Budget Förverkligat Förv. 31.10

Jäsenkunnat Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot. 2016-2017

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017 % %

Kaskö - Kaskinen 1 996 713,75 2 230 032,61 2 102 953,13 1 642 346,45 78% -18 %

Korsnäs 2 267 453,24 2 612 733,24 2 696 686,23 2 265 701,79 84% 0 %

Kristinestad - Kristiinankaupunki 7 394 570,96 8 418 742,36 8 633 880,17 7 270 129,96 84% -2 %

Laihela - Laihia 9 689 393,31 11 087 182,42 11 055 583,61 8 547 624,57 77% -12 %

Larsmo - Luoto 3 305 874,77 3 950 395,78 3 959 101,51 3 093 424,90 78% -6 %

Malax - Maalahti 6 952 772,21 7 961 676,95 7 695 823,26 6 430 778,63 84% -8 %

Korsholm - Mustasaari 20 744 814,47 23 697 259,98 23 141 016,54 19 013 544,45 82% -8 %

Närpes - Närpiö 9 469 351,02 10 710 893,35 10 486 424,52 8 966 517,28 86% -5 %

Jakobstad - Pietarsaari 14 230 677,11 17 238 064,66 15 900 868,67 14 378 897,78 90% 1 %

Pedersöre 7 546 359,16 8 853 404,31 8 509 738,13 7 320 040,85 86% -3 %

Nykarleby - Uuusikarlepyy 4 993 847,18 6 011 769,83 5 684 419,66 5 114 467,64 90% 2 %

Vasa - Vaasa 79 978 498,34 91 434 651,09 90 042 338,01 75 543 341,01 84% -6 %

Vörå - Vöyri 7 566 187,48 8 575 358,79 8 736 331,46 6 358 882,09 73% -16 %

Totalt - Yhteensä 176 136 513,00 202 782 165,37 198 645 164,90 165 945 697,40 84% -6 %



 

  

 

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

MEDISIININEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 59 991 340 72 199 856 66 559 576 53 200 270 79,9 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 55 498 326 67 137 238 61 418 589 49 469 771 80,5 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 4 487 910 5 057 514 5 131 987 3 729 949 72,7 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 9 355 13 539 13 400 4 037 30,1 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 661 125 840 617 779 000 629 350 80,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     60 661 820 73 054 012 67 351 976 53 833 657 79,9 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          7 747 049 9 979 049 9 613 400 6 275 836 65,3 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 5 002 617 6 123 316 5 992 699 5 868 211 97,9 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 46 603 163 53 551 987 51 745 876 44 377 004 85,8 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 59 352 829 69 654 352 67 351 976 56 521 051 83,9 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 308 991 3 399 660 0 -2 687 393

Resultat - Tulos 1 308 991 3 399 660 0 -2 687 393

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -3 053 819

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 308 991 345 841 0 -2 687 393  
 

 
 

 
 

MEDICINSKA ANSVARSOMRÅDET

MEDISIININEN VASTUUALUE

euro euro euro euro

Pkl besök - Pkl käynnit 91 713 28 159 832 91 273 28 245 528 74 008 23 530 532 81,1 83,3

Drg-paket - Drg-paketit 8 382 31 223 337 9 048 25 923 678 7 009 21 063 160 77,5 81,3

Outlierdagar - Outlierpäivät 5 543 3 516 850 5 825 3 178 580 5 129 2 840 290 88,1 89,4

Patienthem - Potilaskoti 135 13 905 200 22 108 186 20 562 93,0 93,0

62 913 924 57 369 895 47 454 544 82,7

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 9 255 395 9 023 000 5 763 258 63,9

Bokslut 2016

Tilinpäätös 2016

antal 

lkm

Förv. %

Tot. %

Förv. 31.10.2017Budget 2017

Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017

antal 

lkm

antal 

lkm

antal 

lkm

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Inremedicin tot - Sisätaudit yht 3 426 132 5 583 000 4 524 073 5 927 524 -24,3 %

Inremedicin - Sisätaudit 2 516 923 4 283 000 3 369 108 4 455 364 -25,3 %

Kardiologi - Kardiologia 909 209 1 300 000 1 154 965 1 472 161 -21,3 %

Hudsjukdomar - Ihotaudit 148 375 230 000 185 154 259 346 -19,9 %

Onkologi - Onkologia 667 383 1 160 000 905 917 1 140 918 -26,3 %

Neurologi - Neurologia 1 245 032 1 835 000 1 401 921 1 741 201 -11,2 %

Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 276 337 215 000 144 029 186 406 91,9 %

Totalt - Yhteensä 5 763 258 9 023 000 7 161 094 9 255 395 -19,5 %



 

  

 

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

OPERATIIVINEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 65 394 717 80 421 840 72 951 691 60 004 601 82,3 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 63 405 767 78 091 984 71 376 619 58 307 673 81,7 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 1 986 600 2 323 816 1 570 072 1 696 929 108,1 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 28 917 34 116 36 000 26 366 73,2 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 1 223 436 1 594 914 1 411 500 1 284 747 91,0 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     66 647 071 82 050 870 74 399 191 61 315 714 82,4 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          14 666 315 18 675 155 19 471 800 13 806 577 70,9 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 1 286 973 1 675 562 1 478 200 1 217 620 82,4 %

Hyror - Vuokrat 1 047 1 416 0 1 668

Interna kostnader - Sisäiset kulut 49 729 605 56 024 409 53 449 191 45 462 235 85,1 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 65 683 940 76 376 541 74 399 191 60 488 100 81,3 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 963 131 5 674 329 0 827 614

Resultat - Tulos 963 131 5 674 329 0 827 614

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -5 097 090

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  963 131 577 239 0 827 614
 

 

 
 

 

OPERATIVA ANSVARSOMRÅDET

OPERATIIVINEN VASTUUALUE

antal antal antal antal 

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 78 250 16 547 584 78 060 15 951 168 65 854 13 472 609 84,4 84,5

Drg-paket - Drg-paketit 12 866 44 336 457 13 298 37 645 679 10 601 31 918 950 79,7 84,8

Outlierdagar - Outlierpäivät 2 136 1 576 570 2 511 1 431 270 2 297 1 326 290 91,5 92,7

Patienthem - Potilaskoti 4 412 4 442

62 461 023 55 028 117 46 718 291 84,9

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 17 978 809 18 732 000 13 274 841 70,9

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Förv. %Budget 2017 Förv. 31.10.2017

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Kirurgi tot - Kirurgia yht 8 118 621 12 184 000 8 770 634 11 015 312 -7,4 %

Kirurgi - Kirurgia 2 477 096 4 368 000 3 349 991 4 117 831 -26,1 %

Ortopedi - Ortopedia 2 259 114 2 929 000 2 459 814 3 213 004 -8,2 %

Urologi - Urologia 385 148 247 000 240 197 370 045 60,3 %

Gastrokirurgi - Gastrokirurgia 940 265 1 335 000 1 172 362 1 466 131 -19,8 %

Allmän o palstikkir. - Yleis- ja plastiikkakir. 344 881 355 000 292 526 354 741 17,9 %

Thorax o blodkärlskir. - Thorax ja verisuonikir. 1 712 117 2 950 000 1 255 744 1 493 559 36,3 %

Gynekologi - Naistentaudit 2 609 220 3 261 000 2 547 343 3 323 867 2,4 %

Ögonsjukdomar - Silmätaudit 539 126 552 000 448 217 565 667 20,3 %

Öron-, näs-, strupsj - Korva-, nenä-, kurkkut 623 332 850 000 664 742 892 499 -6,2 %

Mun- o käksjukdomar -  Suu- ja leukasair. 128 116 230 000 226 923 306 292 -43,5 %

Fysiatri - Fysiatria 1 256 426 1 655 000 1 436 467 1 875 171 -12,5 %

Totalt - Yhteensä 13 274 841 18 732 000 14 094 327 17 978 809 -5,8 %



 

  

 

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

LASTEN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 13 561 934 16 701 220 15 822 591 12 855 161 81,2 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 13 028 646 16 094 047 15 448 292 12 561 952 81,3 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 533 288 607 173 374 299 293 210 78,3 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 380 464 500 506 101,2 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 139 609 169 265 156 000 122 771 78,7 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     13 701 923 16 870 949 15 979 091 12 978 438 81,2 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          4 980 321 6 596 997 6 051 000 4 909 294 81,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 174 668 463 993 216 000 350 365 162,2 %

Hyror - Vuokrat 0 0 0 0

Interna kostnader - Sisäiset kulut 8 079 160 9 671 677 9 712 091 8 144 628 83,9 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 13 234 149 16 732 667 15 979 091 13 404 287 83,9 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 467 774 138 282 0 -425 849

Resultat - Tulos 467 774 138 282 0 -425 849

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -124 214

**** Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  467 774 14 068 0 -425 849
 

 

 
 

 

 
 

ANSVARSOMRÅDET FÖR BARN

LASTEN VASTUUALUE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 13 773 4 502 208 14 170 4 233 079 11 790 3 400 815 83,2 80,3

Drg-paket - Drg-paketit 1 474 4 774 594 1 322 3 749 869 1 395 3 841 140 105,5 102,4

Outlierdagar - Outlierpäivät 678 840 220 930 1 143 900 579 713 170 62,3 62,3

10 117 022 9 126 848 7 955 125 87,2

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 6 586 076 6 040 000 4 893 423 81,0

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Barnsjukdomar tot - Lastentaudit yht 4 471 635 5 693 000 4 746 541 6 274 911 -5,8 %

Barnsjukdomar - Lastentaudit 3 718 903 4 681 000 4 013 233 5 275 817 -7,3 %

Barnkirurgi - Lastenkirurgia 752 732 1 012 000 733 307 999 094 2,6 %

Barnneurologi - Lastenneurologia 421 788 347 000 225 024 311 165 87,4 %

Totalt - Yhteensä 4 893 423 6 040 000 4 971 565 6 586 076 -1,6 %



 

  

 

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

PSYKIATRIAN VASTUUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 21 761 123 26 795 569 24 519 210 19 457 867 79,4 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 21 451 910 26 393 289 24 060 881 18 926 384 78,7 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 309 213 399 280 458 329 531 483 116,0 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 193 095 234 079 235 000 182 808 77,8 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 0 0

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     21 954 218 27 029 647 24 754 210 19 640 675 79,3 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          3 266 859 4 432 365 4 033 000 3 167 412 78,5 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 9 485 11 878 15 100 6 916

Interna kostnader - Sisäiset kulut 18 709 351 21 336 700 20 706 109 16 312 705 78,8 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 21 985 695 25 780 943 24 754 210 19 487 032 78,7 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -31 477 1 248 705 0 153 643

Resultat - Tulos -31 477 1 248 705 0 153 643

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -1 121 676

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -31 477 127 029 0 153 643  
 

 
 

 
 

 

PSYKIATRISKA ANSVARSOMRÅDET

PSYKIATRIAN VASTUUALUE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 42 475 9 400 597 39 122 8 957 253 33 977 7 798 011 86,8 87,1

Vårddagar - Hoitopäivät 20 111 13 200 039 20 155 11 764 958 14 403 8 663 575 71,5 73,6

22 600 636 20 722 211 16 461 586 79,4

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 4 194 933 3 797 000 2 996 281 78,9

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

Specialitetsvis - Erikoisaloittain 1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Psykiatri - Psykiatria 2 675 182 3 485 000 2 815 353 3 761 528 -5,0 %

Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 173 634 251 000 177 463 307 019 -2,2 %

Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 147 465 61 000 96 222 126 386 53,3 %

Totalt - Yhteensä 2 996 281 3 797 000 3 089 037 4 194 933 -3,0 %



 

  

 

ANSVARSOMRÅDET ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

VASTUUALUE MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 7 007 701 8 161 859 7 481 360 7 694 155 102,8 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 2 463 461 3 054 704 7 072 338 7 250 954 102,5 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 14 875 24 575 409 022 443 201 108,4 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 240 198 0 2 969

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 0 0 0 0

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     7 007 941 8 162 057 7 481 360 7 697 123 102,9 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          179 358 226 032 1 500 245 138

Material, förnödenh. o varor - Aineet, tarv. ja tavarat 10 032 11 827 23 000 18 791

Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 482 859 7 731 383 7 456 862 7 105 870 95,3 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 6 672 249 7 969 242 7 481 361 7 369 798 98,5 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 335 691 192 815 0 327 325

Resultat - Tulos 335 691 192 815 0 327 325

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille -173 200

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  335 691 19 615 0 327 325
 

 

 
 

 
 

 

 

 

AO ÖVRIGT/ALLMÄNMEDICIN

VA MUUT/YLEISLÄÄKETIEDE

antal antal antal antal

lkm euro lkm euro lkm euro lkm euro

Pkl besök - Pkl käynnit 34 169 4 260 861 33 984 5 348 239 26 189 4 730 352 77,1 88,4

Andn.förl. - Heng.halv.pot. 1 090 1 109 620 1 080 1 308 121 879 1 064 469 81,4 81,4

Förflyttn.fördr.allm.med - Siirtoviivepäiv.yleisl. 1 655 1 213 625 600 330 000 1 272 699 600 212,0 212,0

Förflyttn.fördr. akut.med - Siirtoviivepäiv.akuuttilääk964 530 200 900 495 000 1 742 958 100 193,6 193,6

7 114 306 7 481 360 7 452 521 99,6

Vård i andra inrättningar - 

Hoito muissa laitoksissa 225 834 241 634

Tilinpäätös 2016 Talousarvio 2017 Tot. 31.10.2017 Tot. %

Bokslut 2016 Budget 2017 Förv. 31.10.2017 Förv. %

Vård i andra inrättningar - Hoito muissa laitoksissa

1-10.2017 TA 2017 1-10.2016  TOT 2016 2016->2017

Övrigt/allmänmed. - Muut/yleislääketiede 241 634 178 310 225 834 35,5 %

Totalt - Yhteensä 241 634 178 310 225 834 35,5 %



 

  

 

SERVICEOMRÅDET FÖR AKUTVÅRD Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

AKUUTTIHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 21 771 29 283 15 800 22 414 141,9 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 1 193 242 1 428 832 1 465 000 1 474 418 100,6 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   2 167 487 2 045 011 2 615 000 2 174 167 83,1 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 0 2 000

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 46 529 473 53 924 402 51 405 025 44 631 821 86,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     49 911 974 57 427 528 55 500 825 48 304 819 87,0 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 12 224 577 14 530 262 12 485 944 9 699 546 77,7 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          9 442 618 10 839 399 11 915 862 9 794 307 82,2 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 7 548 229 9 110 880 9 129 000 7 446 680 81,6 %

Hyror - Vuokrat 12 895 14 096 10 600 17 355 163,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 100

Interna kostnader - Sisäiset kulut 17 605 390 21 156 266 20 363 291 17 489 671 85,9 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 46 833 709 55 650 901 53 904 697 44 447 659 82,5 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 3 078 265 1 776 627 1 596 128 3 857 161 241,7 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 433 807 156 382 33 800 28 333 83,8 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 345 634 1 620 245 1 562 328 1 213 660 77,7 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 298 824 0 0 2 615 167
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR ÖPPENVÅRD Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

AVOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 13 069 26 482 44 300 27 952 63,1 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 679 379 3 155 902 3 314 600 2 607 925 78,7 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   4 689 4 689 0 10 000

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 200 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 26 239 437 29 756 245 30 290 796 24 755 952 81,7 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     28 940 363 32 959 188 33 669 896 27 416 389 81,4 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 7 144 636 8 551 238 8 498 298 6 755 132 79,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          763 299 1 010 755 1 407 100 1 137 407 80,8 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 3 881 252 4 796 226 4 880 000 3 812 571 78,1 %

Hyror - Vuokrat 40 558 51 086 46 700 57 031 122,1 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 13

Interna kostnader - Sisäiset kulut 14 138 853 17 189 240 17 495 560 13 917 174 79,5 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 25 968 597 31 598 545 32 327 658 25 679 328 79,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 2 971 766 1 360 643 1 342 238 1 737 061 129,4 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 864 097 112 779 17 900 15 166 84,7 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 026 387 1 247 864 1 293 515 1 082 267 83,7 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 081 282 0 30 823 639 627
 

 

 



 

  

 

SERVICEOMRÅDET FÖR BÄDDAVDELNINGSVÅRD Förverkligat  Bokslut       Budget         Förverkligat Förv. 

VUODEOSASTOHOIDON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 0 0 0 133

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 138 743 2 543 954 2 657 300 2 190 733 82,4 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 0 0 5 000

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 100 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 22 214 608 25 137 353 23 263 665 21 364 673 91,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     24 353 352 27 681 307 25 921 065 23 560 538 90,9 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 9 322 289 11 154 772 9 380 081 7 313 917 78,0 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          367 975 459 578 867 699 657 793 75,8 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 427 099 1 727 961 1 737 150 1 616 012 93,0 %

Hyror - Vuokrat 1 998 2 152 6 400 1 386 21,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 0 0 0 0

Interna kostnader - Sisäiset kulut 11 450 769 13 755 149 13 382 123 12 412 783 92,8 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 22 570 131 27 099 612 25 373 453 22 001 891 86,7 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 783 221 581 695 547 612 1 558 648 284,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 873 241 77 902 18 600 15 417 82,9 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 418 810 503 793 529 011 419 715 79,3 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  491 170 0 0 1 123 517
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR KVINNOR OCH BARN Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

NAISTEN JA LASTEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 2 509 3 386 100 2 211 2211,4 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 904 664 1 064 282 1 121 600 884 103 78,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 0 0 5 000

Hyror - Vuokrat 0 0 0 5 952

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 0 0 400 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 519 635 14 907 783 15 100 010 11 303 349 74,9 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     13 426 809 15 975 450 16 222 110 12 200 615 75,2 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 5 284 884 6 268 588 5 528 585 4 179 120 75,6 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          226 103 255 980 521 492 383 689 73,6 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 783 671 691 148 869 980 577 686 66,4 %

Hyror - Vuokrat 2 419 3 053 3 000 2 661 88,7 %

Övriga kostnader - Muut kulut 100 105 104,8 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 6 970 538 8 433 872 8 965 045 7 864 680 87,7 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 13 267 616 15 652 641 15 888 202 13 007 940 81,9 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 159 193 322 809 333 908 -807 326 -241,8 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 408 449 50 102 7 200 5 917 82,2 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 229 177 272 708 326 708 232 140 71,1 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -478 433 0 0 -1 045 383
 

 

 



 

  

 

SERVICEOMRÅDET FÖR PSYKIATRI Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

PSYKIATRIAN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 11 941 20 148 800 2 783 347,9 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 345 776 411 729 416 200 298 827 71,8 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   173 133 279 844 287 511 141 845 49,3 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 27 880 35 346 0 0

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 20 998 353 23 658 631 22 327 571 17 547 849 78,6 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     21 557 082 24 405 698 23 032 082 17 991 304 78,1 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 9 097 619 10 903 703 9 390 942 7 033 918 74,9 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          277 581 390 191 761 939 518 826 68,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 168 588 210 583 213 300 142 128 66,6 %

Hyror - Vuokrat 8 230 16 230 30 500 8 230 27,0 %

Övriga kostnader - Muut kulut 24 800 27 433 0 24

Interna kostnader - Sisäiset kulut 10 937 439 12 747 748 12 539 000 10 410 603 83,0 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 20 514 257 24 295 888 22 935 681 18 113 729 79,0 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 042 825 109 810 96 401 -122 426 -127,0 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 658 704 51 281 3 400 2 834 83,4 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 78 491 94 194 93 002 77 461 83,3 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  305 630 -35 665 0 -202 720
 

 

 

SERVICEOMR. SJUKVÅRDENS STÖDFUNKTIONER Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

SAIRAANHOIDON TUEN PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 055 248 1 185 795 1 301 600 976 119 75,0 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 0 0 0 0

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 157 0 22 500

Hyror - Vuokrat 0 0 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 12 286 13 950 200 8 979

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 10 395 830 12 655 584 18 043 160 17 290 837 95,8 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     11 463 364 13 855 485 19 344 960 18 298 435 94,6 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 7 842 706 9 349 594 14 242 854 12 117 687 85,1 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          216 190 255 023 799 368 730 629 91,4 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 804 380 2 188 774 2 236 000 2 173 636 97,2 %

Övriga kostnader - Muut kulut 455 -13 271 831

Interna kostnader - Sisäiset kulut 1 674 421 1 987 311 1 956 551 1 978 596 101,1 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 11 538 151 13 767 432 19 234 773 17 001 377 88,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate -74 787 88 053 110 187 1 297 057 1177,1 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 9 696 20 495 3 400 2 583 76,0 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 56 140 67 558 137 612 70 964 51,6 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -140 623 0 -30 825 1 223 510
 

 

 



 

  

 

DIAGNOSTIKCENTER Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

DIAGNOSTIIKKAKESKUS Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 3 715 511 4 474 548 4 471 800 3 723 570 83,3 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 2 021 2 535 2 000 1 368 68,4 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   0 0 0 0

Hyror - Vuokrat 8 161 9 361 10 100 7 561 74,9 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 130 30 130 0 60 078

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 16 512 852 19 081 569 18 548 809 16 434 979 88,6 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     20 238 675 23 598 143 23 032 709 20 227 556 87,8 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 8 797 142 10 579 424 9 696 687 7 740 672 79,8 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          2 519 791 2 866 939 2 846 913 2 992 513 105,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 2 562 084 3 081 260 3 085 400 2 541 563 82,4 %

Hyror - Vuokrat 23 774 28 586 46 400 24 989 53,9 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 4 344 513 5 482 736 5 588 812 4 653 174 83,3 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 18 247 303 22 038 945 21 264 212 17 952 910 84,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 991 372 1 559 198 1 768 497 2 274 646 128,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 68 768 93 949 14 800 12 500 84,5 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 206 679 1 465 248 1 753 696 1 231 154 70,2 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  715 924 0 0 1 030 992
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR LÄKARE O SAKKUNNIGA Förverkligat  Bokslut       Budget         Förverkligat Förv. 

LÄÄKÄREIDEN/ASIANTUNTIJOIDEN PALVELUALUEToteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 37 641 49 053 45 000 32 359 71,9 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 25 762 29 531 29 000 23 586 81,3 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   18 960 23 678 0 7 500

Hyror - Vuokrat 0 0 0 0

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 300 24 562 1 100 0 0,0 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 26 355 629 31 702 456 30 288 177 25 240 137 83,3 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     26 438 292 31 829 281 30 363 277 25 303 582 83,3 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 22 261 912 26 736 012 26 454 840 21 031 795 79,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          1 562 418 1 962 346 995 800 1 840 442 184,8 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 37 914 42 148 81 100 35 345 43,6 %

Hyror - Vuokrat 5 520 5 520 0 1 094

Interna kostnader - Sisäiset kulut 2 519 561 3 023 243 2 757 047 2 351 203 85,3 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 26 387 325 31 769 269 30 288 787 25 259 878 83,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 50 967 60 012 74 490 43 704 58,7 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 10 827 11 803 2 700 2 167 80,2 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 40 140 48 209 71 790 50 880 70,9 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  1 0 0 -9 343
 



 

  

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRSÖRJNING Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

HUOLLON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 1 108 736 1 339 883 1 395 900 1 035 436 74,2 %

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 385 512 0 364

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   28 673 33 116 30 000 26 676 88,9 %

Hyror - Vuokrat 487 256 600 849 876 400 546 959 62,4 %

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 560 873 703 114 596 204 583 472 97,9 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 31 267 678 38 692 774 38 388 413 31 987 735 83,3 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     33 453 601 41 370 249 41 286 917 34 180 643 82,8 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 10 371 459 12 352 398 11 589 248 9 557 450 82,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          3 466 169 4 175 560 5 004 600 3 608 180 72,1 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 4 552 945 5 726 305 5 768 130 4 380 166 75,9 %

Hyror - Vuokrat 369 034 438 399 492 500 359 382 73,0 %

Övriga kostnader - Muut kulut 1 233 096 1 489 213 1 589 400 1 214 636 76,4 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 12 073 286 14 368 358 13 787 810 11 376 280 82,5 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 32 065 990 38 550 233 38 231 688 30 496 093 79,8 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 387 611 2 820 016 3 055 229 3 684 549 120,6 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut 405 177 448 923 102 900 85 667 83,3 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 1 896 945 2 332 822 2 952 329 2 403 909 81,4 %

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  -914 511 38 272 0 1 194 974
 

 

 

SERVICEOMRÅDET FÖR FÖRVALTNING Förverkligat  Bokslut  Budget Förverkligat Förv. 

HALLINNON PALVELUALUE Toteutunut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Tot.

31.10.2016 2016 2017 31.10.2017    %     

Försäljningsintäkter - Myyntituotot 15 355 291 8 077 719 20 472 245 16 873 532 82,4 %

     Medl.komm. - jäsenkunnat 14 762 675 7 249 665 19 268 445 16 057 038 83,3 %

     Övr. Komm. - muut kunnat 0 0 0 0

Avgiftsintäkter - Maksutuotot 55 502 67 159 70 000 56 062 80,1 %

Understöd och bidrag - Tuet ja avustukset   677 845 776 529 910 000 631 825 69,4 %

Hyror - Vuokrat 3 245 3 520 0 6 765

Övriga intäkter - Muut toiminnan tuotot 54 843 109 856 1 048 100 1 137 651 108,5 %

Interna intäkter - Sisäiset tuotot 12 219 876 12 411 270 9 883 587 8 238 482 83,4 %

** Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot     28 366 603 21 446 053 32 383 932 26 944 317 83,2 %

Personalkostnader - Henkilöstökulut 4 391 942 5 364 758 4 333 505 3 574 932 82,5 %

Köp av tjänster - Palvelujen ostot          4 910 809 5 328 019 6 073 400 3 688 067 60,7 %

Material, förnödenh. o varor - Aineet ja tarv 1 338 069 1 517 796 432 200 283 581 65,6 %

Hyror - Vuokrat 96 285 115 667 130 800 92 652 70,8 %

Övriga kostnader - Muut kulut 301 842 410 340 552 825 407 933 73,8 %

Interna kostnader - Sisäiset kulut 15 958 635 18 072 784 19 980 345 16 976 079 85,0 %

** Verksamhetskostnader - Toimintakulut 26 997 582 30 809 365 31 503 075 25 023 244 79,4 %

**** Verksamhetsbidrag - Toimintakate 1 369 021 -9 363 312 880 857 1 921 073 218,1 %

Finansieringsint. o -kostn. - Rahoitustuotot ja -kulut -3 134 108 -221 275 791 800 309 952 39,1 %

Avskrivningar - poistot käyttöomaisuudesta 335 112 427 963 89 057 70 090 78,7 %

Resultat - Tulos 4 168 017 -9 570 000 0

Årsrabatt till medl.komm. - Vuosialennus jäsenkunnille 9 570 000

* Överskott/underskott - Tilikauden yli/alijäämä  4 168 017 0 0 1 541 031
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

VÅRD I ANDRA INRÄTTNINGAR - HOITO MUISSA LAITOKSISSA 

Universitetssjukhus - Yliopistolliset sairaalat 1 - 10.2017 2017/2016 % 2016 2015 2014

VARSINAIS-SUOMEN SHP 6 533 081 93,7 % 6 973 241 4 768 527 3 512 449

PIRKANMAAN SHP 4 972 989 62,7 % 7 933 086 9 050 390 9 477 372

HELSINGIN JA UUDENMAAN SHP 2 730 366 54,1 % 5 050 209 5 510 228 4 898 518

POHJOIS-POHJANMAAN SHP 1 032 361 82,0 % 1 258 502 908 129 832 817

POHJOIS-SAVON SHP 73 826 137,9 % 53 550 123 217 305 856

STOCKHOLM CARE AB 296 502 0 0 0

AKADEMISKA SJUKHUSET 0 0 43 838 7 261

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING 0 0,0 % 210 2 035 0

Univ.sjukhus - YO-sairaalat 15 639 125 73,5 % 21 268 798 20 406 365 19 034 273

Övriga sjukhus - Muut sairaalat 1 - 10.2017 2017/2016 % 2016 2015 2014

KESKI-POHJANMAAN SHP 5 233 674 77,0 % 6 796 194 6 259 525 4 663 910

VANHAN VAASAN SAIRAALA 1 786 789 94,3 % 1 894 830 2 775 403 2 776 424

ETELÄ-POHJ. SAIRAANHOITOPIIRI 1 630 938 70,0 % 2 328 936 2 435 393 1 765 446

STADEN JAKOBSTAD 1 543 458 59,2 % 2 608 757 2 446 788 2 804 554

NIUVANNIEMEN SAIRAALA 275 050 60,6 % 453 643 372 352 251 167

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOP. K.L. 234 886 73,2 % 320 685 439 946 117 734

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRI 205 850 60,6 % 339 485 163 402 209 127

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KY 54 518 83,7 % 65 123 38 407 31 309

ORTON OY 47 339 87,1 % 54 341 97 093 87 405

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN 9 664 132,2 % 7 311 5 890 14 868

ELÄMÄN NÄLKÄÄN SYÖMISHÄIR. 0 0,0 % 5 653 283 640 386 046

11 022 166 74,1 % 14 874 958 15 317 838 13 107 990

muut 508 147 24,2 % 2 097 291 854 646 900 969

ej univ.sjukhus - ei YO-sairaalat 11 530 312 67,9 % 16 972 249 16 172 484 14 008 959

Totalt - Yhteensä 27 169 437 71,0 % 38 241 047 36 578 849 33 043 232



Enhet Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Namn

AKUT 2000 Akutvård, samkostnadsställe Överskötare Seppelin Saija Avdelningsskötare Venäläinen Terhi

AKUT 2011 Akutpolikliniken Avdelningsskötare Makkonen Tarja Biträdande avdelningsskötare Tast Anette

AKUT 2012 Prehospital vård Akutvårdschef Vesanto Risto Fältchef för akutvård Perkiömäki Mikko

AKUT 2103 Hjärtstation Avdelningsskötare Carlson Gunilla Sjukskötare Solvin Pia 

AKUT 2202 Dagkirurgi Avdelningsskötare Ahonen Helinä Biträdande avdelningsskötare Sydholm Chatrina

AKUT 2209 Preoperativa polikliniken Avdelningsskötare Nurmikoski Minna Biträdande avdelningsskötare Dahlkar-Köping Camilla

AKUT 4311 Operations- och anestesiavdelningen /  Förmännen på 4311 & 2209 Koord. avdelningsskötare Venäläinen Terhi Avdelningsskötare Nurmikoski Minna

AKUT 4311 Operations- och anestesiavdelningen / Uppvakningen, Anestesi Avdelningsskötare Ylkänen Airi Avdelningsskötare Nurmikoski Minna

AKUT 4311 Operations- och anestesiavdelningen  / Instrument Avdelningsskötare Nurmikoski Minna Avdelningsskötare Ylkänen Airi

AKUT 4312 Instrumentvårdsenheten Avdelningsskötare Myllymäki Jarkko Överskötare Seppelin Saija

AKUT 4611 Intensivvård och CCU Avdelningsskötare Kalliokoski Jaana Biträdande avdelningsskötare Alanko Catharina

BAVD 3000 Bäddavdelningsservice, samkostnadsställe Överskötare Hyvärinen Kosti Avdelningsskötare Mäki Bodil

BAVD 3103 Hjärtavdelning Avdelningsskötare Grönlund Eva Biträdande avdelningsskötare -

BAVD 3105 Jouravdelning Avdelningsskötare Forth-Snellman Åsa-Britt Biträdande avdelningsskötare Snickars Helena

BAVD 3202 Kirurgi, bäddavdelning T3 Avdelningsskötare Lehti Anne-Mari Biträdande avdelningsskötare Enholm Ulla

BAVD 3203 Kirurgi, bäddavdelning T2 Avdelningsskötare Jantunen Sari Biträdande avdelningsskötare Maunuksela Tetta

BAVD 3204 Kirurgi, bäddavdelning A3 Avdelningsskötare Mäki Bodil Biträdande avdelningsskötare Kangasmäki Kristina

BAVD 3206 Krävande rehabiliteringsavdelning Avdelningsskötare Biträdande avdelningsskötare

BAVD 3651 Onkologi, bäddavdelning Avdelningsskötare Ehrström Eva-Lisa Biträdande avdelningsskötare

BAVD 3771 Avdelning för inremedicin och neurologi Avdelningsskötare Saarenmäki Hilkka Biträdande avdelningsskötare

BAVD 3773 Andningsförlamade patienter Avdelningsskötare Store Ann-Katrin Biträdande avdelningsskötare Lerstrand Eva

BAVD 3911 Specialgeriatrisk avdelning Avdelningsskötare Biträdande avdelningsskötare

Ordinarie beslutsfattare Ständig ställföreträdare

Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 2018

Serviceområdet för bäddavdelningsvård - Vuodeosastohoidon palvelualue

Serviceområdet för akutvård - Akuuttihoidon palvelualue

Esmiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa 2018

Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 189



Enhet Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Namn

Ordinarie beslutsfattare Ständig ställföreträdare

Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 2018

Esmiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa 2018

POLI 3020 Öppenvård, samkostnadsställe Överskötare Sundman Lisa Avdelningsskötare Sirkola Tiia

POLI 2101 Inremedicinska polikliniken Avdelningsskötare Björklund Barbro Biträdande avdelningsskötare Vaaranmaa Kirsi

POLI 2101 Inremedicinska polikliniken /BOS Avdelningsskötare Lipkin-Stenlund Yrsa Avdelningsskötare Paloniemi Jenni

POLI 2102 Dialysavdelningen Avdelningsskötare Paloniemi Jenni Biträdande avdelningsskötare Jama Leena

POLI 2102 Dialysavdelningen Avdelningsskötare Lipkin-Stenlund Yrsa Avdelningsskötare Paloniemi Jenni

POLI 2104 Dagenheten Avdelningsskötare Öström Irja Sjukskötare Snellman Catharina

POLI 2201 Kirurgiska polikliniken Avdelningsskötare

POLI 2201 Kirurgiska polikliniken Avdelningsskötare Heinonen Susanna Sjukskötare Salo Johanna

POLI 2203 Ögondagkirurgi Avdelningsskötare Bodman Marita Biträdande avdelningsskötare Latva-Ranta Marita

POLI 2501 Ögonpolikliniken Avdelningsskötare Bodman Marita Biträdande avdelningsskötare Latva-Ranta Marita

POLI 2551 Polikliniken för öron, näs och strupsjukdomar Avdelningsskötare Bodman Marita Biträdande avdelningsskötare Finne Ann-Catrine

POLI 2581 Enheten för mun- och käksjukdomar Avdelningsskötare Bodman Marita Biträdande avdelningsskötare Finne Ann-Catrine

POLI 2601 Hudpolikliniken Avdelningsskötare Åkers Annika Biträdande avdelningsskötare Sandås Sofi

POLI 2651 Onkologiska polikliniken Avdelningsskötare Nordlund Elvi Biträdande avdelningsskötare Karinkanta Sonja

POLI 2816 Lung- och neurologiska polikliniken Avdelningsskötare Store Ann-Katrin Biträdande avdelningsskötare Lerstrand Eva

POLI 4251 Strålbehandlingsavdelning Avdelningsskötare Sirkola Tiia Biträdande avdelningsskötare Malm Magdalena 

POLI 4411 Fysiatriska avdelningen Koord.avd.skötare Biträdande avdelningsskötare Nyman Heidi

POLI 4411 Fysiatriska avdelningen Servicechef Kotanen Heidi 1.1-31-3.2018 Biträdande avdelningsskötare Nyman Heidi

POLI 4412 Medicinsk rehabilitering Rehabiliteringsplanerare Piilikangas Kati Rehabiliteringshandledare Back-Kanev Kristina 

POLI 4414 Regionala hjälpmedelscentralen Hjälpmedelscentralsansvarig Biträdande avdelningsskötare Nyman Heidi

POLI 4415 Socialarbetarna Ledande socialarbetare Sundsten Ann-Christin Socialarbetare Jussila Saija 

POLI 4416 Ergo- och näringsterapeuter Servicechef Kotanen Heidi 1.1-31-3.2018 Biträdande avdelningsskötare Nyman Heidi

Serviceområdet för öppenvård - Avohoidon palvelualue



Enhet Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Namn

Ordinarie beslutsfattare Ständig ställföreträdare

Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 2018

Esmiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa 2018

BAKV 3060 Kvinnor och barn, samkostnadsställe Undervisningsöverskötare Ivars Birgitta Koord. avdelningsskötare Ahola Jaana

BAKV 2301 Gynekologiska polikliniken Koord. avdelningsskötare Muikku Kaisa Biträdande avdelningsskötare Granholm-Javala Lisbeth

BAKV 2301 Gynekologiska polikliniken Tf koord. avdelningsskötare Söderqvist Anette 13.11.2017-2.9.2018 Biträdande avdelningsskötare Granholm-Javala Lisbeth

BAKV 2302 Mödrapolikliniken Koord. avdelningsskötare Muikku Kaisa Biträdande avdelningsskötare Granholm-Javala Lisbeth

BAKV 2302 Mödrapolikliniken Tf koord. avdelningsskötare Söderqvist Anette 13.11.2017-2.9.2018 Biträdande avdelningsskötare Granholm-Javala Lisbeth

BAKV 2401 Barnpolikliniken Avdelningsskötare Nåhls Leena Biträdande avdelningsskötare Jaskari Anne

BAKV 2781 Barnneurologiska enheten Avdelningsskötare Nåhls Leena Biträdande avdelningsskötare Jaskari Anne

BAKV 3303 Förlossningar och gynekologi Koord. avdelningsskötare Muikku Kaisa Biträdande avdelningsskötare Granholm-Javala Lisbeth

BAKV 3303 Förlossningar och gynekologi Tf koord. avdelningsskötare Söderqvist Anette 13.11.2017-2.9.2018 Biträdande avdelningsskötare Granholm-Javala Lisbeth

BAKV 3402 Barnsjukdomar, bäddavdelning Koord. avdelningsskötare Ahola Jaana Biträdande avdelningsskötare Suomela Heli

PSYY 3701 Psykiatri, samkostnadsställe Överskötare Jaakola Tanja Koord.avdelningsskötare Granlund Susann

PSYY 2717 Affektiv poliklinik Avdelningsskötare Vestermark-Suksi Eija Biträdande avdelningsskötare

PSYY 2717 Affektiv poliklinik Avdelningsskötare Vestermark-Suksi Eija Klinisk specialistsjukskötare Westerlund Elina 1.1-30.4.2018

PSYY 2721 Psykospoliklinik Avdelningsskötare Östergård-Jussila Mia Biträdande avdelningsskötare Kujanpää Johanna

PSYY 2731 Psykogeriatriska polikliniken Avdelningsskötare Haavisto Kirsi Biträdande avdelningsskötare Kivilompolo Susanna

PSYY 2741 Akutpsykiatriska polikliniken Koord. avdelningsskötare Granlund Susann Avdelningsskötare Kirsilä Aija

PSYY 2741 Akutpsykiatriska polikliniken Avdelningsskötare Kirsilä Aija 8.1-31.5.2018 Biträdande avdelningsskötare Vuori-Kalliomaa Maija 8.1-31.5.2018

PSYY 2751 Barnpsykiatriska polikliniken Avdelningsskötare Vainionpää Mirja Biträdande avdelningsskötare West Kerstin

PSYY 2752 Ungdomspsykiatriska polikliniken Avdelningsskötare Huita Taru Biträdande avdelningsskötare Ojala Miia

PSYY 2753 SERI-undersökningar Avdelningsskötare Vainionpää Mirja Biträdande avdelningsskötare West Kerstin

PSYY 3714 Akutpsykiatri, avdelning 2 Koord. avdelningsskötare Granlund Susann Avdelningsskötare Kirsilä Aija

PSYY 3714 Akutpsykiatri, avdelning 2 Avdelningsskötare Kirsilä Aija 8.1-31.5.2018 Biträdande avdelningsskötare Mononen-Waxlax Marika 8.1-31.5.2018

PSYY 3715 Akutpsykiatri, avdelning 1 Koord. avdelningsskötare Granlund Susann Avdelningsskötare Kirsilä Aija

PSYY 3715 Akutpsykiatri, avdelning 1 Avdelningsskötare Storfors Sofia 8.1-31.5.2018 Biträdande avdelningsskötare Siljanen Kaisa 8.1-31.5.2018

PSYY 3731 Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 5 Avdelningsskötare Sundström Camilla Biträdande avdelningsskötare

PSYY 3731 Psykiatrisk vård- och rehabiliteringsavdelning 5 Avdelningsskötare Hakala Britt-Marie 1.1-31.8.2018 Biträdande avdelningsskötare Sissala Sini 1.1-31.8.2018

PSYY 3733 Akut psykogeriatri, avdelning 4 Avdelningsskötare Haavisto Kirsi Biträdande avdelningsskötare Kivilompolo Susanna

PSYY 3751 Barnpsykiatriska avdelningen Avdelningsskötare Vainionpää Mirja Biträdande avdelningsskötare Uusitalo Marika

PSYY 3751 Barnpsykiatriska avdelningen Avdelningsskötare Vainionpää Mirja Biträdande avdelningsskötare Kinnunen Jutta 1.1.2017-14.7.2018

PSYY 3752 Ungdomspsykiatriska avdelningen Avdelningsskötare Huita Taru Biträdande avdelningsskötare Ojala Miia

Serviceområdet för psykiatri - Psykiatrian palvelualue

Serviceområdet för kvinnor och barn - Naisten ja lasten palvelualue



Enhet Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Namn

Ordinarie beslutsfattare Ständig ställföreträdare

Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 2018

Esmiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa 2018

LAAK Chefsöverläkare Rauhala Auvo Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter

LAAK 2009 Akutläkare o sakkunniga Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter Överläkare Väyrynen Taneli

LAAK 3030 Läkarnas samkostnadsställe, MEDI Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian Överläkare Vaittinen Mari-Anne

LAAK 3100 Inremedicin, läkare o sakkunniga Överläkare Knutar Otto Överläkare Salmela Anna

LAAK 3112 Endokrinologi, inre med.läkare o sakkunniga Överläkare Knutar Otto Överläkare Salmela Anna

LAAK 3113 Gastrenterologi, inre med., läkare o sakkunniga Överläkare Nielsen Christian Överläkare Asplund Sanna

LAAK 3114 Hematologi. läkare o sakkunniga Överläkare Asplund Sanna Överläkare Nielsen Christian

LAAK 3115 Kardiologi, läkare o sakkunniga Överläkare Vaittinen Mari-Anne Biträdande överläkare Raudaskoski Marjaana

LAAK 3116 Infektionssjukdomar, läkare o sakunniga Överläkare Salonen Juha Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian

LAAK 3117 Nefrologi, läkare o sakkunniga Överläkare Salmela Anna Överläkare Knutar Otto

LAAK 3118 Reumatologi, läkare o sakkunniga Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian Överläkare Vaittinen Mari-Anne

LAAK 3200 Kirurgi, läkare o sakkunniga överläkare + bitr.överläkare Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter Överläkare Andersen Jan

LAAK 3200 Kirurgi, läkare o sakkunniga specialiserande läkare Överläkare Palmberg Christian Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter

LAAK 3210 Ortopedi, läkare o sakkunniga Överläkare Lehtonen-Smeds Erno Biträdande överläkare Sjöblom Pauli

LAAK 3220 Urologi, läkare o sakkunniga Överläkare Palmberg Christian Biträdande överläkare Tolonen Tuomo

LAAK 3230 Gastrokirurgi, läkare o sakkunniga Överläkare Andersen Jan Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter

LAAK 3300 Gynekologi, läkare o sakkunniga Överläkare Silventoinen Sari Avdelningsöverläkare 

LAAK 3300 Gynekologi, läkare o sakkunniga Överläkare Silventoinen Sari Avdelningsöverläkare Smeds Marika 

LAAK 3400 Barnsjukdomar, läkare o sakkunniga Ansvarsområdesdirektör Holm Tarja Överläkare Olme Jan

LAAK 3500 Ögonsjukdomar, läkare o sakkunniga Överläkare Järvenpää Janne Biträdande överläkare Suutari Marja 

LAAK 3500 Ögonsjukdomar, läkare o sakkunniga Överläkare Suutari Marja 1.10.2017-31.10.2018 Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter

LAAK 3550 Öron-, näs- och strupsjukdomar, läkare o sakkunniga Överläkare Fremling Christian Biträdande överläkare Mecklin Annika

LAAK 3580 Mun och käksjukdomar., läkare o sakkunniga Övertandläkare Panula Kari Övertandläkare Kantola Rosita

LAAK 3600 Hudsjukdomar, läkare o sakkunniga Överläkare Hagman Johanna Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian

LAAK 3650 Onkologi, läkare o sakkunniga Överläkare Jekunen Antti Avdelningsöverläkare Bengts Heidi

LAAK 3700 Psykiatri läkare o sakkunniga Ansvarsområdesdirektör Chefsöverläkare

LAAK 3700 Psykiatri läkare o sakkunniga psykologer Johtava psykologi Timonen Tero Ansvarsområdesdirektör

LAAK 3749 Barnpsykiatri läkare o sakkunniga Överläkare Forsman Kristiina Ansvarsområdesdirektör

LAAK 3750 Ungd.psykiatri, läkare o sakkunniga Ansvarsområdesdirektör

LAAK 3750 Ungd.psykiatri, läkare o sakkunniga psykologer Johtava psykologi Timonen Tero Ansvarsområdesdirektör

LAAK 3770 Neurologi, läkare o sakkunniga Överläkare Saarinen Jukka Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian

LAAK 3780 Barnneurologi, läkare o sakkunniga Överläkare Olme Jan Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian

LAAK 3800 Lungsjukdomar läkare o sakkunniga Överläkare Andersén Heidi Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian

LAAK 3900 Geriatri, läkare o sakkunniga Ansvarsområdesdirektör Kantola Christian Överläkare Vaittinen Mari-Anne

LAAK 4310 OP-anestesiläkare Överläkare Virkkilä Markku      Avdelningsöverläkare Tarkiainen Pekka

LAAK 4410 Rehabilitering, läkare och sakkunniga Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter Överläkare Grannas-Honkanen Hedvig

LAAK 4610 IVA-anestesiläkare o sakkunniga Överläkare Koivisto Simo-Pekka Biträdande överläkare Hautamäki Raku

Serviceområdet för läkare och sakkunniga - Lääkäreiden ja asiantuntijoiden palvelualue



Enhet Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Namn

Ordinarie beslutsfattare Ständig ställföreträdare

Förmän som utövar beslutanderätt i personalärenden 2018

Esmiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa 2018

TUKI 4010 Sjukvårdens stödfunktioner, samkostnadsställe Överskötare
Hautamäki Satu (avd. 2003,2004, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4020,

4031, 4032, 4033, 4711)
Avdelningsskötare Nordback Katja

TUKI 2003 Patienttransportörer Avdelningsskötare Keski-Ruismäki Helka Sjukskötare Veikkola Kaj

TUKI 2004 Patientservicepunkt Kundbetjäningschef West Sari

TUKI 4011 Avdelningssekreterartjänster I Serviceförman Laurila Paula Servicechef Haglund Pia

TUKI 4012 Avdelningssekreterartjänster II Servicechef Haglund Pia Serviceförman Laurila Paula

TUKI 4013 Avdelningssekreterartjänster III Serviceförman Kapell Jani Serviceförman Lindroos Marika

TUKI 4014 Avdelningssekreterartjänster IV Serviceförman Lindroos Marika Serviceförman Kapell Jani

TUKI 4015 Administrativa sekreterartjänster Överskötare Hautamäki Satu

TUKI 4020 Patientjournalarkivet Datasekretesschef Viitala Tuija Byråsekreterare Mäenpää Maria

TUKI 4031 Vårdserviceenheten I   (poli, bavd) Avdelningsskötare Keski-Ruismäki Helka Sjukskötare Veikkola Kaj

TUKI 4032 Vårdserviceenheten II   (psyy) Avdelningsskötare Östergård-Jussila Mia Biträdande avdelningsskötare Kujanpää Johanna

TUKI 4033 Vårdserviceenheten III (akut, bakv, diag) Avdelningsskötare Nordback Katja Sjukskötare Mantila Anneli

TUKI 4711 Apoteket Apotekare Rauha Jussi-Pekka Provisor Valtola Annika

DIAG 4110 Diagnostikcenter, samkostnadsställe Chefsöverläkare Rauhala Auvo

DIAG 4110 Diagnostikcenter, samkostnadsställe Överläkare Autio Reijo 11.9.2017-31.1.2018

DIAG 4110 Diagnostikcenter, samkostnadsställe Undervisningsöverskötare Ivars Birgitta Koord. avdelningsskötare Ahola Jaana

DIAG 4111 Klinisk laboratoriet Laboratorieöverläkare Kaukoranta Suvi-Sirkku

DIAG 4111 Klinisk laboratoriet kemister Laboratorieöverläkare Luukkonen Susanna

DIAG 4111 Kliniska laboratioriet Koord. avdelningsskötare Kärki Sari Biträdande avdelningsskötare Vest-Berglund Ulrika

DIAG 4111 Kliniska laboratioriet Avdelningsskötare Grönroos Ann-Christine Biträdande avdelningsskötare Ojanperä Päivi

DIAG 4113 Klinisk fysiologi och isotopmedicin Avdelningsskötare Berg Gun Biträdande avdelningsskötare Rönnlöf Magdalena

DIAG 4115 Klinisk neurofysiologi Avdelningsskötare Berg Gun Biträdande avdelningsskötare Rönnlöf Magdalena

DIAG 4211 Röntgenavdelningen Överläkare Autio Reijo 11.9.2017-31.1.2018

DIAG 4211 Röntgenavdelningen 35 Avdelningsskötare Klemets Tuula Biträdande avdelningsskötare Rouru Helena

DIAG 4211 Röntgenavdelningen Jakobstad 27 + 37 Avdelningsskötare Asplund Lene-Maj Biträdande avdelningsskötare

DIAG 4511 Patologiavdelningen Överläkare Svartbäck Carl-Marcus

DIAG 4511 Patologiavdelningen Avdelningsskötare Rantala Anu 

DIAG 4511 Patologiavdelningen Avdelningsskötare Tynjälä Jenni 1.1-31.12.2018

Diagnostikcenter - Diagnostiikkakeskus

Serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner - Sairaanhoidon tuen palvelualue



Enhet Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Namn
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Esmiehet joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa 2018

FORS Förvaltningsdirektör Gull Olle Ekonomidirektör Nystrand Lena

FORS 6010 Säkerhetsinformation och stafettjänster Säkerhetschef Toivonen Timo 

FORS 6010 Säkerhetsinformation och stafettjänster Ansvarig vaktmästare Ahlbäck Roger Säkerhetschef Toivonen Timo

FORS 6111 Näringscentral Näringschef Jokinen Minna Kosthållsarbetsledare Vesterlund Päivi

FORS 6311 Inköps- och materialenheten Inköpschef Teir Niklas Materialkoordinator Vehkoja Stefan

FORS 6410 Tekniska avdelningarna samkostn.ställe, Teknisk direktör Stenbacka Ulf VVS-ingenjör Huhtamäki Timo

FORS 6410 Telefoncentral Telefonist Eriksson Birgit Telefonist Vuorisalo Carina

FORS 6412 Medicinskteknisk service Sjukhusingenjör Luoma Petri Röntgeningenjör Lind Bo

FORS 6511 Fastighetsservice VVS-ingenjör Huhtamäki Timo VVS-ingenjör Viik Mats

FORS 6550 Rengöringsservice, samkostnadsställe Servicechef Richardsson Gunilla Serviceförman Aho Leena

FORS 6551 Rengöringsservice, I Serviceförman Aho Leena Serviceinstruktör Pelkkala Anneli

FORS 6552 Rengöringsservice, II Serviceförman Kellokoski-Pakkala Kaija Serviceinstruktör Malinen Sinikka

FORS 6553 Rengöringsservice, III Serviceförman Hautamäki Jaana Serviceinstruktör Peltola Jaana

FORS 6554 Rengöringsservice, IV Serviceförman Hakala Tarja Serviceinstruktör Rientamo Lea

FORS 6611 Transportservice Servicemästare Öhman Kristian Yrkesman Järf Mikael

FORS 7411 Cafe kaféförman Näringschef Jokinen Minna

FORS 7411 Cafe Kaféförman Lång-Laurila Tuija Kaféarbetare Granlund Ann-Charlotte

FORV Direktör för sjukv.distriktet Honga Göran

FORV Direktör för sjukv.distriktet Kinnunen Marina 1.1-31.7.2018

FORV 1201 Allmän förvaltning Förvaltningsdirektör Gull Olle Ekonomidirektör Nystrand Lena

FORV 1301 Ekonomiförvaltning Ekonomidirektör Nystrand Lena Controller Stenvall Jenny

FORV 1601 HR-enheten Hr-direktör Gröndahl Ann-Charlott Hr-planerare Granlund Kerstin

FORV 1701 Sjukvårdsförvaltning Chefsöverskötare Kinnunen Marina Överskötare Jaakola Tanja

FORV 1701 Sjukvårdsförvaltning Chefsöverskötare Tuomaala Arja 1.1-31.7.2018 Överskötare Jaakola Tanja

FORV 1701 Sjukvårdsförvaltning Chefsöverläkare Rauhala Auvo Ansvarsområdesdirektör Nieminen Peter

FORV 1701 Sjukvårdsförvaltning Planeringschef Wik Pia

FORV 1701 Sjukvårdsförvaltning Kvalitetschef Plukka Mari

FORV 1702 Projektverksamhet Planeringschef Wik Pia

FORV 1703 Primärvårdsenheten Planeringschef Wik Pia

FORV 1711 Utlokaliserad medicinsk grundutbildning Åbo Planeringschef Wik Pia

Serviceområdet för försörjning - Huollon palvelualue

Serviceområdet för förvaltning - Hallinnon palvelualue
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Sjukskötares förskrivningsrätt, tilläggsutbildning 
Sairaanhoitajien lääkkeenmääräämisoikeus, lisäkoulutus 
 
Kvoter/Kiintiöt  

 

     VCS samjour/ VKS 
Yhteispäivystys 

 

7 
 Vaasan  sote 

 

8 
 Laihia tk 

  

2 
 Närpes jvc 

 

3 
 Jakobsstad  

 

4 
 Kristinestad hvc 

 

1 
 Malax hvc 

 

2 
 Korsholm hvc 

 

3 
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DIREKTIV FÖR ÄGARSTYRNING 

 

 
1. Sjukvårdsdistriktets ägarpolitik 
 
Målet för samkommunens ägarpolitik är att trygga en långsiktig verksamhet i 
samkommunen och säkra att de beslut som gäller användning av samkommunens kapital 
och anskaffning och skötsel av samkommunens egendom fattas systematiskt och på lång sikt 
och att kapitalet används effektivt. 
 
Ägarpolitiken styr besluten om anskaffning, skötsel och överlåtelse av anläggningstillgångar 
och långfristiga kapitalplaceringar i samkommunen samt riktlinjerna för utlokalisering av 
verksamhet till sammanslutningar. 
 
I ägarpolitiken fastställs samkommunens strategiskt viktiga egendom, uppställs 
avkastningsmål och andra mål för bundet kapital, anges principerna gör anskaffning av 
produktionsmedel för serviceproduktionen och fastställs ansvarsförhållandena i 
användningen av egendom och i ägarrapporteringen. 
 
Samkommunens ägarpolitiska mål har definierats närmare i de av fullmäktige fastställda 
riktlinjerna för ägarpolitiken och ska stöda den av fullmäktige fastslagna 
verksamhetsstrategin. Nämnda målsättningar ska också skrivas in i aktionärsavtalen 
och/eller serviceavtalen gällande de dottersammanslutningar där samkommunen har 
ägarandelar. 
 
2. Direktivets syfte och mål 
 
Genom direktivet skapar samkommunen i enlighet med sina mål ramar för ägarstyrningen 
gällande sammanslutningar där samkommunen har ägarandelar. Direktivet iakttas i 
tillämpliga delar också i ägarstyrningen för intressesammanslutningar. Direktivet har som 
syfte att förenhetliga styrningen avseende samkommunens verksamhet i nämnda 
sammanslutningar, öka transparensen i verksamheten, förbättra kvaliteten på den 
information samkommunen får från sammanslutningarna och effektivera 
informationsförmedlingen. 
 
3. Tillämpningsområde 

 
Direktivet gäller samkommunen och dess dottersammanslutningar samt dessas 
dottersammanslutningar. Samkommunens representanter i samkommunens 
intressesammanslutningar bör sträva efter att principerna i detta direktiv i tillämpliga delar 
följs också i dem. 
 
Samkommunens dottersammanslutningar och ägarintresseföretag fastställs varje år i 
bilagorna till bokslutets balansräkning. 

 
4. Behandling och godkännande av direktivet 
 
Direktivet godkänns av styrelsen för samkommunen i enlighet med vad som stipuleras i 18 § 
i sjukvårdsdistriktets förvaltningsstadga. 
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Direktivet behandlas och godkänns vid bolagsstämman och i styrelsen för de dottersamman- 
slutningar som samkommunen har bestämmande inflytande i. 
 
 
5. Direktivets bindande karaktär 
 
Ägarstyrningen får inte skötas så att beslut eller åtgärder av sammanslutningen är ägnade 
att ge en enskild ägare i sammanslutningen eller någon annan obefogad fördel på bekostnad 
av sammanslutningen eller andra ägare (likställighetsprincipen). Om enskilda anvisningar 
som baserar sig på direktivet står i konflikt med lagstiftning som gäller sammanslutningen, 
t.ex. bokföringslagen eller annan lagstiftning, iakttas gällande lagstiftning.  
 
6. Fördelningen av befogenheter för samkommunens organ 
 
Den i det följande beskrivna kompetensfördelningen grundar sig på lagstiftning, 
samkommunens grundavtal, den av fullmäktige godkända förvaltningsstadgan och styrelsens 
beslut. 
 
Fullmäktige 

- fastställer samkommunens mål och ägarpolitiska riktlinjer för samkommunen 
- beslutar om målen för verksamhet och ekonomi i de sammanslutningar som hör till 

kommunkoncernen  
- godkänner koncerndirektiv i enlighet med förvaltningsstadgans 18 § 

 
Styrelsen 

- ansvarar för ordnandet av tillsynen över dottersammanslutningarna 
- fastställer samkommunens strategiska dotter- och intressesammanslutningar 
- avger i samband med samkommunens bokslut en redogörelse till fullmäktige om 

dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi 
- ger direktiv om ägarstyrningen inom ramen för den av fullmäktige godkända 

förvaltningsstadgan  
 
För skötseln av ägarstyrningen har styrelsen överfört sin kompetens till en sig underställd 
separat sektion, sektionen för ägarstyrning. Om sektionens uppgifter och sammansättning 
stadgas närmare nedan.  
 
Direktören för sjukvårdsdistriktet 

- leder samkommunens koncernpolitik som underställd samkommunens styrelse 
- följer upp hur samkommunens ägarpolitik utfaller och rapporterar vid behov till 

styrelsen för samkommunen 
 
Sektionen för ägarstyrning 
 
Sektionens uppgifter är att: 
 

- utse representanter till de dotter- och intressesammanslutningars bolagsstämmor 
eller motsvarande i sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar 

- ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman 
eller motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor 
som behandlas 



- följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål 
för sjukvårdsdistriktets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa 
uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till 
samkommunens styrelse 

- organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningarna och 
se till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen 

- till samkommunens styrelse rapportera kontinuerligt om verksamheten i dotter - 
och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och 
årligen i form av årsberättelser. I årsberättelserna ska ingå åtminstone uppgifter om 
följande: hur de uppställda målsättningarna har förverkligats och eventuellt 
förändrats, företagen riskanalys och företagens ekonomiska läge.  

 
Sektionen består av tre till fem ledamöter varav tre är medlemmar i samkommunens 
styrelse. En av dessa styrelsemedlemmar utses till ordförande. 
I sektionens sammansättning ingår dessutom som sakkunniga sjukvårdsdistriktets direktör, 
förvaltningsdirektören och juristen. Dessa utgör också samkommunens koncernledning.  
De sakkunniga saknar rösträtt i sektionen. 
 
I sitt arbete följer sektionen förvaltningsstadgan. 
 
Val av personer som verkar i dotter - och intressesammanslutningarnas förvaltning 
 

-  av styrelsen förväntas att medlemmarnas kunskap kombineras så att följande 
 kunskapskriterier uppfylls: 

1) allmänna kunskaper i ekonomi, affärsverksamhet och ledarskap 
2) tillräcklig sakkunskap om ifrågavarande bransch 
3) förmåga att bedöma den operativa ledningens verksamhet samt 
4) förverkligandet av målen för strategin, verksamheten och ekonomin och 
ägarstyrningen 
5) medlemmarnas möjlighet att använda tillräckligt med tid för att sköta 
uppgiften 

 
- samkommunens representanters rättigheter och skyldigheter, 

 
I sin verksamhet i förvaltningsorgan i sammanslutningar som tillhör koncernen bör de 
representanter som samkommunen utsett förutom de förpliktelser som lagstiftningen ställer 
också beakta koncernens förmån och verka i enlighet med de helhetsmål fullmäktige 
uppställt samt i enlighet med de instruktioner de eventuellt erhållit av koncernledningen. 
 
 
7. Uppställande av dottersammanslutningarnas mål för verksamheten och ekonomin 
 
Uppställandet av dottersammanslutningarnas mål för verksamheten och ekonomin grundar 
sig på sjukvårdsdistriktets strategi. Sjukvårdsdistriktets direktör eller av denne utsedd person 
ger årligen dottersammanslutningarna erforderliga planeringsdirektiv/önskemål för följande 
kalenderårs målsättning.  

 
8. Rapportering 
 
Grunden för rapporteringen 
 



I 5 kap. 25 § i aktiebolagslagen regleras styrelsens och verkställande direktörens rätt och 
skyldighet att ge aktieägarna upplysningar om bolaget. Styrelsen och verkställande 
direktören ska på en aktieägares begäran vid bolagsstämman ge närmare upplysningar om 
sådana omständigheter som kan inverka på bedömningen av ett ärende som behandlas vid 
stämman. Om bokslutet behandlas vid stämman gäller skyldigheten också bolagets 
ekonomiska ställning på ett mer allmänt plan, inklusive bolagets förhållande till ett annat 
koncernbolag. Information som skulle medföra väsentlig olägenhet för bolaget får emellertid 
inte lämnas ut. Bolagets styrelse och verkställande direktör bör utgående från 
bestämmelsen ovan bedöma om aktieägaren kan ges de upplysningar han eller hon begär. 
Utgångspunkten är att bolaget inte kan ge en enskild aktieägare uppgifter som klassas om 
affärshemligheter, eftersom detta kan medföra väsentlig skada för bolaget. Uppgifter som är 
affärshemligheter kan ges till en aktieägare endast om det är förenligt med bolagets 
intressen och alla de övriga aktieägarna godkänner att upplysningarna ges. 
Ovannämnda rätt att få upplysningar i ett kommunalt aktiebolag gäller inte 
kommuninvånare och inte heller fullmäktigeledamöter. Kommunens talan förs av 
kommunstyrelsen som har rätt att ställa frågor eller möjlighet att delegera denna rätt. Enligt 
§ 83 i kommunallagen har en förtroendevald rätt att av kommunens koncernledning få 
upplysningar som gäller verksamheten i kommunens dottersammanslutningar och som 
koncernledningen innehar. Den här rätten gäller enligt det här direktivet alla de uppgifter 
som inlämnats till koncernledningen, om inte något annat följer av 
sekretessbestämmelserna. 
 
Förverkligandet av rapporteringen i praktiken  
 
Dottersammanslutningarna rapporterar om sin verksamhet och sin ekonomi till 
sjukvårdsdistriktet i huvudsak per år (årsberättelser). Rapporteringen sker till sektionen.  
I årsöversikterna rapporteras om utfallet av dottersammanslutningarnas verksamhetsmål 
och ekonomiska mål under ifrågavarande period och hur sammanslutningarnas operativa 
ledning bedömer hur målen uppnåtts under räkenskapsperioden. Om utfall eller prognos 
antyder att det föreligger risk för att målet inte uppnås, inkluderar rapporten också en 
utredning om planerade åtgärder för att försäkra sig om att målet uppnås. 
 
Bokförings- och bokslutsprinciper 
 
I alla sammanslutningar som hör till samkommunskoncernen iakttas bokförings- och 
bokslutsprinciperna enligt bokföringslagen. För samkommunens del iakttas bokföringslagen i 
tillämpliga delar utgående från bokföringsnämndens kommunsektions allmänna anvisningar 
och utlåtanden. I de övriga koncernsamfunden iakttas bokföringsnämndens anvisningar. 
 
Anvisningar om rapporteringen för koncernbokslutet 
 
Sjukvårdsdistriktet ger årligen noggrannare anvisningar om rapporteringen i anslutning till 
uppgörandet av koncernbokslutet. 
I anvisningen anges tidtabellen för uppgörande av koncernbokslutet, de fastställda tiderna 
för upplysningar, de dokument som begärs och eventuella blankettbottnar för meddelande 
om uppgifter för upprättandet av bokslut och verksamhetsberättelse. Samfund, av vilka man 
förutom av dottersamfunden begär uppgifter för koncernbokslutet och noterna, är 
intressesamfund och samfund, i vilka samkommunen har en betydande ägandeandel. 
Koncernsamfundens basuppgifter (bolagsordningar, intressentavtal, köpebrev) förvaras i 
anslutning till sjukvårdsdistriktets avtalsregister. 
 



9. Granskning och tillsyn 
 
9.1. Tillsyn  
Syftet med tillsynen är att främja ett effektivt ledarskap, riskhanteringen och att bedöma hur 
resultatrik verksamheten har varit. Tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi 
fördelar sig på extern granskning och intern tillsyn och granskning. 
 
9.1.1. Extern granskning 
För den externa granskningen svarar revisionsnämnden, samkommunsrevisorn och 
revisorerna. Föremål för granskningen är samkommunens styrelse, de organ som är 
underställda den, sjukvårdsdistriktets direktör och de övriga ledande tjänsteinnehavarna och 
den övriga förvaltningen. Den externa granskningen är oberoende av den operativa 
ledningen och samkommunens övriga organisation. 
 
9.1.2.Den interna kontroll och granskningen 
Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka 
man strävar till att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Med hjälp av den bedöms 
utfallet av målen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Den interna kontrollen är en del av 
allt förmansarbete. Om detta regleras skilt i samkommunens förvaltningsstadga samt i 
anvisningen för intern kontroll och god ledning och förvaltning. 
 
Ansvaret för ordnandet av den interna kontrollen ligger hos styrelsen. Direktören för 
sjukvårdsdistriktet har helhetsansvaren för ordnandet, förverkligandet och funktionen av 
den interna kontrollen i samkommunen. Direktören för sjukvårdsdistriktet beslutar om det 
årliga arbetsprogrammet för den interna kontrollen. Förekomsten av den interna revisorn 
minskar inte förmännens ansvar att förverkliga den interna kontrollen. 
 
10. Information om verksamheten 
Enligt 29 § i kommunallagen ska samkommunen på lämpligt sätt ge invånarna information 
om verksamheten i sammanslutningar som sköter kommunala uppgifter. Sammanslutningar 
ska ge samkommunens centralförvaltning uppgifter enligt anvisningar av den 
informationsansvariga tjänsteinnehavaren. Innan uppgifter lämnas ut ska sammanslutningen 
bedöma om informationen kan ges utan att det medför skada för sammanslutningen. För 
informationen om sammanslutningen svarar för sammanslutningens räkning styrelsen och 
verkställande direktören och från samkommunens sida sektionen och sjukvårdsdistriktets 
direktör. Sammanslutningens  informationsgivning bör stödja koncernens mål och policy. 
När information ges i frågor som gäller sammanslutningen bör man beakta de allmänna 
informationsprinciperna i samkommunen samt lagstiftning om offentlighet och sekretess. 
Om de förtroendevaldas rätt till information har stadgats ovan i punkt 8. 
 
 
Direktivet har blivit godkänt av styrelsen xx.xx.2017.  



1 

 

KONGRESSRAPPORT 

IHF Taipei 7-9.11.2017 
 

 

 

 

IHF:s (Internationella sjukhusförbundet)  41:sta världskongress hölls i år i Taipei under tiden 7-9.2017. 

Undertecknad hade förmånen att kunna delta i kongressen tillsammans med styrelseordförande Hans 

Frantz och styrelsemedlem Mona Vikström. 

 

Kongressens tema var ”Patientvänlig och smartare hälsovård.”  Organisatörerna vill med sitt tema 

fokusera på vad de som sakkunniga tycker att är viktigt inom den moderna sjuk- och hälsovården. I 

kongressen deltog i år 850 ledare och professionella från olika typer av sjukhus och vårdinrättningar 

från totalt 48 länder. 

 

 
Styrelsemedlem Mona Vikström och styrelseordförande Hans Frantz i stora kongressalen. 

 

 

 

Allmänt om Taiwans sjukvård 

Vid öppningen av kongressen deltog vicepresident Chien-Jen Chen från Republiken Kina, som Taiwan 

officiellt heter, och han hälsade alla deltagare välkomna. Vid tillfället talade också andra officiella 

Taiwanska representanter som hälsovårdsminister Shih-Chung Chen och utrikesminister Chih-Chung 

Wu. I Taiwan har man ett allmänt sjukförsäkringssystem och i dagens läge omfattar systemet 99% av 

befolkningen. Man jobbade ambitiöst med att bygga upp en allmän databas där alla taiwanesers 

sjukvårdsuppgifter skulle vara samlade. Med andra ord något som motsvarar vårt Kanta men i Taiwan 

kallas det för NHI Medical Cloud. Som en del av detta hade man också något som man kallade 

PharmaCloud där allas recept och mediciner var registrerade. Patienterna kunde komma åt sina 

uppgifter antingen med en applikation i telefonen eller via ett chip-kort. Också i Taiwan blir 

befolkningens medelålder sakta men säkert högre och med det följer kroniska sjukdomar. Cancern var 

den sjukdom som skördade flest liv. Kostnaderna ökar hela tiden och nya mediciner förorsakar där, 

som hos oss, ett kostnadstryck. I dagens läge utgjorde dock hälsovårdsutgifterna endast 6,5% av BNP. 

Effektivisering med hjälp av IT tycktes dock vara deras främsta strategi inför framtiden.   
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Taiwans vicepresident Chen hälsar deltagarna välkomna till Taiwan. 

 

 

Huvudanförandet 

Direkt efter att kongressens formella öppnande undanstökats brukar en inbjuden föreläsare hålla något 

som kan kallas kongressens huvudfanförande (keynote) över det tema som organisationskommittén 

funnit viktigt. Denna gång hölls föredraget av Dr. San-Cheng Chang, ordförande för Institute for 

Biotechnology and Medicine Industry och rubriken var ”Hälsovårdsindustrins nya epok driven av 

intelligent teknologi och big data.” Big data” håller i dagens läge på och blir ett vedertaget begrepp på 

svenska men kunde närmast översättas med stora datamängder. Dessa big data är svåra att hantera med 

traditionella databasmetoder men i gengäld ger deras bearbetning en möjlighet till simuleringar som 

tidigare inte kunde genomföras med vanliga datamaskiner. 

 

Dr Chang hade en oförvanskad tro på teknikens möjlighet att kunna förbättra kvaliteten på vården. Men 

så hade han också en bakgrund som IT-utvecklare inom bl.a. Google. Hans ansåg att nästa årtiondes 

IT-lösningar kommer att ligga inom robotik, artificiell intelligens och förstärkt verklighet. Dessa nya 

intelligenta IT-lösningar kommer att fokusera på preventiv vård, inte enbart på åtgärdsbaserad medicin. 

Som exempel på hur tekniken redan i dag är effektivare än människan sade han att från en högupplöst 

röntgenbild av en bröstcancerscreening så kan människan upptäcka en tumör med 73,2 procents 

säkerhet medan Googels AI klarar av uppgiften med 92,4 procents säkerhet. Han ansåg att man i 

Taiwan var långt framme och han exemplifierade med just Medical Cloud och att de flesta patienterna 

redan nu har ett Smart Card från vilket man direkt kan få patientens alla tidigare vårddata. Man har 

papperslösa sjukjournaler och patienterna har armband med streckkoder. Allt detta låter för oss som 

state of the art.  

 

Efter föredraget gavs publiken möjlighet till frågor. Någon i publiken frågade hur han ser på problemen 

runt datasekretessen i denna typ av IT-integreringar. Dr Cheng svarade att man nog måste ta dessa 

frågor allvarligt. Enligt honom finns det många små företag inom branschen som inte har dessa 

utmaningar under kontroll. Men när det kommer till de stora etablerade företagen som Facebook och 

Google så är datasäkerheten i trygga händer. Många i publiken kände sig kanske litet obekväma med 

detta svar och skruvade sig i sina bänkar. 
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Dr Cheng berättar vilka olika delar Taiwans NHI Medical Cloud System består av. 

 

 

 

 

 

Fel i vården – noll tolerans 

Flera av föredragshållarna upprätthöll sig runt frågan hur man skall kunna undvika misstag och fel i 

vården. Det är ju en fråga där vi i Vasa centralsjuk ligger bra till både nationellt och internationellt. Jag 

skall här redogöra för några av de aspekter på ämnet, som kom fram främst i de föredrag som hölls av 

norska och amerikanska föreläsare. 

 

VD Richard J Pollack från American Hospital Association höll ett väl initierat anförande. Han började 

med att säga att det förs en yvig debatt på hemmaplan om sjukvårdreformer men att diskussionen till 

syvende och sist handlar om täckningen av försäkringarna och kostnadstrycket – inte till någon del om 

kvalitet. Det förbund som han representerar vill ha en lösning där hela befolkningen omfattas av 

försäkringssystemet. Det sagt så var han övertygad om att endast genom att fokusera på kvaliteten 

kommer man att kunna utveckla sjukvården. Här ville han lyfta fram speciellt att man måste börja 

fokusera på att få bort felen i vården. 

 

VD Charles D Stokes inledde sitt föredrag med att man uppskattar att det i USA varje år dör ca 

200.000 personer som en följd av misstag i vården. Det motsvarar att en fullastad Boeing 737 skulle 

störta var 7:e timme. Vad skulle vi göra om detta var läget inom flygtrafiken? Jo, vi skulle genast 

förbjuda all flygtrafik. Men inom sjukvården mörkar vi fortsättningsvis dessa fakta. Vad kan man då 

göra för att råda bot på missförhållandena? 

 

För det första måste man börja fokusera på hur sjukvården styrs eftersom policyfrågor endast kan 

ändras om förändringen genomsyrar hela organisationen. Man måste börja från ledningen och skapa en 

kultur som fokuserar på att upptäcka och hindra misstag. Säkerheten måste alltid sättas först. 

Styrelserna måste utbildas i kvalitetstänkande och arbetssäkerhetsfrågor. Man måste börja avsätta tid i 

styrelsearbetet för dessa frågor. Man skall planera valet av styrelsemedlemmar och bytet av dessa 

utgående från deras kunskap i kvalitet/säkerhetstänkande. Det måste finnas klinisk kunskap i 

styrelserna dvs några medlemmar skall vara vård- eller medicinutbildade. 
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 VD Rickard J Pollack väcker publiken med en jämförelse av patientskador och flygtrafiken. 

 

För det andra ville han lyfta fram behovet av en genomskinlig rapportering. Denna transparens skall 

genomsyra hela organisationen. Som exempel på vilken rapportering han efterlyste gav han att man i 

hans organisation på styrelsenivå går igenom varje fall där ett vårdfel resulterat i att patienten avlidit. 

Han erkände att öppenhet i början är besvärligt i de flesta organisationer. Man måste undvika att söka 

skyldiga och i stället fokusera på att åtgärda problemet och lära sig av misstagen. Han hade den 

erfarenheten att ju mer man diskuterar dessa frågor desto öppnare vill personalen att man skall vara. 

Om någon enhet haft återkommande problem med kvaliteten brukar styrelsen kalla hela enheten till ett 

lunchmöte för att diskutera situationen. Inom 24 timmar har nyheten spridit sig inom hela 

organisationen och alla gör därefter vad de kan för att undvika denna form av fri lunch.  

 

VD Jim Skogsberg framhöll i sitt föredrag att säkerhet är en moralisk skyldighet. Man skall göra 

misstagen synliga och att nolltolerans gentemot vårdfel är det enda alternativet. De har i hans 

organisation tagit som målsättning att man år 2020 har utplånat alla vårdmisstag. Man måste ha en 

strategi för att nå fram till målet – och den strategin är – Keep it Simple. Man startar med sina ledare. 

Ledarena kan ändra företagskulturen genom vad ledarna uppmärksammar, mäter och kontrollerar. 

Ledarna fungerar som modeller genom att visa hur man reagerar på kritiska händelser och allokerar 

resurser. 

 

På en fråga från publiken vad man skulle göra i utvecklingsländerna där man har brist på alla resurser 

så svarade han att målsättningen alltid skall vara den samma – noll fel i vården - men åtgärderna alltid 

av nödvändighet kommer att var olika beroende på förutsättningarna i omgivningen. 

 

Norges bidrag till bästa kvalitetsprojekt fick ett första pris. Projektet presenterades av bl.a. direktör 

Anne-Grete Skjellander från Norges patientsäkerhetsprogram. Hon berättade att men i det norska 

projektet hade stulit från alla andra länder så mycket som man kunnat och hittat på litet själva. Hon 

uppmanade alla andra att göra likadant. 44% av de skadliga följderna av vårdmisstag i Norge var 

relaterade till  sjukhusinfektioner och 17% var relaterade till komplikationer i samband med någon 

kirurgisk åtgärd.  

 

Den norska synen på de faktorer som behövs för att man skall ha framgång i arbetet att bekämpa 

vårdfelen var följande: 
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- Engagemang 

- Ledarskap 

- Läkarnas deltagande 

- Genomskinlighet 

- Säkerhet och utveckling skall bli en del av normal aktivitet 

- Man skall fira små segrar 

 

Man räknar med att 70% av alla initiativ till förändringar misslyckas och det tar upp till 17 år att 

implementera ny kunskap. Därför måste man vara målmedveten och uthållig. Norrmännen talade också 

om att minimera vårdfelen men ansåg att det inte möjligt att helt bli fri från komplikationer. Man hade 

vissa problem att få hela läkarkåren engagerad i processen. 

 

I Norge fokuserade man också mycket på att försöka få vården patientcentrerad. Här skall omnämnas 

två mycket konkreta förslag, som man i Norge upplevt att på ett märkbart sätt hjälpt till att förbättra 

kommunikationen med patienten. Först hade man startat en kampanj som hette DET ÄR BARA ATT 

FRÅGA. Man hade nämligen märkt att det ofta var på det sättet att patienterna helt enkelt inte vågade 

fråga. Nu ville man genom en kampanj uppmana och uppmuntra patienterna till att fråga. Sedan hade 

patienterna klagat på att läkarna inte ville tala och lyssna. Därför hade man i vårdrummen börjat hänga 

upp hopfällbara röda pallar på väggarna. På pallarna stod det VISITSTOL – i trygga händer. När 

läkaren tog denna från väggen och satte sig så uppstod det plötsligt en naturlig kommunikation. 

 

 
Direktör Anne-Grete Skjellander förevisar norska BARA OCH FRÅGA och VISITSTOL projekten.  

 

 

Nätverk 

En kongress ger också möjligheter att knyta kontakter. Detta gjordes bl.a. med IHF:s ordförande Dr. 

Erik K. Normann och den norska gruppen, som presenterade sitt kvalitetsprojekt. Erik Norrmann 

uppskattade personligen att det från Vasa var också förtroendemän med på kongressen. Det är viktigt 

av den orsaken att förändringar kräver ett engagemang, inte enbart av fackmän, utan också av den 

politiska ledningen. Detta var en åsikt som han också framhöll i ett av sina offentliga anföranden. 
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Hans Frantz och Mona Vikström i diskussion med IHF:s president Dr. Erik K. Normann. 

 

Vi hade också möjlighet att kunna tillbringa tid med andra delegater och speciellt vill vi här lyfta fram 

de möten vi hade med beslutsfattare och kolleger från Syd-Österbottens sjukvårddistrikt. 

 

 
Jukka Vihriälä, Aulis Rantamuotio och Hans Frantz diskuterar fritt och i god sämja. 
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IHF:s årsmöte 

IHF:s styrelse har 20 platser. Av dessa har Europa rätt till sex platser. Ordförande väljs för två år i 

sänder och samtidigt väljs en viceordförande som i sin tur blir första ordförande efter två år. Detta för 

att ordförandebytena skall gå så smidigt som möjligt. I tur att avgå som ordförande var nu Dr. Erik K. 

Normann från Norge och i tur att bli första ordförande var Dr. Francisco Balestrin från Brasilien. Det 

fanns nu en möjlighet för Finland att få in en delegat på ordförandenivå och på förslag som vice 

ordförande var sjukvårdsdistriktsdirektör Risto Miettunen från Norra Savolax SVD. Vår 

styrelseordförande Hans Frantz hade fått fullmakt från Finlands Kommunförbund att representera 

Finland vid årsmötet och hade därför nöjet att föra fram Risto Miettunen. Risto Miettunen blev också 

vald till viceordförande för de kommande två åren. Detta är en post som ger synnerligen goda 

möjligheter att föra fram den finska sjukvården internationellt men också att hämta impulser från 

omvärlden hem till Finland. Låt oss alla önska honom framgång i uppdraget.  

 

 
Vasa sjukvårdsdistrikts representanter Olle Gull, Hans Frantz och Mona Vikström. 

 

 

Kongressen avslutades med att alla deltagare inbjöds till följande kongress i Brisbane i Australien 10-

12 oktober 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasa 15.11.2017 

 

Olle Gull 

förvaltningsdirektör 
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SUUNNITELLUSSA KOMBINAATIOSULAUTUMISESSA 

PERUSTETTAVAA YHTIÖTÄ 
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Allekirjoittaneet osapuolet ovat tänään tehneet seuraavan osakassopimuksen (jäljempänä “So-

pimus”): 

 

1. OSAPUOLET 

(1) Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä (Carea) 

Kotipaikka: Kotka 

Y-tunnus: 0725901-5 

 

(2) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) 

Kotipaikka: Lappeenranta 

Y-tunnus: 0725937-3 

 

(3) Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Jyväskylä 

Y-tunnus: 0215978-7 

 

(4) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

Kotipaikka: Lahti 

Y-tunnus: 0215606-8 

 

(5) Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Essote) 

Kotipaikka: Mikkeli 

Y-tunnus: 0825508-3 

 

(6) Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Seinäjoki 

Y-tunnus: 0243096-0 

 

(7) Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Savonlinna 

Y-tunnus: 0215925-0 

 

(8) Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Hämeenlinna 



 2  

Y-tunnus: 0818235-5 

 

(9) Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Turku 

Y-tunnus: 0828255-9 

 

(10) Satakunnan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Pori 

Y-tunnus: 0825915-6 

 

(11) Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Vaasa 

Y-tunnus: 0349388-3 

 

(12) Porin kaupunki 

Kotipaikka: Pori 

Y-tunnus: 0137323-9 

 

(1) – (12) ja Liitteen 1 (A) – (Z) jäljempänä erikseen myös “Osakas” tai ”Osapuoli” ja yhdessä 

myös ”Osakkaat” tai ”Osapuolet”. (1) – (8) ja Liitteen 1 (A) jäljempänä yhdessä myös ”Medi-It:n 

Omistajat”, sekä (9) – (12) ja Liitteen 1 (B) – (Z) jäljempänä yhdessä myös ”Medbitin Omistajat”. 

(1) – (12) jäljempänä yhdessä myös ”Enemmistöomistajat” sekä Liitteen 1 (A) – (Z) jäljempänä 

yhdessä myös ”Vähemmistöomistajat”. 

 

2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS 

2.1 Osapuolet (1) – (8) ja Liitteen 1 (A) ovat tällä hetkellä osakkeenomistajina Medi-It Oy:ssä 

(y-tunnus: 1737185-2) (jäljempänä ”Medi-It”) ja osapuolet (9) – (12) ja Liitteen 1 (B) – (Z) 

ovat osakkeenomistajina Medbit Oy:ssä (y-tunnus: 2153504-7) (jäljempänä ”Medbit”) 

(jäljempänä molemmat erikseen myös ”Sulautuva Yhtiö” ja yhdessä myös ”Sulautuvat 

Yhtiöt”). Yhtiöiden on tarkoitus sulautua osakeyhtiölain (624/2006 muutoksineen) 

16:1.2:n 2 kohdassa tarkoitetulla kombinaatiosulautumisella (jäljempänä ”Sulautumi-

nen”) siten, että Sulautuvien Yhtiöiden varat ja velat siirtyvät Sulautumisessa vastaanot-

tavana yhtiönä olevalle perustettavalle yhtiölle (jäljempänä ”Perustettava Yhtiö” tai ”Yh-

tiö”), ja Medi-It ja Medbit purkautuvat selvitysmenettelyittä. Osakkaista tulee sulautumi-

sen seurauksena Perustettavan Yhtiön osakkaita samassa suhteessa kuin ne omistavat 

Sulautuvien Yhtiöiden osakkeita jäljempänä kohdassa 4 mainitulla tavalla. 
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2.2 Osapuolten tarkoituksena on tässä Sopimuksessa sopia tarkemmin Perustettavan Yhtiön 

hallinnosta ja päätöksenteosta, Perustettavassa Yhtiössä sen syntyhetkellä olevien osak-

keiden ja mahdollisten myöhempien osakkeiden (jäljempänä ”Osakkeet”) omistuksesta 

ja luovutuksesta, Osakkaiden rahoitusvastuusta sekä Osakkaiden oikeuksista ja velvolli-

suuksista toisiinsa nähden. 

2.3 Osapuolten tarkoituksena on hallinnoida ja kehittää Yhtiön liiketoimintaa siten, että Yhti-

öllä on kasvavasti merkittävä ja keskeinen asema suomalaisessa sosiaali- ja terveyden-

huollon tietojärjestelmäpalvelutuotannossa tulevaisuudessa. Osapuolet pyrkivät kaikessa 

toiminnassaan tähän tavoitteeseen. 

2.4 Osakkaat tiedostavat, että heidän ryhtymisensä Yhtiön osakkaiksi ja sitoutumisensa toi-

mimaan Yhtiössä on tärkeää Osapuolten asettamien yhteisten tavoitteiden saavutta-

miseksi. Kullakin Osakkaalla on sellaista tietämystä ja osaamista, jonka he ovat valmiit 

osoittamaan tämän Sopimuksen mukaisesti Perustettavan Yhtiön käytettäväksi, jotta Pe-

rustettava Yhtiö voisi toimia parhaan etunsa mukaisesti. 

2.5 Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee tämän Sopimuksen voimassa ollessa 

Sopimuksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön toimin-

nasta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta tai muista asioista, joista sovitaan tässä Sopimuk-

sessa tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteuttamista. 

2.6 Osapuolet toteavat erikseen, että Enemmistöomistajat sitoutuvat Sopimukseen kokonai-

suudessaan. Vähemmistöomistajat sitoutuvat Sopimukseen Liitteessä 1 mainituilta osin 

allekirjoittamalla Liitteen 1. 

2.7 Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet tämän Sopimuksen heille tuomat oikeudet ja vel-

vollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdollisuudet. 

 

3. YHTIÖN RAHOITUSJÄRJESTELYT 

3.1 Osapuolten lähtökohtana on, että Yhtiön toiminta voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Mi-

käli Yhtiö tarvitsee lisärahoitusta, pyritään se järjestämään rahoituslaitoksista normaalein 

ehdoin tarvittaessa Yhtiön omin vakuuksin. Osapuolilla ei ole tämän Sopimuksen perus-

teella tai muutoinkaan velvollisuutta osallistua mahdollisiin Yhtiön osakepääoman koro-

tuksiin, optioiden merkintään, sijoittaa Yhtiön omaan pääomaan varoja tai antaa Yhtiölle 

lainaa tai Yhtiön vastuiden puolesta takauksia tai vakuuksia. 

3.2 Osakkaat sitoutuvat (merkintäetuoikeuksin toteutettavan) osakeannin tai muun osakeyh-

tiölain 10 luvun mukaisten erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskun toteuttamiseen, mikäli 

se on tarpeellinen osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:n 1 momentin mukaisen tilanteen välttä-

miseksi. Osakkaalla on tällaisessa tilanteessa velvollisuus äänestää annin puolesta myös 

tilanteessa, jossa Osakas ei itse aio merkitä Osakkeita. Selvyyden vuoksi todetaan, että 

Osakkailla ei ole tällaisessakaan tilanteessa velvollisuutta merkitä Osakkeita tai osake-

yhtiölain 10 luvun mukaisia erityisiä oikeuksia. 

 

4. OMISTUKSEN JAKAUTUMINEN 

Osakkaat tulevat omistamaan yhdessä kaikki Yhtiön 99 994 Osaketta. Osapuolten omis-

tusosuudet Yhtiössä jakautuvat siten, että Medi-It:n Omistajat saavat sulautumisvastik-
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keena edellä kohdassa 2.1 tarkoitetussa Sulautumisessa noin 35 prosenttia Perustetta-

van Yhtiön osakkeista, ja Medbitin Omistajat saavat noin 65 prosenttia Perustettavan Yh-

tiön osakkeista. Osapuolten omistusosuudet Perustettavassa Yhtiössä Yhtiön syntyessä 

Sulautumisen täytäntöönpanohetkellä käyvät ilmi tämän Sopimuksen Liitteestä 2. 

 

5. OSAKEKIRJOJEN YMS PANTTAUSKIELTO 

Osakekirjoja, optioita, optiotodistuksia, vaihtovelkakirjalainoja tai muita instrumentteja, 

jotka voidaan vaihtaa Osakkeiksi, ei saa pantata eikä osakkeisiin liittyviä oikeuksia muu-

toinkaan luovuttaa ilman toisten Osakkaiden suostumusta. Osakas ei saa rajoittaa Osak-

keiden siirrettävyyttä tai hallintaa, taikka muutoinkaan vaarantaa tai rajoittaa osakkeisiin 

liittyviä oikeuksia, elleivät Osakkaat toisin kirjallisesti sovi. 

 

6. YHTIÖN TOIMINTA 

6.1 Yhtiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-palveluja ja muita siihen liittyviä palveluja, 

toiminnan kehittämistä tukevien asiantuntijapalvelujen hankkimista ja tuottamista sekä 

palveluratkaisujen toimittamista julkisen sosiaali- ja terveydenhuoltosektorin toimijoille. 

Yhtiö toimii Osakkaina olevien julkisyhteisöjen julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusso-

pimuksista annetun lain (1397/2016) 15 §:n hankintayksiköiden sidosyksikkönä suh-

teessa omistajiinsa. Mikäli sidosyksikköjä koskeva lainsäädäntö muuttuu, Yhtiö on vel-

vollinen sopeuttamaan toimintansa näihin muutoksiin.  

6.2 Palvelutuotantoa ja kehittämistä ohjataan sopimusohjauksella ja palvelusopimuksilla. Yh-

tiön toiminta perustuu asiakasohjausmalliin, ja toiminnan tavoitteena on toimiminen asi-

akkaan kokonaisvaltaisena ICT-palveluintegraattorina. Palveluiden rakenne määräytyy 

osakaskohtaisesti siten, että Osakas voi päättää Yhtiöltä tilaamiensa palvelujen määrän 

ja sisällön, eikä Osakkaalla ole sidottua käyttövelvoitetta Yhtiön kaikkiin palveluihin. 

6.3 Yhtiön hallitus vastaa toiminnan tarkemmista linjauksista koskien Yhtiön strategiaa, toi-

mintaorganisaatiota, tuotekehitystoimintaa ja henkilöstöpolitiikkaa ottaen kuitenkin huo-

mioon Osakkaiden välillä sovitut toiminnan painopisteet sekä mitä tässä Sopimuksessa 

on todettu. 

 

7. OSAKASKOKOUKSET 

7.1 Vuosittain pidetään kulloisenkin tarpeen mukaan yksi (1) tai useampi osakaskokous, 

jossa päätetään Yhtiön omistajaohjauksesta ja -valvonnasta. Osakaskokoukseen kutsu-

taan kaikki Osakkaat. Osakaskokousedustajana on kunkin Osakkaan nimeämä edustaja. 

7.2 Kutsu osakaskokoukseen on toimitettava viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 

Kutsu toimitetaan Osapuolten erikseen ilmoittamiin osoitteisiin alla kohdassa 19.9 tarkoi-

tetulla tavalla. Osakaskokous voidaan pitää myös sähköisesti tietoliikenneyhteyden väli-

tyksellä. 

7.3 Ylimääräinen osakaskokous voidaan pitää, jos Yhtiön osakkaat, joilla on vähintään kym-

menesosa Yhtiön Osakkeista, sitä vaativat ilmoittamansa asian käsittelemistä varten. 
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7.4 Osakaskokouksella on oikeus tehdä ehdotuksia ja aloitteita yhtiön hallitukselle. Jos pää-

tösvalta asiassa kuuluu yhtiökokoukselle, hallitus saattaa osakaskokouksen esitykset yh-

tiökokouksen päätettäväksi. 

 

8. NIMITYSTOIMIKUNTA JA YHTIÖN HALLITUS 

8.1 Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolmesta (3) viiteen 

(5) muuta varsinaista jäsentä eli yhteensä viidestä (5) seitsemään (7) varsinaista jäsentä. 

Hallituksen varsinaisille jäsenille voidaan tarvittaessa valita henkilökohtaiset varajäsenet. 

8.2 Yhtiön hallituksen jäsenten valinnassa noudatetaan seuraavia määräyksiä: 

(a) Yhtiön hallitukseen valitaan joko viisi (5) tai seitsemän (7) varsinaista jäsentä. 

(b) Mikäli Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) varsinaista jäsentä, Medbitin Omista-

jilla on oikeus valita jäsenistä kolme (3), ja Medi-It:n Omistajilla on oikeus valita 

jäsenistä kaksi (2). 

(c) Mikäli Yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä, Medbitin 

Omistajilla on oikeus valita jäsenistä neljä (4), ja Medi-It:n Omistajilla on oikeus 

valita jäsenistä kolme (3). 

8.3 Hallituksen puheenjohtaja valitaan Medbitin Omistajien valitsemista varsinaisista jäse-

nistä. Vastaavasti hallituksen varapuheenjohtaja valitaan Medi-It:n Omistajien valitse-

mista varsinaisista jäsenistä. 

8.4 Edellä mainittuja määräyksiä 8.2 ja 8.3 noudatetaan Sulautumista koskevan sulautumis-

suunnitelman allekirjoittamisesta alkaen. Mikäli Yhtiöön tulee uusia osakkaita, neuvotel-

laan hallituksen jäsenten valintaa koskevat tämän Sopimuksen määräykset uudelleen. 

8.5 Osakaskokous voi nimittää erillisen nimitystoimikunnan, joka valmistelee suosituksen Yh-

tiön yhtiökokoukselle tehtävästä ehdotuksesta koskien hallituksen jäsenten lukumäärää 

sekä hallituksen jäseniksi valittavia henkilöitä seuraavalle toimikaudelle. Nimitystoimi-

kunta on suosituksessaan sidottu siihen, mitä tässä Sopimuksessa on hallituksen ko-

koonpanosta ja jäsenistä sovittu. Yhtiön hallitus antaa suosituksesta esityksen yhtiöko-

koukselle. 

8.6 Nimitystoimikuntaan kuuluu neljä (4) jäsentä. Sekä Enemmistöomistajilla sekä Vähem-

mistöomistajilla on oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan. Nimitystoimikunnan 

kokoontumisesta ja kokoonpanosta määrätään tarkemmin nimitystoimikunnan työjärjes-

tyksessä. 

8.7 Hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu toistaiseksi. Äänten mennessä tasan vaali ratkais-

taan arvalla. Yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joi-

den toimikausi jatkuu toistaiseksi. 

8.8 Kutsu Yhtiön hallituksen kokoukseen on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää 

ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kullakin yksittäisellä hallituksen jäse-

nellä on oikeus kutsua hallituksen kokous koolle. Hallituksen jäsenet voivat tästä poiketen 

yksimielisesti sopia, että hallituksen kokous pidetään ilman kutsumismenettelyä. Hallitus 

voi tehdä päätöksiä kokoontumatta edellyttäen, että kaikki päätökseen osallistuneet hal-

lituksen jäsenet allekirjoittavat tällaisen päätöksen. 
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9. PÄÄTÖKSENTEKO HALLITUKSESSA 

Hallituksen päätöksen teossa noudatetaan osakeyhtiölain säännöksiä. Hallituksen pää-

tökseksi tulee enemmistön mielipide. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan 

ääni. 

 

10. YHTIÖN TOIMITUSJOHTAJA JA RAPORTOINTI 

10.1 Yhtiön hallitus nimittää toimitusjohtajan. Toimitusjohtajan kanssa tehdään toimitusjohta-

jasopimus. 

10.2 Toimitusjohtajan on saatettava kaikki vaikutuksiltaan olennaiset sopimukset ja muut liike-

toimet Yhtiön hallituksen tietoon ja käsiteltäväksi Yhtiön hallituksessa ennen tällaisiin lii-

ketoimiin ryhtymistä. 

 

11. PÄÄTÖKSENTEKO YHTIÖKOKOUKSESSA 

11.1 Yhtiön toiminnan muuttaminen siten, että Yhtiö voi tarjota palvelujaan kilpailuilla markki-

noilla omistajakunnan ulkopuolisille toimijoille yli kulloinkin voimassaolevien hankintalain-

säädännön ulkoisen myynnin rajoitusten, edellyttää kaikkien Enemmistöomistajien suos-

tumusta. 

11.2 Muilta osin Yhtiön päätöksenteossa noudatetaan osakeyhtiölain päätöksentekomenette-

lyä. 

11.3 Jollei Osakas erikseen toisin ilmoita, on Osakkaan yhtiökokousedustajalla oikeus allekir-

joittaa Osakasta sitova suostumus yhtiökokouksessa. 

 

12. MYÖTÄVAIKUTUSVELVOLLISUUS 

Osakkaat sitoutuvat itse, asiamiehensä tai edustajansa välityksellä äänestämään ja toi-

mimaan yhtiökokouksessa, hallituksessa ja kaikissa muissa yhteyksissä tavalla, jota tä-

män Sopimuksen noudattaminen edellyttää. 

 

13. OSAKKEIDEN LUOVUTUS 

13.1 Osakkaat sitoutuvat olemaan myymättä tai muuten luovuttamatta Yhtiön Osakkeita tai 

niihin kuuluvia oikeuksia tai muita Yhtiön oikeuksiin oikeuttavia todistuksia tai oikeuksia 

kolmannelle noudattamatta mitä tässä Sopimuksessa on sovittu. 

13.2 Yhtiön yhtiöjärjestyksessä on lunastuslauseke (9 §) ja suostumuslauseke (10 §), jotka ra-

joittavat Yhtiön Osakkeiden luovuttamista. Osakkeiden lunastushinta määräytyy Osak-

kaiden välillä tämän Sopimuksen mukaan. 

13.3 Osakkaat sitoutuvat olemaan luovuttamatta tai muuten siirtämättä omistamiaan Yhtiön 

Osakkeita kolmannelle taholle ilman toisten Osakkaiden kirjallista suostumusta ja tällöin-

kin vain toiselle Osakkaalle tai toisten Osakkaiden nimenomaisesti hyväksymälle taholle. 

Toinen Osakas ja Yhtiö sitoutuvat olemaan käyttämättä yhtiöjärjestykseen perustuvaa 

lunastusoikeuttaan tällaisten luovutusten yhteydessä, vaikka ao. saanto (esim. kauppa) 

sinänsä oikeuttaisi lunastukseen. 
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13.4 Yhtiön osakkeiden luovutustilanteissa tulee ottaa huomioon Osapuolten tarkoitus siitä, 

että Yhtiöllä on mahdollisuus jatkossakin toimia Osakkaiden julkisista hankinnoista ja 

käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa tarkoitettuna sidosyksikkönä. Uusiksi osak-

kaiksi ei voida hyväksyä toimijoita, jotka vaarantavat Yhtiön toimimisen omistajiensa 

edellä mainittuna sidosyksikkönä. 

13.5 Mikäli Osakas saatuaan toisten osakkaiden kirjallisen suostumuksen luovuttaa tai muu-

toin siirtää osaltaan kaikki Osakkeensa Yhtiössä, sitoutuu luovuttava Osakas huolehti-

maan siitä, että luovutuksen saaja tulee tämän Sopimuksen osapuoleksi. 

13.6 Mikäli Osakas haluaa luopua Osakkeistaan, on muilla Osakkailla omistustensa suhteessa 

oikeus lunastaa Osakkeet itselleen hinnalla, joka vastaa Osakkeiden osuutta omasta 

pääomasta viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Mikäli toinen Osakas ei 

käytä lunastusoikeuttaan, on lunastuksen kohteena oleva Osakas velvollinen tarjoamaan 

osakkeet Yhtiön hankittaviksi varoilla, joita voitaisiin osakeyhtiölain mukaan käyttää voi-

tonjakoon. Lunastuksen kohteena olevat osakkeet omistava Osakas on lisäksi velvollinen 

myötävaikuttamaan siihen, että Osakkeiden hankkimista koskevat päätökset saadaan 

tehtyä hallituksessa ja yhtiökokouksessa. Yllä olevan mukaisesti määräytyvää lunastus-

hintaa sovelletaan myös niissä tilanteissa, joissa Osakas käyttää osakkeen luovutustilan-

teessa yhtiöjärjestykseen perustuvaa lunastusoikeuttaan. 

13.7 Jos tämän sopimuksen nykyinen Osapuoli ei enää toimi sosiaali- ja terveyspalvelujen 

tuottaja- tai järjestämisvastuussa, se sitoutuu luopumaan Yhtiön osakkeista ensisijaisesti 

sen julkisoikeudellisen yhteisön hyväksi, jolla on Osakkaan sijaan velvollisuus järjestää 

ja tuottaa sosiaali- ja terveyshuollon palveluita alueellaan. Muut Osakkaat sitoutuvat hy-

väksymään osakkeiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa ja sitoutuvat olemaan käyttä-

mättä tämän Sopimuksen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan. 

13.8 Selvyyden vuoksi Osapuolet toteavat, että tämän Sopimuksen ja Yhtiön yhtiöjärjestyksen 

mukaista lunastusoikeutta ei ole, mikäli Yhtiön osakkeen siirronsaaja on maakuntauudis-

tuksen tai vastaavan lainsäädännöllisen muutoksen voimaantulosta lähtien sosiaali- ja 

terveyshuollon palveluista vastaava maakunta taikka muu suomalainen julkishallinnon 

toimija, joka toimii hankintayksikköasemassa. Muut Osakkaat sitoutuvat hyväksymään 

osakkeiden luovutuksen tällaisissa tilanteissa. Osakkeiden luovutukselle tässä kohdassa 

tarkoitetussa tilanteessa ei myöskään tarvita kohdassa 13.3 tarkoitettua muiden Osak-

kaiden suostumusta tai hyväksyntää. 

 

14. SALASSAPITO 

Tämä Sopimus on luottamuksellinen eikä sen ehtoja saa ilmaista ulkopuoliselle lukuun 

ottamatta niitä viranomaisia tai henkilöitä, joilla on lain mukaan oikeus tutustua Sopimuk-

seen. Tällöinkin Osapuolten tulee parhaan kykynsä mukaan estää sopimuksen tai sen 

perusteella saatujen tietojen välittyminen nimetyltä tiedonsaajalta eteenpäin, esimerkiksi 

vaatimalla tarvittaessa asianmukainen salassapitositoumus. Luottamuksellisuus jatkuu 

sopimuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeenkin. Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän 

Sopimuksen sisällön ja sen perusteella saamansa Yhtiötä koskevat tiedot salassa. 
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15. IMMATERIAALIOIKEUDET 

15.1 Yhtiön toiminnan yhteydessä syntyneet tai myöhemmin syntyvät tekijänoikeudet ja sen 

lähioikeudet, tavaramerkit, patentit, hyödyllisyysmallioikeudet ja muut immateriaalioikeu-

det sekä tekninen osaaminen ja tietämys ja kaikki Yhtiön toiminnassa syntynyt materiaali 

ja siihen liittyvät oikeudet (jäljempänä ”Immateriaalioikeudet”), siltä osin kuin Immateri-

aalioikeudet ovat syntyneet Osakkaiden toiminnan tuloksena, siirretään Yhtiölle ja Yhti-

öllä on täydet oikeudet näiden Immateriaalioikeuksien edelleen luovutukseen ja näiden 

Immateriaalioikeuksien kohteiden muuttamiseen. 

15.2 Kaikki Immateriaalioikeudet pyritään suojaamaan parhaalla mahdollisella tavalla kohtuul-

lisin kustannuksin. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimuskohta ei rajaa työnteki-

jöiden lainmukaista oikeutta korvaukseen työsuhdekeksinnöistä. 

 

16. TIEDONSAANTIOIKEUS 

Osakkailla on rajoittamaton oikeus tutustua Yhtiön kirjanpitoon, sopimuksiin ja muuhun 

Yhtiön hallussa olevaan, Yhtiötä koskevaan materiaaliin, ja Osakkaiden edustajilla ja asi-

antuntijoilla on oikeus saada Yhtiön tilintarkastajilta kaikki näiden laatimat muistiot sekä 

muu haluamansa, Yhtiötä koskeva tieto. 

 

17. TILINTARKASTUS 

Yhtiön tilintarkastajan tulee aina olla KHT-tilintarkastaja tai KHT-yhteisö. 

 

18. SOPIMUSRIKKOMUS JA SOPIMUSSAKKO 

18.1 Tämän Sopimuksen oleelliseen rikkomiseen syyllistyvän Osapuolen on maksettava sopi-

mussakkona satatuhatta (100.000) euroa rikkomusta kohden. Sopimussakko maksetaan 

loukatulle Osapuolelle tai loukatun Osakkaan niin vaatiessa Yhtiölle. Sopimussakon mak-

saminen ei poista rikkoneen Osapuolen vahingonkorvausvelvollisuutta siltä osin kuin lou-

katun Osapuolen vahinko ylittää sopimussakon määrän. 

18.2 Sopimusrikkomuksella tarkoitetaan sellaista olennaista rikkomusta, jota ei ole korjattu 30 

päivän kuluessa siitä, kun loukattu Osapuoli on rikkomuksesta kirjallisesti rikkojalle huo-

mauttanut. 

 

19. MUUT EHDOT 

19.1 Muutosten tekeminen 

Kaikki muutokset tähän Sopimukseen on tehtävä kirjallisesti kaikkien Osakkaiden yksi-

mielisellä päätöksellä. Muutokset liitetään tämän Sopimuksen liitteiksi. Suulliset muutok-

set ovat mitättömiä. 

19.2 Tulkintajärjestys 

Mikäli tämä Sopimus, siihen liittyvät asiakirjat ja Yhtiön yhtiöjärjestys ovat toistensa 

kanssa ristiriidassa, on asiakirjoja sovellettava seuraavassa etusijajärjestyksessä: 

(a) Tämä Sopimus; 



 9  

(b) Sopimukseen liittyvät asiakirjat; ja 

(c) Yhtiön yhtiöjärjestys. 

19.3 Sopimuksen voimassaolo 

Tämä Sopimus tulee voimaan, kun kukin Osapuoli on sen allekirjoittanut ja sitä sovelle-

taan sen allekirjoittamisesta lähtien. 

Tämä Sopimus on voimassa kunkin Osakkaan osalta niin kauan kuin Osakas on Yhtiön 

osakkeenomistaja, kuitenkin siten, että kohdan 14 mukainen salassapitovelvoite jää voi-

maan senkin jälkeen, kun Sopimus on ao. Osakkaan osalta päättynyt. Yhtiön osalta tämä 

Sopimus lakkaa olemasta voimassa, kun tämä Sopimus on lakannut olemasta voimassa 

kaikkien Osakkaiden välillä. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän Sopimuksen ehtojen 

vastainen osakkeiden luovutus ei vapauta luovuttajaa Sopimuksen mukaisista velvoitteis-

taan. 

19.4 Koko sopimus 

Tämä Sopimus ja sen liitteet käsittävät Osapuolten välisen sopimuksen ja yhteisymmär-

ryksen kokonaisuudessaan. Aiemmat Osapuolten väliset mahdolliset solmitut osakasso-

pimukset tai muut suulliset tai kirjalliset välipuheet tämän sopimuksen säätelevissä asi-

oissa ovat mitättömiä. 

19.5 Sopimuksen siirtäminen 

Tätä Sopimusta ei voida siirtää ilman muiden Osapuolten suostumusta. Osakkeiden luo-

vutus ja siihen liittyvä sopimuksen siirto on säännelty tämän Sopimuksen kohdassa 13. 

Huolimatta siitä, mitä edellä on todettu, maakuntauudistuksen tai vastaavan lainsäädän-

nöllisen muutoksen aiheuttamat muutokset tämän Sopimuksen Osapuolissa eivät edel-

lytä muiden Osapuolten suostumusta. 

19.6 Sopimukseen liittyminen 

Tähän Sopimukseen uudeksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi Sopimuksen allekirjoittamisen 

jälkeen liittyvä henkilö on velvollinen allekirjoittamaan erillisen liityntäasiakirjan, jossa si-

toudutaan noudattamaan tämän Sopimuksen ehtoja. Muut Osakkaat sitoutuvat allekirjoit-

tamaan liityntäasiakirjan ja hyväksymään uuden Osakkaan tämän Sopimuksen tarkoitta-

maksi Osakkaaksi ja Osapuoleksi. 

19.7 Oikeuksien käyttämättä jättäminen 

Mikäli Osapuoli jättää käyttämättä jonkin tämän sopimuksen tarjoaman oikeuden, ei tä-

män oikeuden käyttämättä jättäminen millään tavalla vaikuta kyseisen Osapuolen oikeu-

teen käyttää tuota oikeutta niin halutessaan. 

19.8 Sopimuksen osittainen pätemättömyys tai mitättömyys 

Mikäli osa tästä Sopimuksesta on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viran-

omaismääräyksellä tai muista syistä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Sopimus muilta 

osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat tällöin neuvottelemaan Sopimuksen muuttami-

sesta siten, että Osapuolten yhteinen alkuperäinen sopimustahto toteutuu mahdollisim-

man tarkasti. 
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19.9 Tiedoksiannot 

Tämän Sopimuksen mukaiset tiedoksiannot on toimitettava kirjallisesti kullekin Osak-

kaalle. Kirjallisena tiedoksiantotapana pidetään myös sähköpostitse tapahtuvaa tiedoksi-

antoa. 

Tiedoksiannot on toimitettava Osapuolten erikseen ilmoittamiin postiosoitteisiin tai säh-

köpostiosoitteisiin. 

19.10 Erimielisyydet 

Tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat ja erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaise-

maan neuvottelemalla Osakkaiden kesken käyttäen tarvittaessa ulkopuolista asiantunti-

jaa. 

Mikäli yksimielisyyttä ei kuitenkaan saavuteta, tästä Sopimuksesta aiheutuvat riidat, eri-

mielisyydet ja vaateet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain (967/1992 muutok-

sineen) mukaisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelyä 

koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettely pidetään Helsingissä, ja välimiesten 

lukumäärä on yksi (1). Välimiesmenettelyn kieli on suomi. 

19.11 Sovellettava laki 

Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 

19.12 Sopimuskappaleet 

Tätä Sopimusta on laadittu kolmekymmentäkahdeksan (38) samasanaista kappaletta, 

yksi kullekin Osapuolelle. 

 

 

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA] 
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[PAIKKA], __.__.201_ 

 

KYMENLAAKSON SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ETELÄ-KARJALAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KANTA-HÄMEEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PORIN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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LIITE 1: Vähemmistöomistajien liityntäasiakirja. 

 

Allekirjoittaneet liittyvät osapuolet sitoutuvat Sopimukseen jäljempänä mainituin ehdoin ja rajoi-

tuksin: 

 

1. LIITTYVÄT OSAPUOLET 

(A) Espoon kaupunki 

Kotipaikka: Espoo 

Y-tunnus: 0101263-6 

 

(B) Rauman kaupunki 

Kotipaikka: Rauma 

Y-tunnus: 0138780-9 

 

(C) Salon kaupunki 

Kotipaikka: Salo 

Y-tunnus: 0139533-1 

 

(D) Uudenkaupungin kaupunki 

Kotipaikka: Uusikaupunki 

Y-tunnus: 0144036-6 

 

(E) Euran kunta 

Kotipaikka: Eura 

Y-tunnus: 0132239-4  

 

(F) Harjavallan kaupunki 

Kotipaikka: Harjavalta 

Y-tunnus: 0132585-1 

 

(G) Huittisten kaupunki 

Kotipaikka: Huittinen 

Y-tunnus: 0203762-4 
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(H) Kaarinan kaupunki 

Kotipaikka: Kaarina 

Y-tunnus: 0133226-9 

 

(I) Kemiönsaaren kunta 

Kotipaikka: Kemiönsaari 

Y-tunnus: 0133833-7  

 

(J) Liedon kunta 

Kotipaikka: Lieto 

Y-tunnus: 0134698-6 

 

(K) Loimaan kaupunki  

Kotipaikka: Loimaa 

Y-tunnus: 1927453-8 

 

(L) Merikarvian kunta 

Kotipaikka: Merikarvia 

Y-tunnus: 0135202-4 

 

(M) Mynämäen kunta 

Kotipaikka: Mynämäki 

Y-tunnus: 2048364-4 

 

(N) Naantalin kaupunki 

Kotipaikka: Naantali 

Y-tunnus: 0135457-2 

 

(O) Paraisten kaupunki 

Kotipaikka: Parainen 

Y-tunnus: 0136082-5 

 

(P) Raision kaupunki 

Kotipaikka: Raisio 
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Y-tunnus: 0204428-5 

 

(Q) Someron kaupunki 

Kotipaikka: Somero 

Y-tunnus: 0153082-0 

 

(R) Turun kaupunki 

Kotipaikka: Turku 

Y-tunnus: 0204819-8 

 

(S) Ulvilan kaupunki 

Kotipaikka: Ulvila 

Y-tunnus: 0204910-7 

 

(T) Perusturvakuntayhtymä Akseli 

Kotipaikka: Masku 

Y-tunnus: 2338872-2 

 

(U) Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 

Kotipaikka: Harjavalta 

Y-tunnus: 0203738-4 

 

(V) Kårkullan kuntayhtymä 

Kotipaikka: Parainen 

Y-tunnus: 0204197-3 

 

(W) Paimion-Sauvon Kansanterveys kuntayhtymä 

Kotipaikka: Paimio 

Y-tunnus: 0204213-2 

 

(X) Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

Kotipaikka: Kankaanpää 

Y-tunnus: 2205488-6 
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(Y) Pöytyän Kansanterveystyön kuntayhtymä 

Kotipaikka: Pöytyä 

Y-tunnus: 0204411-1 

 

(Z) Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä 

Kotipaikka: Paimio 

Y-tunnus: 0136167-6 

 

(A) – (Z) jäljempänä yhdessä myös ”Liittyvät Osapuolet”. 

 

2. LIITTYMISEN EHDOT JA RAJOITUKSET 

2.1 Vähemmistöomistajat sitoutuvat suunnitellussa Sulautumisessa Perustettavaa Yhtiötä 

koskevaan __.__.201_ allekirjoitettuun Sopimukseen Sopimuksen kohtien 3–5 ja 7–19 

osalta. 

2.2 Liittyvät Osapuolet vakuuttavat, etteivät ole tehneet tai tee Sopimuksen voimassa ollessa 

Sopimuksen vastaisesti muita sopimuksia tai sitoumuksia, joissa sovitaan Yhtiön toimin-

nasta, Yhtiön osakkeiden omistuksesta tai muista asioista, joista sovitaan Sopimuksessa 

tai jotka haittaavat tämän Sopimuksen tavoitteiden toteuttamista. 

2.3 Liittyvät Osapuolet ovat huolellisesti arvioineet Sopimuksen ja tämän liityntäasiakirjan 

heille tuomat oikeudet ja velvollisuudet sekä sopimusjärjestelyyn liittyvät riskit ja mahdol-

lisuudet. 

 

 

[ALLEKIRJOITUKSET SEURAAVILLA SIVUILLA] 
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[PAIKKA], __.__.201_ 

 

ESPOON KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

RAUMAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

SALON KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

EURAN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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HARJAVALLAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

HUITTISTEN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KAARINAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KEMIÖNSAAREN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

LIEDON KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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LOIMAAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

MERIKARVIAN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

MYNÄMÄEN KUNTA 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

NAANTALIN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

 

PARAISTEN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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RAISION KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

SOMERON KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

TURUN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

ULVILAN KAUPUNKI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

KÅRKULLAN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PAIMION-SAUVON KANSANTERVEYS KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 

 

PÖYTYÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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VARSINAIS-SUOMEN ERITYISHUOLTOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

 

_____________________________ 

[NIMI] 

[ASEMA] 
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LIITE 2: Osapuolten omistusosuudet Perustettavassa Yhtiössä Yhtiön syntyessä Sulautumisen 

täytäntöönpanohetkellä. 

 

Osakas Osuus osakkeista Osakkeiden lkm Osakkeiden nro:t 

1. Kymenlaakson sai-

raanhoito- ja sosiaa-

lipalvelujen kuntayh-

tymä (Carea) 

6,92% 6921 1-6921 

2. Etelä-Karjalan sosi-

aali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymä 

(Eksote) 

6,92% 6921 6922-

13842 

3. Keski-Suomen Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

6,92% 6921 13843-

20763 

4. Päijät-Hämeen hy-

vinvointikuntayh-

tymä 

6,92% 6921 20764-

27684 

5. Etelä-Savon sosi-

aali- ja terveyspalve-

lujen kuntayhtymä 

(Essote) 

1,82% 1821 27865-

29505 

6. Etelä-Pohjanmaan 

Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 

1,82% 1821 29506-

31326 

7. Itä-Savon Sairaan-

hoitopiirin kuntayh-

tymä 

1,82% 1821 31327-

33147 

8. Kanta-Hämeen Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

1,82% 1821 33148-

34968 

9. Espoon kaupunki 0,03% 30 34969-

34998 

10. Varsinais-Suomen 

Sairaanhoitopiirin 

kuntayhtymä 

39,02% 39013 34999-

74011 
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11. Satakunnan Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

13,89% 13889 74012-

87900 

12. Porin kaupunki 4,68% 4682 87901-

92582 

13. Rauman kaupunki 0,39% 390 92583-

92972 

14. Salon kaupunki 0,39% 390 92973-

93362 

15. Uudenkaupungin 

kaupunki 

0,16% 156 93363-

93518 

16. Perusturvakuntayh-

tymä Akseli 

0,08% 78 93519-

93596 

17. Euran kunta 0,08% 78 93597-

93674 

18. Harjavallan kau-

punki 

0,08% 78 93675-

93752 

19. Huittisten kaupunki 0,08% 78 93753-

93830 

20. Kaarinan kaupunki 0,08% 78 93831-

93908 

21. Kemiönsaaren kunta 0,08% 78 93909-

93986 

22. Keski-Satakunnan 

terveydenhuollon 

kuntayhtymä 

0,08% 78 93987-

94064 

23. Kårkullan kuntayh-

tymä 

0,08% 78 94065-

94142 

24. Liedon kunta 0,08% 78 94143-

94220 

25. Loimaan kaupunki 0,08% 78 94221-

94298 

26. Merikarvian kunta 0,08% 78 94299-

94376 
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27. Mynämäen kunta 0,08% 78 94377-

94454 

28. Naantalin kaupunki 0,08 78 94555-

94532 

29. Paimion-Sauvon 

Kansanterveys kun-

tayhtymä 

0,08% 78 94533-

94610 

30. Paraisten kaupunki 0,08% 78 94611-

94688 

31. Pohjois-Satakunnan 

peruspalvelukun-

tayhtymä 

0,08% 78 94689-

94766 

32. Pöytyän Kansanter-

veystyön kuntayh-

tymä 

0,08% 78 94767-

94844 

33. Raision kaupunki 0,08% 78 94845-

94922 

34. Someron kaupunki 0,08% 78 94923-

95000 

35. Turun kaupunki 0,08% 78 95001-

95078 

36. Ulvilan kaupunki 0,08% 78 95079-

95156 

37. Vasa Sjukvårds-

distrikt Samkom-

mun-Vaasan Sai-

raanhoitopiirin kun-

tayhtymä 

4,76% 4760 95157-

99916 

38. Varsinais-Suomen 

Erityishuoltopiirin 

kuntayhtymä 

0,08% 78 99916-

99994 

Yhteensä 100 % 99994 1-99994 
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nr 3/2017 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Fredagen den 27 oktober 2017 kl. 9.30–11.30 

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, andra våningen 

Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl. 11.30 

Beslutsfattare:  

Närvarande: Hellman Per ordförande Vasa 

Vikström Pernilla vice ordförande       Korsholm 

Smeds-Nylund Ann-Sofie Ledamot Vasa 

Erickson Sture ledamot                        Närpes - borta 

Jaakola Tanja ledamot                        Larsmo  ansvarsområdesdirektör, föredragande   Vasa centralsjukhus  

Halpin Tina sakkunnig Malmska hso sakkunnig Vasa hvc - borta 

Granfors Mikaela sakkunnig Korsholm- borta sakkunnig Kristinestad/Närpes sakkunnig Närpes -frånvarande 

Frantz Hans styrelsens ordf. Vasa styrelserepresentant Vasa 

Roslund-Nordling Camilla 

ordförande 

vice ordförande 

ledamot 

ledamot 

sekreterare 

sakkunnig 

sakkunnig 

styrelsens ordf. 

ersättare 

Vasa 

Korsholm 

Närpes     

Vasa 

VCS 

Jakobstad 

Närpes 

Vasa 

Pedersöre 

Frånvarande: Ekelund Jesper  

tjänstledig -3.12.2017 

Eriksson Roger 

Sirviö Markku 

Backström Alice 

Lundman-Evars Helena 

Kujanpää Raija 

ansv.omr.direktör 

 

ledamot 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

styrelserepresentant 

 

föredragande 

 

Pedersöre 

Vasa 

Korsholm 

Närpes 

Vasa 

Sakkunniga:    

Föredragande: 

Övriga närva-

rande: 

   

Sekreterare: Jaakola Tanja   

Paragrafer: 20-29 

Protokollet  

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hellman Per 

Sekreterare: 

 

 

Jaakola Tanja 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Granfors Mikaela  

Plats och tid: 

 

 

Erickson Sture 

Framlagt  

till påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker 

 

 

 

 

Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA § 195
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Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: 27.10.2017 kl. 9.30–11.30 

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, andra våningen 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 20  Sammanträdet öppnas 3 

§ 21  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 

§ 22  Val av protokolljusterare 3 

§ 23  Allmän presentation av den psykiatriska verksamheten 3 

§ 24  Den psykiatriska delegationens uppgifter enligt förvaltningsstadgan 4 

§ 25  Planering av studiebesök 4 

§ 26  Introduceringsbesök av psykiatrin 4 

§ 27  Övriga ärenden 4 

§ 28  Nästa sammanträde 4 

§ 29  Sammanträdet avslutas 5 

 

Ordförande:  

 

 

Per Hellman 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

  Psykiatriska delegationen     27.10.2017 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 20  Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per Hellman öppnade sammanträdet kl. 9.40 och hälsade den nya      

delegationen välkommen. 
 

§ 21  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

Ordförande Per Hellman konstaterade att möteskallelsen anlänt 10.10.2017 samt att 

sammanträdet var lagenligt sammankallat och beslutfört. 

  

§ 22  Val av protokolljusterare 

Granfors Mikaela ja Erickson Sture valdes till protokolljusterare.  
 

§ 23  Allmän presentation av den psykiatriska verksamheten 

Sekreterare Tanja Jaakola presenterade den psykiatriska verksamheten. Presen-

tationen finns anslutet till mötesprotokollet. 

 

Mötet noterade att det skulle vara viktigt för primärkommunerna att bli upplysta om 

det stora antalet besök som inte annulleras av klienter, eftersom de förorsakar       

ineffektivitet och kostnader. 

Också det tilltagande antalet remisser inom öppenvården väckte diskussion. Ingen 

entydig orsak kunde påvisas. 
 

Delegationen noterade att 

- Det kunde bedrivas mera samarbete mellan socialsektorn och basservicen. 

- Gränsdragningen mellan basservicen och den specialiserade sjukvården 

borde vara klar och tydlig, för att klienterna skulle känna till servicekedjorna 

och bli betjänta på en ändamålsenlig plats. 

- Det bedrivs ringa samarbete med den privata sektorn. 

- Det preventiva arbetet är viktigt, det skulle behöva utredningar om olika     

alternativ. 
 
Delegationen dryftade möjligheten att skriva ett utlåtande där man skulle lyfta fram 

följande saker: 

- Verksamhetens och servicekedjornas synlighet 

- Satsningar på serviceformer med låg tröskel 

- Samarbete 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

  Psykiatriska delegationen     27.10.2017 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

- Ett tack som måste framföras till personalen för att de arbetar i en så svår   

situation 

 

Tiden räckte inte till för att komma överens om något noggrannare om skrivningen 

och förverkligandet av utlåtandet. 
 

§ 24  Den psykiatriska delegationens uppgifter enligt förvaltningsstadgan  

   

Ordf. Per Hellman redogjorde för den psykiatriska delegationens uppgifter i enlighet 

med förvaltningsstadgan. 

 

§ 25  Planering av studiebesök 

        

Ordföranden föreslog att ett studiebesök ska förrättas. De alternativ som föreslogs 

var ett studiebesök i det egna sjukvårdsdistriktet för att exempelvis bekanta sig med 

ungdomsstationen i Jakobstad där man ska lansera en ny verksamhetsform med låg 

tröskel. Som andra alternative föreslogs ett besök till Umeå.  

Dessutom föreslogs det att delegationen kunde inbjuda representanter för student-

hälsovården till något sammanträde för att få veta mera om deras verksamhet och 

hur den samordnas.  

Delegationen kom överens om att Hans Frantz kontaktar Umeå för att höra sig för 

om möjligheten att besöka dem 11.1.2018. Besöket till Jakobstad förrättas senare.

           

§ 26  Introduceringsbesök av psykiatrin 

     

Delegationen bekantade sig med akutpsykiatrins psykospoliklinik och avdelning 2, 

där avdelningsskötarna kort presenterade verksamheten och lokalerna.  
 

§ 27  Övriga ärenden 

Under övriga ärenden ville delegationen diskutera den rådande läkarsituationen 

inom psykiatrin som behandlades i samband med presentationen av verksamheten. 

Delegationens ledamot Sture Erickson frågade om man försökt rekrytera specialist 

Pekka Räisänen till de läkartjänster som finns inom psykiatrin. Sekreteraren lovade 

att vidarebefordra förslaget till chefsöverläkare Auvo Rauhala och Jesper Ekelund.  
 

§ 28  Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls 11.1.2018 kl. 9.00. Sammanträdet hålls på båten om     

studiebesöket kan genomföras.  



Ärendesida 5(5) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

  Psykiatriska delegationen     27.10.2017 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

 

§ 29  Sammanträdet avslutas 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.30. 

 



 
 

 

        BILAGA LIITE § 197/1 
 

Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo   
 
 
§ 33 Hankintapäätös: Hiilikuituleikkauspöytä;  Mediq Suomi Oy, 90 616 € 
 
§ 34 Hankintapäätös: Verenkuva-analysaattori väliohjelmistoineen; Roche 

Diagnostics Oy,  178 2300 €. 
 
§ 35 Hankintapäätös: X-rakennuksen peruskorjauksen kokonaisurakka; Ra-

kennus K. Karhu Oy, 1 928 000 €. 
 
§ 36 Hankintapäätös: Suoradigitaalinen liikuteltava C-kaari; Ziehm Imaging 

Oy, 110 000 €. 
 
§ 37 Hankintapäätös: Lääketieteelliset kaasut 1.1.2018 -31.12.2019;  Oy AGA 

Ab. 
 
§ 38 Päätösvallan siirtäminen esteellisyyden vuoksi 
 
§ 39 Turvallisuustyöryhmän täydentäminen vuosille 2017-2019 
 
§ 40 Hankintapäätös: Alueelliset lab-, apteekki-, kirjeposti- ja muut tavaran 

reittikuljetuspalvelut 1.1.2018 -31.12.2019 sekä optiona vuodelle 2020. 
 
§ 41 Hankintapäätös: Puhepalveluiden kilpailutus, voittaja Telia Oyj.  

5 vuoden kokonaishinta vertailukorille palveluista ja tuotteista arvioiduilla 
määrillä 646 207 €. 

  
§ 42 Hankintapäätös: Perusterveydenhuollon päivystyksen lääkäripalvelut 

1.1.2018 -31.12.2019 ja optiona vuosi 2020; Attendo Terveyspalvelut Oy. 
 
§ 43 Hankintapäätös: Huutoniemi C-rakennuksen 3. kerroksen kokonaisurak-

ka; Wikcon Oy, 88 000 € (alv 0 %), 109 120 € (alv 24 %). 
 
§ 44 Sähköisten potilastietojen käytön valvontatyöryhmän asettaminen 2018-

2020 



          
 
 
        BILAGA LIITE § 197/2 

 

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

§ 78 Kahvilatoiminnan liittäminen ravitsemiskeskukseen 

§ 79 Anskaffningen av dynor, täcken och motsvarande textilier 

§ 80 Potilasmonitorien ohjelmistopäivityksien hankinta 

§ 81 Poistetun tavaran myynti 

§ 82 Välinehuollon pesuaineiden hankinta 

§ 83 Hoito-ohjepalvelusopimuksen hankinta 

§ 84 Ersättning för glasögon som gått sönder 

§ 85 Ersättning för onödiga mediciner 

§ 86 Poistetun tavaran myynti 

§ 87 Poistetun tavaran myynti 

§ 88 Poistetun tavaran myynti 

§ 89 Poistetun tavaran myynti 

§ 90 Poistetun tavaran myynti 

§ 91 Poistetun tavaran myynti 

§ 92 Poistetun tavaran myynti 

§ 93 Poistetun tavaran myynti 

§ 94 Ändringar till tjänsteregistret 

§ 95 Oy Woikoski Ab:n hankintaoikaisuvaatimus 

§ 96 Bonusarvoden 2017 



          
 
 
         BILAGA LIITE § 197/3 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
§ 93 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 94 Opinnäytetyön lupa sairaalamikrobiologialla; FM mikrobiologi Roosa Sa-

volainen 
 
§ 95 Anvisning för anhopningar på VCS – Ohjeistus VKS:n ruuhkatilanteita 

varten 
 
§ 96 Uppsägning pga ålderspension 
 
§ 97 Uppdatering av CÖL Direktiv ”Översättning av journaltexter till engelska” 
 JYL ohjeen ”Potilasasiakirjatekstien kääntäminen englanniksi” päivittä-

minen 
 
§ 98 - 100 Bonusarvode som belöning för gott arbetsresultat – Bonuspalkkio tunnus-

tuksena hyvästä työtuloksesta 
 
§ 101 Lupa opinnäytetyölle ”Diabeteksen tyyppiä 1 sairastavien nuorten sitou-

tuminen omahoitoon heidän saatuaan käyttöönsä verensokerisensorin” 
 
§ 102 – 107  Bonusarvode till läkare på psykiatrin 
 
 
§ 108  Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 109 Määräaikainen henkilökohtainen lisä lääkärille kun virkoja täyttämättä yli 

30 %. 
 
§ 110 Delegointipäätös: Mielenterveystyön vastuulääkärin tehtävien hoito 
 
§ 111-§ 112 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen suuren johtamisvastuun vuoksi 
 psykiatrian yksikössä 
 
§ 113 Lupa jatkotutkimukselle ”lastenpsykiatrinen ja nuorisopsykiatrinen osas-

tohoito vuonna 2017”; LT professori Andre Sourander, Turun yliopisto 
 
 
 



          
 
 
        BILAGA LIITE § 197/4 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
§ 79 Muutokset virkarekisteriin: perushoitajan 50 %:n vakanssi jaetaan 25 + 25 % ja 

yhdistetään 75 %:n vakanssiin, josta tulee 100 % ja 50 %:n vakanssiin, josta tulee 
75 % onkologian vuodeosastolla 1.11.2017 lukien. 

 
§ 80 Ändringar till tjänsteregistret: Tjänsten för närvårdare ändras till befattning på 

hjärtavdelningen fr.o.m. 1.1.2018. 
 
§ 81 Bonusarvode som belöning för gott arbetsresultat. Bonuspalkkio tunnustuksena 

hyvästä työtuloksesta. 
 
§ 82 Ändringar till tjänsteregistret: Tjänsten för byråsekreterare ändras till en befatt-

ning. Två befattningar för byråsekreterare på 50 % sammanslås till 100 % fr.o.m. 
2.1.2018 vid patientjournalarkivet. 

 
§ 83 Ändringar till tjänsteregistret: En avdelningssekreterarbefattning på 50 % sam-

manslås till en 50 % = 100 % fr.o.m. 1.1.2018. 
 
§ 84 Ändringar till tjänsteregistret: En avdelningssekreterarbefattning på 100 % änd-

ras till deltid 50+ 50 %. En avdelningssekreterarbefattning på 75 % sammanslås 
till en 25 % = 100 % fr.o.m. 1.1.2018. 

 
§ 85 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning på 100 % ändras till deltid 

50+ 50 % fr.o.m. 1.12.2017 vid Bottenhavets dialys. 
 
 
§ 86 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning på 100 % ändras till deltid 

50 + 50 % fr.o.m. 1.12.2017 på serviceområdet för öppenvård. 
 
§ 87 Ändringar till tjänsteregistret: En laboratorieskötarbefattning på 100 % ändras 

till deltid 75 + 25 % fr.o.m. 8.1.2018.  
Laboratorieskötarbefattningar på 50 + 25 + 25 % sammanslås till en vakans på 
100 % fr.o.m. 1.3.2018 vid kliniskt laboratorium. 
 

§ 88-89  Bonusarvode 
 
§ 90 Ändringar till tjänsteregistret: En instrumentvårdartjänst ändras till befattning. 

Två instrumentvårdarbefattningar på 50 % sammanslås till en befattning på 100 
% fr.o.m. 13.12.2017 vid instrumentvårdsenheten. 
 

§ 91 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötartjänst ändras till befattning 
fr.o.m. 1.2.2018 på affektivpolikliniken/mielialapoliklinikka. 
 

§ 92 Ändringar till tjänsteregistret: 1 Sjukskötarbefattning på 75 % sammanslås till en 
25 % = 100 % och 1 sjuksköt på 25 % sammanslås till en 75 % = 100 %,  fr.o.m. 
8.1.2018.  

 
§ 93 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen lisävastuiden vuoksi.  



Remissenkät 03.11.2017 

 

Anvisningar: 

 

Du kan gå framåt och bakåt i det elektroniska frågeformuläret genom att klicka på knapparna 

Föregående och Nästa. Det är möjligt att skicka enkäten utan att svara på alla frågor. Vissa av 

frågorna har dock markerats som obligatoriska. Eventuella motiveringar till frågorna beaktas när 

svaren analyseras. Enkäten har mycket utrymme för fritt formulerade kommentarer från dem som 

besvarar enkäten. Det är möjligt att redigera svaren innan du skickar iväg frågeformuläret. Vid 

behov kan du avbryta enkäten genom att klicka på Avbryt och fortsätta senare. När du klickar på 

Avbryt kommer du automatiskt till en sida där det finns en länk som leder till den påbörjade 

enkäten. På den sidan kan du också skicka länken till din e-post. I slutet av sista frågan finns 

knappen Sammanfattning, via vilken du kan granska dina svar. Via sammanfattningssidan kan du 

redigera (knappen Ändra på svaren) och skriva ut (knappen Skriv ut) enkäten. Därefter måste 

enkäten ännu skickas iväg. 

 

Skicka svaren: Klicka på knappen Slutför i slutet av sammanfattningen av enkäten när du är klar. 

När du har klickat på Slutför kan du inte längre komplettera eller redigera dina svar. 

  

Bifogad till e-postmeddelandet är en textfilsversion av enkäten som kan användas för att underlätta 

behandlingen av begäran om utlåtande. När ett organ behandlar begäran om utlåtande kan man till 

exempel göra så att utlåtandet bearbetas i form av en textfil och svaren i textfilen slutligen matas in 

i den elektroniska enkäten.  

 

Vänligen lämna utlåtandena till social- och hälsovårdsministeriet senast den 15 december 2017 före 

kl. 16.15. Remissvaren är offentliga. När det görs ett sammandrag av remissvaren beaktas endast de 

utlåtanden som har kommit in inom utsatt tid. 

 

Den elektroniska enkäten finns på adressen 

https://www.webropolsurveys.com/S/95C57C62A7C858E2.par 

 

 

Ytterligare information om begäran om utlåtande ges av 

 

Kirsi Varhila, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 163 338, e-post kirsi.varhila@stm.fi 

Pirjo Kainulainen, regeringsråd, tfn 0295 163 092, e-post pirjo.kainulainen@stm.fi 

Pekka Järvinen, regeringsråd, tfn 0295 163 367, e-post pekka.jarvinen@stm.fi 

Maria Porko, regeringssekreterare, tfn 0295 163 417, e-post maria.porko@stm.fi 

 

Frågor om det tekniska genomförandet av enkäten riktas till   

 

Henriikka Tammes, planerare, tfn 0295 163 182,e-post henriikka.tammes@stm.fi 

Jaana Aho, projektsekreterare, tfn 0295 163 395, e-post jaana.aho@stm.fi 

Maria Outinen, avdelningssekreterare, tfn 0295 163 589, e-post maria.outinen@stm.fi  

 

 

 

 

 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/95C57C62A7C858E2.par
file://///stmfile2me.ad.stm.fi/RDATA/Järjestämislaki/Sote-valmistelu%202015%20-/Lausuntokierrokset/Valinnanvapaus/NETTISIVUILLE%20laitettava%20aineisto/Lausuntopyynnön%20liitteet/suomenkieliset/kirsi.varhila@stm.fi
file://///stmfile2me.ad.stm.fi/RDATA/Järjestämislaki/Sote-valmistelu%202015%20-/Lausuntokierrokset/Valinnanvapaus/NETTISIVUILLE%20laitettava%20aineisto/Lausuntopyynnön%20liitteet/suomenkieliset/pirjo.kainulainen@stm.fi
file://///Stmfile2me/rdata/Järjestämislaki/Sote-valmistelu%202015%20-/Lausuntokierrokset/Valinnanvapaus%20lausuntokierros%202017/Lausuntopyynnön%20lähettäminen/pekka.jarvinen@stm.fi
file://///Stmfile2me/rdata/Järjestämislaki/Sote-valmistelu%202015%20-/Lausuntokierrokset/Valinnanvapaus%20lausuntokierros%202017/Lausuntopyynnön%20lähettäminen/pekka.jarvinen@stm.fi
file://///Stmfile2me/rdata/Järjestämislaki/Sote-valmistelu%202015%20-/Lausuntokierrokset/Valinnanvapaus%20lausuntokierros%202017/Lausuntopyynnön%20lähettäminen/henriikka.tammes@stm.fi
file://///stmfile2me.ad.stm.fi/RDATA/Järjestämislaki/Sote-valmistelu%202015%20-/Lausuntokierrokset/Valinnanvapaus/NETTISIVUILLE%20laitettava%20aineisto/Lausuntopyynnön%20liitteet/suomenkieliset/pirjo.kainulainen@stm.fi
mailto:maria.outinen@stm.fi
Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA § 198
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BAKGRUNDSUPPGIFTER 

 

Officiellt namn på den som svarar   Vasa sjukvårdsdistrikt 

   

Namn på den person som antecknat svaret 

 

Kontaktuppgifter till den person som är ansvarig för svaret 

 

Datum när begäran om utlåtande behandlades i organet xx.12.2017 

 

Organets namn    Sjukvårdsdistriktets styrelse 

 

Är den svarande* 

 

 en kommun 

 en samkommun eller ett samarbetsområde för social- och hälsovården  

 ett sjukvårdsdistrikt 

 ett landskapsförbund 

 en annan samkommun eller samarbetsorgan för kommuner 

 en statlig myndighet 

 en organisation inom civilsamhället 

 en privat tjänsteproducent 

 något annat 

 

 

Frågor  

 

Frågor som gäller målen med lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården, nedan 

valfrihetslagen 

 

Målet med social- och hälsovårdsreformen som helhet är att minska hälso- och välfärdsskillnaderna 

bland befolkningen samt bromsa upp ökningen av kostnaderna för tjänsterna med 3 miljarder euro 

fram till 2029.  Syftet med valfrihetslagen är att för social- och hälsovårdens kunder främja 

möjligheterna att välja tjänsteproducent, att förbättra tillgången till och kvaliteten på tjänsterna samt 

att öka incitamenten för en kostnadsnyttoeffektiv verksamhet och kontinuerlig utveckling inom 

servicesystemet. 

 

 

1. Kan den föreslagna valfrihetslagen bidra till att minska hälso- och välfärdsskillnaderna bland 

befolkningen och göra tillgången till tjänster mer jämlik?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Problemet med det befintliga systemet är att olika socioekonomiska grupper använder social- och 

hälsovårdstjänster på olika sätt. Över hälften av barnen har en privat sjukförsäkring. Merparten av 
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de förvärvsarbetande får sin sjukvård genom företagshälsovården. I jämförelse med de ovan 

nämnda grupperna är ett ansenligt antal av de klienter som anlitar de bastjänster som produceras av 

kommuner och samkommuner åldersstigna, låginkomsttagare, kroniskt sjuka och marginaliserade.  

 

I den konsekvensbedömning som gjorts om lagförslaget konstateras att parallella försäkrings-

/finansieringssystem i praktiken blir kvar i samma form som för tillfället – användningen av tjänster 

som tillhandahålls av privata aktörer förväntas inte minska, liksom heller inte de sjukvårdstjänster 

som tillhandahålls av företagshälsovården. Antalet försäkringar kommer enligt 

konsekvensbedömningen att antingen öka eller minska. Det att patienterna direkt kan välja ett 

företag som serviceproducent minskar inte hälso- och välfärdsskillnaderna. De som använder sig av 

kundsedlar eller personliga budgeter är förmodligen mer högre utbildade och mer välmående än de 

som inte kan eller vill använda sig av dessa serviceformer.  

 

Lagförslaget främjar valfriheten, men det som är viktigare än att valfrihetsalternativen tilltar 

betraktat ur klientens perspektiv är vad man kommer att kunna få genom sina val (och ur samhällets 

perspektiv hur dessa val kommer att styra utvecklingen av servicesystemet). Valfriheten kommer att 

främja tillgången till tjänster ifall resursallokeringen tilltar. Å andra sidan kan resursallokeringen 

och därmed tillgången till tjänster främjas också utan en valfrihet. Lagförslaget kommer sannolikt 

inte att främja en jämlik tillgång till tjänster, eftersom de som får sina tjänster via 

företagshälsovården eller med stöd av försäkringar eller anlitar dessa tjänster med egna medel får 

mer och snabbare tjänster än vad man får via det offentligt finansierade systemet. Den centrala 

frågan är huruvida lagen kommer att leda till en minskning av den sjukvård som tillhandahålls av 

företagshälsovården eller med stöd av försäkringar. För det är det enda sättet för att jämlikheten ska 

främjas. 

 

För att minska hälso- och välfärdsskillnaderna borde systemet till sin natur vara universalt (ingen 

skild kanal för förvärvsarbetande), där resurser i högre utsträckning riktas till vården av personer 

som befinner sig i en svagare ställning och till preventiv handledning samt till starka insatser på 

preventiv verksamhet. Valfrihetsreformen innehåller inga dylika faktorer och leder därför inte till 

dylika förändringar. 

 

Valfriheten ökar valfrihetsmöjligheterna närmast i tätorterna, varvid den jämlika tillgången (eller 

åtminstone tillgängligheten) inte kommer att främjas. 

 

 

2. Främjar utkastet till valfrihetslag på ett ändamålsenligt sätt kundens möjligheter att påverka de 

egna tjänsterna? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte 

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

I den föreslagna lagstiftningen får klienten välja följande serviceproducenter: 1) social- och 

hälsocentral, 2) mun- och tandvårdsenhet, 3) affärsverk, 4) producent som tillhandahåller tjänster 

mot kundsedel, 5) producent som tillhandahåller tjänster enligt en personlig budget. Dessutom har 

patienten rätt att söka vård i ett annat EU-/EES-land. 

 



4 

 

Med undantag av den personliga budgeten kan klienten emellertid inte genom möjligheten att välja 

serviceproducent påverka sina egna tjänster. I och med att finansieringen av social- och 

hälsocentralerna i huvudsak bygger på kapitation måste landskapet noggrant fastställa vilka tjänster 

som kan tillhandahålls inom ramen för kapitationsersättningen. Det är sannolikt att landskapet 

kommer att begränsa tjänsterna i likhet med den service som tillhandahålls på de nuvarande 

hälsovårdscentralerna, vilket kommer att betyda att klientens möjligheter att välja serviceinnehåll 

minskar.  

 

Även innehållet på de tjänster som tillhandahålls mot kundsedlar måste definieras synnerligen noga, 

varför patienterna i praktiken inte kommer att få en möjlighet att påverka serviceinnehållet. Det 

faktum att affärsverk inte får tillhandahålla tjänster mot kundsedlar eller inom ramen för personliga 

budgeter begränsar patienternas valmöjligheter och är också i övrigt oändamålsenligt.  

 

 

 

 

3. Ger lagutkastet kunden tillräckliga möjligheter att anlita sådana tjänster som lämpar sig för 

kundens egen situation? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Enligt lagförslaget ges klienterna rätt att byta serviceproducent av social- och hälsocentraltjänster 

med 6 månaders mellanrum. På basis av de pågående valfrihetsförsöken vet man att de personer 

som tidigare tytt sig till tjänster som tillhandahållits av hälsovårdscentraler snabbt har velat byta 

tillbaka till hälsocentralen efter bytet till en privat serviceproducent. Klienten borde antingen ges en 

möjlighet att byta serviceproducent med 3 månaders mellanrum eller så borde bytet vara förknippat 

med en prövotid under vilken klienten får byta producent. 

 

Det faktum att affärsverk inte får tillhandahålla tjänster mot kundsedlar eller inom ramen för 

personliga budgeter begränsar patientens valmöjligheter och är också i övrigt oändamålsenligt. 

 

 

 

4. Om kunden har omfattande servicebehov, ger lagutkastet kunden möjlighet att få tjänster som är 

samordnade i enlighet med kundens behov? 

 

  a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Samordningen kan i praktiken genomföras antingen så att landskapets producent erbjuder klienter 

samordningstjänster (s.k. case manager), vilket gör det möjligt för klienter att också utnyttja de 
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tjänster som tillhandahålls av privata producenter eller så att landskapets affärsverk producerar alla 

de tjänster som klienten behöver. Ifall samordningen och sammanjämkningen av de tjänster som 

tillhandahålls för personer med vittomfattande servicebehov inte kan omsättas i praktiken av 

landskapet på en personlig nivå finns det inga förutsättningar för att dessa överhuvudtaget ska 

kunna omsättas i praktiken. Personer som är berättigade till en personlig budget och som själva 

förmår samordna sina tjänster utgör ett undantag från denna huvudregel.  

 

Kundsedeln splittrar klientens tjänster på ett oändamålsenligt sätt, åtminstone i fråga om de tjänster 

som tillhandahålls av den specialiserade sjukvården, varför användningsändamålet för sedeln borde 

begränsas i avsevärd utsträckning i jämförelse med det som nu föreslås. 

 

 

5. Säkerställer lagutkastet en horisontell och vertikal integration av tjänsterna? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Landskapet bör få producera alla de tjänster som klienten behöver. I fråga om dylika tjänster så 

omsätts en horisontell och vertikal integration i praktiken. Då en klient väljer en privat social- och 

hälsocentral eller använder sig av en kundsedel, så förverkligas integrationen sämre än i det 

nuvarande servicesystemet. Användningen av en privat social- och hälsocentral leder till en vertikal 

disintegration, eftersom socialvårds- och primärvårdsservicen för närvarande i regel är integrerade, 

och i vissa områden även den service som tillhandahålls av den specialiserade sjukvården. 

Användningen av kundsedlar leder till en horisontell disintegration. 

 

 

6. Ger förslaget landskapen tillräckliga förutsättningar att fullgöra organiseringsansvaret? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Förslaget ger inga förutsättningar för förverkligandet av ett organiseringsansvar. Affärsverket har 

fått i uppgift att bevilja kundsedlar och personliga budgeter, trots att de utgör de verktyg som ska 

användas för att organisera servicen. I och med att både kundsedeln och den personliga budgeten 

har gjorts bindande för affärsverken, kan den som organiserar verksamheten inte styra 

användningen av tjänster eller kontrollera kostnaderna. Eftersom affärsverket inte kan anpassa sina 

utgifter i takt med användningen av kundsedlarna och personliga budgeterna, leder det här till en 

ineffektiv verksamhet och antingen till att landskapets kostnader tilltar eller till att man måste vidta 

åtgärder som sparar på de kostnader som åsamkas av patienter som är i behov av brådskande 

och/eller krävande vård. 
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Klienten kan också använda sig av sin valfrihet och välja ett affärsverk i ett annat landskap (§21), 

inte bara i valet av en enskild tjänst (§23). Då ett affärsverk i ett annat landskap får fatta beslut som 

anknyter till kundplanen, har det inga incitament att spara på de kostnader som klienten åsamkar det 

egna landskapet, vilket åter hämmar landskapets förutsättningar att bära sitt organiseringsansvar. 

 

 

 

 

7. Främjar lagutkastet en förändring av verksamhetssätten och ibruktagande av nya 

serviceinnovationer? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Beredningen i landskapet har redan i det här skedet åstadkommit förändringar på systemnivån i den 

verksamhet som tillhandahålls av kommuner och samkommuner. Om lagförslaget omsätts i 

praktiken kommer det sannolikt att leda till synnerligen stora förändringar i de rådande 

tillvägagångssätten. Frågan är också förknippad med avsevärda risker. Det är inte alls sagt att de 

ändrade tillvägagångssätten kommer att bli enbart positiva med tanke på klienten eller i synnerhet 

med tanke på samhället.  

 

Innovativiteten är i slutändan beroende av på vilka grunder klienterna väljer serviceproducenter och 

hur serviceproducenterna kan utveckla deras verksamhet inom ramen för sin finansiering. I princip 

kommer social- och hälsocentralerna i och med kapitationsfinansieringen att få ett incitament att 

introducera serviceinnovationer. Om patienterna ändå hellre väljer ”mera traditionella” tjänster 

kommer innovativiteten snabbt att tryta. Dessutom är det mycket lättare för social- och 

hälsocentraler att tillhandahålla ”en begränsad vård” än att innovera nya tjänster. Innovativiteten på 

affärsverket kan bli ringare i och med striden om inkomster och sakkunniga. 

 

 

 

8. Ger utkastet till valfrihetslag tillsammans med de övriga delarna av landskaps- och social- och 

hälsovårdsreformen tillräckliga förutsättningar för att uppnå målet att bromsa upp kostnadsökningen 

med 3 miljarder euro?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer.  

 

Verkställandet av förslaget till valfrihetslag kommer att leda till en kostnadsökning. Öppnandet av 

marknaden kommer att öka serviceutbudet i tätorter. Landskapets affärsverk kommer inte att kunna 

anpassa verksamheten och kostnaderna i en situation där det råder en fluktuerande efterfrågan, 
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varför det under en övergångsperiod kommer att råda en överkapacitet. Å andra sidan är landskapet 

ålagt att tillhandahålla tjänster i områden som företagsekonomiskt inte är lönsamma, vilket igen 

kommer att öka kostnadstrycket. 

I konsekvensbedömningen av lagförslaget har man räknat upp 41 faktorer som enligt utsago 

kommer att leda till en större ökning av kostnaderna i jämförelse med det nu rådande läget. I 

konsekvensrapporten föreslår man att kostnadsstegringen ska tyglas med fasta ersättningar, 

digitaliseringsåtgärder och uppsägningar. Å andra sidan konstaterar man i konsekvensbedömningen 

att lagförslaget inte kommer att leda till arbetslöshet, dvs. att man inte kommer att kunna sänka 

kostnaderna genom uppsägningar. Tillgodogörandet av digitaliseringen är något som är nödvändigt 

för att man ska kunna erbjuda det åldrande och mer krävande klientelet tillbörliga tjänster, men 

tyvärr finns det varken nationellt eller internationellt några uppgifter som påvisar att digitalisering 

skulle tygla stegringen av kostnaderna. Med hjälp av en fast budget kan man sträva efter att skära 

ned kostnaderna, men såsom grundlagsutskottet konstaterade i sitt utlåtande i somras: ” 

Speciallagstiftningen om grundlagsskyddade social- och hälsotjänster som tryggas i 19 § i 

grundlagen bygger för sin del på ett behovsbaserat system, där varje person som omfattas av 

lagens tillämpningsområde har rätt till de tjänster som han eller hon enligt en yrkesutbildad 

persons bedömning behöver. I propositionsmotiven hänvisas till ställningstaganden av högsta 

förvaltningsdomstolen och de högsta laglighetsövervakarna, enligt vilka man inte genom budgeten 

kan begränsa tillgången till lagstadgade tjänster (s. 685). Grundlagsutskottet vill betona 

betydelsen av denna synpunkt. Av 19 och 22 § i grundlagen följer att staten också för landskapens 

del ska se till deras finansiella förutsättningar att tillgodose de grundläggande rättigheterna.” 

 

 

Frågor om detaljer i lagutkastet  

 

9. I 3 kap i utkastet till valfrihetslag föreslås bestämmelser om direktvalstjänster, dvs. de social- 

och hälsovårdstjänster för vilka kunden direkt kan välja tjänsteproducent.  

 

9a. Tryggar de bestämmelser som gäller landskapets affärsverks produktion av direktvalstjänster 

(bl.a. 16 §) en jämlik tillgång till tjänster under alla omständigheter? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer.  

Landskapets affärsverk är ålagda att tillhandahålla samtliga social- och hälsovårdstjänster. 

Affärsverket kan planera sitt servicenätverk så att en jämlik tillgång till tjänster blir omsatt i 

praktiken. För att förmå tillhandahålla vittomfattande tjänster behöver affärsverket emellertid en 

tillräcklig finansiering och personal. Såvitt en ansenlig del av klienterna väljer en privat social- och 

hälsocentral, vars verksamhetspunkter sannolikt kommer att koncentreras till tillväxtcentra, kommer 

det här att begränsa affärsverkets möjligheter att geografiskt tillhandahålla vittomfattande tjänster. 

Den eventuella konkurrensen om personal – förmodligen framförallt om läkare – vilket kan hämma 

affärsverkets förutsättningar att överhuvudtaget tillhandahålla bastjänster – utgör ett ännu större 

problem. 
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9b. Är det lagstadgade tjänsteutbud för social- och hälsocentraler som det föreskrivs om i 18 § i 

lagutkastet ändamålsenligt till sitt innehåll och sin omfattning? 

 

a. för omfattande 

b. lämpligt 

c. för litet 

 

Fritt formulerade kommentarer.  

 

Specialistläkarnas mottagningsskyldighet bör tas bort från förslaget.  

 

De föreslagna specialiteterna är delvis oändamålsenliga. I praktiken finns det inte ens längre några 

allmänmedicinare, de har alla antingen specialiserat sig i någon snävare specialitet eller i praktiken 

annars bara fokuserat sig på en snävare sektor. Det här kravet skulle förutsätta att tyngdpunkten i 

specialistutbildningen avsevärt ändras! En ögonläkare behöver i praktiken en synnerligen dyr 

utrustning som svårligen kan förflyttas från en plats till en annan, varför man ändå vore tvungen att 

remittera ett avsevärt antal patienter som undersökts av ögonläkare med lätt utrustning till 

sjukhusets poliklinik, vilket gör att verksamheten varken är produktiv eller ändamålsenlig. I fråga 

om decentraliserade specialsjukvårdstjänster borde man heller inte gynna enskilda social- och 

hälsocentraler, samtidigt som det skulle vara svårt och ineffektivt att stöda alla social- och 

hälsocentraler. 

 

 

 

9c. Är det lagstadgade tjänsteutbud för mun- och tandvårdsenheter som det föreskrivs om i 18 § i 

lagutkastet ändamålsenligt till sitt innehåll och sin omfattning? 

 

a. för omfattande 

b. lämpligt 

c. för litet 

 

Fritt formulerade kommentarer.  

Skriv text genom att klicka här 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9d. Är bestämmelserna om social- och hälsocentralernas direktvalstjänster i 18 § i lagutkastet 

tillräckligt klara i fråga om vilka tjänster som hör till direktvalstjänsterna och vilka tjänster som inte 

är direktvalstjänster och produceras av landskapets affärsverk?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  
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e. tar inte ställning 

 

Om inte, på vilket sätt skulle det vara ändamålsenligt att fastställa de grunder enligt vilka det 

närmare bestäms vilka tjänster som produceras vid social- och hälsocentralerna? 

 

För att omsätta klientens valfrihet i praktiken, men också för att öppnandet av marknaden tydligare 

ska kunna omsättas i praktiken, måste den mottagningsverksamhet som tillhandahålls inom 

primärvården av allmänläkare och skötare samt mun- och tandvården inbakas på föreslaget sätt i 

den verksamhet som bedrivs på social- och hälsocentralen. 

En utvidgning av verksamheten till övriga delar äventyrar integrationen och kostnadshanteringen. 

 

 

9e. Är bestämmelserna om mun- och tandvårdens direktvalstjänster i 18 § i lagutkastet tillräckligt 

klara i fråga om vilka tjänster som hör till direktvalstjänsterna och vilka tjänster som inte är 

direktvalstjänster och produceras av landskapets affärsverk?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Om inte, på vilket sätt skulle det vara ändamålsenligt att fastställa de grunder enligt vilka det 

närmare bestäms vilka tjänster som produceras vid mun- och tandvårdsenheterna? 

Skriv text genom att klicka här 

 

 

9f. Är bestämmelserna (bl.a. 18 § och 37 §) ändamålsenliga och tillräckliga med tanke på 

socialvården? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Uppgiftsfördelningen och ansvarsfrågorna är diffust uttryckta. Socialvården bör entydigt höra till de 

uppgifter som sköts av landskapets affärsverk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. I 4 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om kundens möjligheter att välja ett landskaps 

affärsverk. 
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10a. Ger 21 § i lagutkastet kunden ändamålsenliga möjligheter att välja affärsverk? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer 

Vi hänvisar till vårt svar i punkt 6: 

Klienten kan också använda sig av sin valfrihet och välja ett affärsverk i ett annat landskap (§21), 

inte bara i valet av en enskild tjänst (§23). Då ett affärsverk i ett annat landskap får fatta beslut som 

anknyter till kundplanen, har det inga incitament att spara på de kostnader som klienten åsamkar det 

egna landskapet, vilket åter hämmar landskapets förutsättningar att bära sitt organiseringsansvar. 

 

10b. Ger 22 och 23 § i lagutkastet kunden ändamålsenliga möjligheter att välja tjänsteenhet/enheter 

vid ett affärsverk? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 

 

 

11. I 5 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om användning av kundsedel för att öka kundens 

valfrihet.  

 

11a. Är den kundsedel som det föreskrivs om i 24 § i lagutkastet ändamålsenlig till sitt innehåll och 

sin omfattning? 

a. för omfattande 

b. lämplig 

c. för begränsad 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

 

Punkt 8) och 10) i 24 § mom 1 som berör den specialiserade sjukvården bör tas bort från förslaget. 

 

Kundsedeln omfattar nu 1/2–2/3 av sjukhusens verksamhet. En så här omfattande användning av 

kundsedlar grusar den specialiserade sjukvårdens servicenät och leder till en synnerligen betydande 

försämring av servicetillgången och -kvaliteten då den jämförs med det nu rådande läget.  

 

Den verksamhet som bedrivs inom den specialiserade sjukvården har framförallt avsevärda 

kvalitativa skalfördelar, men också skalfördelar som är förknippade med kostnadseffektivitet. Av 

denna anledning skulle det vara ändamålsenligt att centralisera verksamheten till enheter som har en 

stor verksamhetsvolym. Det här skulle möjliggöra en långtgående specialisering exempelvis inom 

en del av cancerkirurgin, vilket igen skulle resultera i bättre vårdresultat. Om kirurgisk verksamhet 
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produceras mot kundsedlar inom andra än synnerligen noggrant begränsade områden kommer de 

fungerande vårdkedjorna att grusas, samtliga aktörers volym att minska samt både kvaliteten och 

kostnadseffektiviteten att hämmas. 

 

Statsrådets förordning 582/2017 om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade 

sjukvården har motiverats med säkerställandet av kvaliteten och tillgången. Den omfattning som 

föreslås gälla vid användning av kundsedlar bryter grovt mot principen i ovan nämnda förordning. I 

motiveringen av lagutkastet nämns: 
För att säkerställa kvaliteten i kirurgin och patientsäkerheten samt för att öka en jämlik behandling av privata och 

offentliga tjänsteproducenter utarbetas det kvalitetskriterier. Detta genomförs i samarbete med offentliga och privata 

aktörer före utgången av 2017. De ska utfärdas bestämmelser om kvalitetskriterierna och de träder i kraft före den 1 

juli 2018. 

I detta utlåtande kan man inte ta ställning till dessa kvalitetskriterier, eftersom inga har framförts 

och de tidigare besluten urvattnas i och med denna formulering. 

 

Universitetssjukhus och centralsjukhus ansvarar för jourverksamheten inom den specialiserade 

sjukvården. Jouren utgör en del av samhällets säkerhetsnät som är till för att man ska kunna klara av 

individuella och mera omfattande undantagssituationer. Det som är centralt i det här avseendet är att 

man förmår upprätthålla en tillräcklig beredskap och kompetens under alla tider av dygnet (24/7), 

men att man framförallt förmår sköta om anhopningar och krislägen (där det redan i nuläget delvis 

förekommer problem). Den icke-brådskande verksamheten på jourhavande sjukhus bildar nu en 

reserv som kan användas i samband med anhopningar. De jourhavande sjukhusen behöver 7-8 

läkare per mottagning med läkarjour. Om den planerade kundsedeln ska användas för nära nog all 

icke-brådskande kirurgi kommer det här mycket sannolikt leda till att specialister försvinner till den 

privata sektorn, vilket igen skulle äventyra möjligheten att upprätthålla en jourberedskap. I en dylik 

situation bör man förutsätta att också privata aktörer upprätthåller en jourberedskap. Om en 

yrkesperson inte deltar i jourhavande verksamhet på några år leder det här till en brist i 

yrkeskompetensen som är svår att reparera. 

 

Mottagningsverksamheten och den dagkirurgiska verksamheten är en central del av 

specialistutbildningen. Denna verksamhet handleds av erfarna specialister på ifrågavarande 

verksamhetspunkter. De läkare som specialiserar sig i interventionella åtgärder kan under tjänstetid 

lösgöras för att undervisas i krävande jourkirurgi, då dylika patienter söker sig till vård. De 

jourhavande kirurgerna behöver denna kompetens på kvälls- och nattetid. Centralsjukhusen intar en 

viktig roll i specialiseringsutbildningen, eftersom specialiserande läkare som tjänstgör på 

centralsjukhus kan komma upp i en avsevärd volym av enskilda åtgärder, medan specialiserande 

läkare som tjänstgör på universitetssjukhus får utföra ett avsevärt lägre antal åtgärder. Ifall 

åtgärderna i och med kundsedeln decentraliseras till flera aktörer kommer antalet åtgärder per 

specialiserade läkare att minska, vilket igen kommer att leda till att försvagad kompetens. 

 

Under de senaste åren har man fått tillgång till forskningsrön om många behandlingsmetoder som 

tidigare rutinmässigt använts i den icke-brådskande vården, och som man helt har avstått från på 

grund av att de inte gett ett tillräckligt utbyte. Dessa metoder används fortfarande allmänt inom den 

privata hälso- och sjukvården. Det är klart att den vetenskapliga utvärderingen av verksamheten inte 

skulle bli gjord i samma omfattning som i nuläget ifall den icke-brådskande kirurgin blir 

tillhandahållen mot kundsedlar i någon större omfattning. 

 

Inom kirurgin strävar man i allmänhet efter att den läkare som genomför ingreppet själv bedömer 

patientens tillstånd. Då det enligt förslaget till valfrihetslag blir så att en läkare vid landskapets 

affärsverk bedömer huruvida patienten är i behov av fortsatt vård och således av en kundsedel, 

betyder det här i praktiken ett extra specialistbesök i jämförelse med ett läge där den ifrågavarande 
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läkaren själv genomför åtgärden. Därutöver förutsätter kundsedelsverksamheten mycket noggranna 

servicebeskrivningar om vad kundsedeln omfattar och inte omfattar. Dessa faktorer, tillsammans 

med rapporteringen av kundsedelsverksamheten och bedömningen av korrektheten, leder till 

synnerligen betydande transaktionskostnader. Dessa tilltar alltmer i och med den teknik och 

förvaltning som behövs i anslutning till dessa faktureringsförbindelser, då landskapets affärsverk 

måste ha en fakturerings- och dataöverföringsförbindelse till varje serviceproducent som 

tillhandahåller tjänster mot kundsedlar. Annars behövs inga dylika förbindelser. 

 

Såsom det konstaterats ovan skulle användningen av kundsedeln i föreslagen form sannolikt leda 

till att ett avsevärt antal läkare skulle övergå till privata producenter. Det här skulle redan i sig självt 

öka kostnaderna, eftersom läkarna skulle lockas till en ny arbetsgivare antingen med bättre 

arbetsvillkor eller med en mindre bundenhet till arbetet. Övrig personal – sjukskötare och 

framförallt stödservicepersonal – skulle inte övergå i samma omfattning, varvid landskapet skulle 

bli tvunget att avskeda denna personal. Ifall läkarna mot förväntan inte skulle övergå till den privata 

sektorn – såsom vissa har påstått – skulle det här leda till ett större anpassningsbehov eller en 

kostnadsstegring i och med den ineffektiva produktionen, där man för att upprätthålla 

jourberedskapen skulle vara tvungen att ha anställd personal som inte dagtid skulle kunna 

sysselsättas fullt ut. 

 

Finland är som medlem av den europeiska unionen ålagd att lyda direktivet om gränsöverskridande 

hälso- och sjukvård. En omfattande användning av kundsedlar kommer att locka utländska hälso- 

och sjukvårdsproducenter till Finland, och kundsedlarna bör göra det möjligt att söka vård även 

utomlands. Det här betyder att en del av verksamheten flyttas utom räckhåll för de finländska 

myndigheterna. 

 

Trots det förslag som framförs i utkastet till valfrihetslag om kundplaner och 

integrationsskyldigheter som ställs på dem som ordnar servicen kommer en omfattande användning 

av kundsedlar leda till att ingen ansvarar för den övergripande vården av patienter som är i behov av 

många olika tjänster. 

 

Enligt 24 § mom 1 punkt 7 (detaljmotivering, s. 22) ska kundsedeln också omfatta utredningar av 

rehabiliteringsbehov. Utredningen av behovet bör kvarstå hos social- och hälsocentralerna, mun- 

och tandvårdsenheterna samt affärsverken. 

 

11b. Har landskapets affärsverk utifrån de begränsningar som det föreskrivs om i 24 § 2 och 

3 mom. förutsättningar att trygga tillräckliga tjänster på ett kostnadseffektivt sätt? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

 

Enligt 2 mom. kan landskapet begränsa omfattningen av ibruktagandet av kundsedlar, om det är 

nödvändigt för att tjänstehelheterna ska fungera eller för att tjänsterna ska kunna ordnas 

kostnadseffektivt. Kundsedlar får inte användas om klient- eller patientsäkerheten kan äventyras. I 

lagförslaget har ansvaret för kundsedlarna ålagts landskapets affärsverk. Det är minst sagt oklart på 

vilket sätt landskapet kan begränsa den skyldighet som ålagts dess affärsverk. Även om det fanns ett 
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dylikt sätt kan ett äventyrande av klient- och patientsäkerheten inte med säkerhet påvisas innan 

klient- och patientsäkerheten redan har äventyrats i samband med användningen av en kundsedel. 

Den sannolikaste mekanismen där klient- och patientsäkerheten äventyras är då en privat 

serviceproducent tillhandahåller en undermålig service. En dylik möjlighet kan inte på något vis 

med säkerhet uteslutas i förväg. En annan mekanism där klient- och patientsäkerheten, 

servicehelheter eller kostnadseffektiviteten hos tillhandahållna tjänster kan äventyras är om 

personer med nyckelkompetens på affärsverket eller övrig personal på affärsverket i omfattande 

utsträckning övergår till producenter som tillhandahåller tjänster mot kundsedlar. Naturligtvis kan 

man inte vara viss om att personalen övergår innan det inträffat. Enskilda kundsedlar leder inte till 

oöverkomliga problem inom något serviceområde, men det är fullständigt omöjligt att i förväg 

bedöma hur omfattande användningen av kundsedlar ska vara för att det ska leda till problem som 

leder till personalförflyttningar.   

 

Enlig 3 mom. får landskapet inte ta i bruk kundsedlar i fråga om sådana i 1 mom. 10 och 11 punkten 

avsedda tjänster där ibruktagandet av kundsedlar kan äventyra affärsverkets fullgörande av dess 

lagstadgade uppgifter. En dylik situation realiseras då personer med nyckelkompetens på 

affärsverket eller övrig personal på affärsverket i omfattande utsträckning övergår till producenter 

som tillhandahåller tjänster mot kundsedlar. Naturligtvis kan man inte vara viss om att personalen 

övergår innan det har inträffat. Då har problemet redan uppstått och personalen vill nödvändigtvis 

inte återvända till affärsverket, trots att serviceproducenten inte längre skulle beviljas rätt att 

tillhandahålla service mot kundsedlar. 

 

Landskapets rätt att producera samtliga tjänster säkerställer inte att det förmår producera dessa 

tjänster på ett högklassigt sätt. Den höga nivån på servicen inom den specialiserade sjukvården i 

Finland har uppnåtts genom att centralisera behandlingar till enheter där man, till och med på en 

internationell nivå, producerar dem i stor omfattning. Detta har igen gjort det möjligt för personalen 

att specialisera sig på förhållandevis snäva kompetensområden. Ifall serviceproduktionen 

decentraliseras leder det här oundvikligen till att utvecklingen vänder i motsatt riktning – där händer 

opereras av ortopeder i stället för av handkirurger och av allmänkirurger i stället för ortopeder. På 

en del sjukhus skulle gynekologer utföra akuta blindtarmsbihangsoperationer nattetid. På 

motsvarande sätt skulle patienter inte längre vårdas på vårdavdelningar av kirurgisk (eller ännu mer 

specialiserad) vårdpersonal utan av sjukskötare som specialiserat sig i invärtesmedicin och kirurgi. 

 

I praktiken kan landskapet försäkra sig om att villkoren i 2 och 3 mom. uppfylls enbart genom att 

låta bli att bevilja några kundsedlar överhuvudtaget. 

 

I motiveringen till lagutkastet berättar man inte hur den grundlagsrättsliga jämlikheten för 

invånarna i landskapet ska förverkligas om ett landskap vägrar bevilja kundsedlar till dess 

invånare och hur jämlikheten för invånarna i landskapet ska förverkligas om en invånare har valt 

ett affärsverk i något annat landskap. 

 

Motiveringarna till lagutkastet stöder inte landskapets möjligheter att trygga en jämlik service: 

I motiveringstexten på s. 23 avgränsas utvärderingen av kostnadseffektiviteten enligt följande: Med 

att ordna tjänsterna kostnadseffektivt avses de helhetskostnader som orsakas landskapet i egenskap 

av organiserare av tjänsterna och inte lönsamheten hos landskapets egna affärsverk. Det här är en 

felaktig motivering. Naturligtvis bör kostnadseffektiviteten på affärsverket också utvärderas  

 

Likaså avgränsas utvärderingen i samma punkt enligt följande: När man överväger en enskild kunds 

alternativ också i dessa situationer, ska man dock välja det alternativet som bäst motsvarar 
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kundens behov. Också det här en besynnerlig motivering där man ställer en enskild individs behov 

framför t.ex. en hel patientgrupps kollektiva behov! 

 

I motiveringstexten på s. 24 framförs följande: På motsvarande sätt följs och övervakas 

användningen av kundsedlar och begränsningar av användningen av kundsedlar i enlighet med 

denna paragraf såsom en del av styrningen och tillsynen av social- och hälsovården av social- och 

hälsovårdsministeriet och vid behov av konkurrens- och tillsynsmyndigheterna, som vid behov inom 

ramen för sina befogenheter ingriper i landskapens förfaranden. Exempelvis torde det inte ligga i 

konkurrensmyndigheternas intresse då de utför sina tillsynsuppgifter att ge bevarandet av ett 

nätverk bestående av akutsjukhus i landskapet den vikt som ett dylikt nätverk förtjänar. 

 

I motiveringstexten på s. 25 framförs likaså: För att förverkliga valfriheten ska landskapet använda 

kundsedeln i så stor utsträckning som möjligt när det i landskapet finns tillgång till tjänster. Denna 

uppmaning i motiveringstexten är obefogad och menlig i och med att det gäller förverkligandet av 

valfriheten framför allt annat! 

 

Samma problem återkommer i § 25 3 mom.: Om en kund vägrar ta emot en kundsedel som erbjuds 

honom eller henne svarar affärsverket för att social- och hälsovårdstjänster produceras för kunden 

på något annat sätt. Lagen ställer ett krav att man i situationer där en kundsedel används primärt 

ska ty sig till ett dylikt tillvägagångssätt och att man först då kunden vägrar att bli hänvisad till 

någon annan inrättning med en kundsedel kan erbjudas kunden vård vid ifrågavarande affärsverk. 

Ifall det vid sidan av användningen av kundsedlar finns tjänster som tillhandahålls av affärsverk bör 

de kunna framföras som likvärdiga alternativ! 

 

Det kommer förmodligen att ständigt finnas talrika besvär i olika rättsinstanser inlämnade av 

privata serviceproducenter där de ifrågasätter de grunder som landskapets affärsverk fastställt för 

begränsningen av användningen av kundsedlar samt att dessa besvär kommer att hämma 

beslutsfattandet i kritiska lägen (t.ex. då ett affärsverk riskerar att bli av med ett omfattande antal 

läkare), vilket kommer att resultera i att de skyddsbestämmelser som finns i valfrihetslagen faktiskt 

inte kommer att trygga affärsverkets kostnadseffektivitet och därmed inte dess 

existensförutsättningar. 

 

 

11c. Är bestämmelserna i 24 § i lagutkastet tillräckliga för att trygga ett riksomfattande och 

regionalt servicesystem inom den specialiserade sjukvården?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

 

I statsrådets förordning om arbetsfördelning och centralisering av vissa uppgifter inom den 

specialiserade sjukvården har man i avsevärd utsträckning minskat antalet enheter som får 

genomföra operationer som kräver anestesi och centraliserat verksamhet till enheter med ett 

åtgärdsantal som är tillräckligt för att trygga kvaliteten. Nu framför man i förslaget till valfrihetslag 

att privata serviceproducenter ska få tillhandahålla dessa tjänster fritt mot kundsedlar. Det här skulle 

leda till att affärsverkens verksamhetsvolymer skulle sjunka i en avsevärd utsträckning, vilket 
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antingen skulle leda till en avsevärd kostnadsstegring eller en avsevärd försämring av 

verksamhetskvaliteten, jourberedskapen och den övriga beredskapen. Möjligheterna att sköta 

situationer som kräver jour försvagas i avsevärd utsträckning, men det här gäller framförallt 

förmågan att bemöta undantagssituationer. 

 

 

11d. Är bestämmelserna om kundsedlar ändamålsenliga med tanke på kundens ställning och 

rättigheter?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Betraktat från klientens perspektiv är det inte ändamålsenligt att klienten inte kan välja landskapets 

affärsverk som producent av service som ges mot kundsedel. Det här minskar valfriheten och leder 

med tanke på klienten till en komplicerad process, där klienten för att få bli betjänad av affärsverket 

måste vägra ta emot en kundsedel som klienten enligt lag ska erbjudas. Klienten måste definitivt få 

välja landskapets affärsverk som producent av tjänster som tillhandahålls mot kundsedlar. 

 

11e. Säkerställer systemet med kundsedlar att landskapet har tillräckliga möjligheter till styrning 

och inflytande med tanke på fullgörandet av organiseringsansvaret?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

 

Ansvaret för resursallokeringen ligger enligt strukturmodellen hos landskapsfullmäktige. Det 

föreslagna systemet ger inga praktiska möjligheter att styra och övervaka systemet. 

 

 

12. I 6 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om användning av personlig budget för att öka 

kundens valfrihet. Ger bestämmelserna kunden tillräckliga möjligheter att påverka genomförandet 

av de tjänster som kunden behöver? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer.  
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Enligt lagförslaget kan en klient inte anlita tjänster som tillhandahålls av landskapets affärsverk 

med en personlig budget. Det här begränsar klientens reella valfrihet och är också i övrigt 

oändamålsenligt. Den personliga budgeten omfattar en stor mängd klienter som i nuläget använder 

sig av tjänster som tillhandahålls av kommuner eller samkommuner och som förmodligen skulle 

vilja använda motsvarande tjänster då de har överförts till landskapets affärsverk. Ifall klienten blir 

tvungen att göra ett reellt val redan i det skede då budgeten beviljas (genom att vägra ta emot en 

personlig budget till de delar då den omfattar tjänster som tillhandahålls av affärsverket), har 

klienten ringare möjligheter att påverka hur de tjänster som klienten behöver ska omsättas i 

praktiken. 

 

 

13. I 7 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om rådgivning och handledning samt bedömning 

av servicebehovet för kunden. I 5 § i lagutkastet föreslås dessutom bestämmelser om en kundplan 

som ska utarbetas för kunden. Tryggar bestämmelserna tillräckligt väl kundens rättigheter och 

genomförandet av tjänsterna på ett sätt som motsvarar kundens behov? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer.  

En kundplan är något som är värt att understödas, men kommer att utöka affärsverkets skyldigheter, 

samtidigt som affärsverkets disponibla ekonomiska resurser och kompetens minskar i och med 

bruktagningen av kundsedlar och personliga budgeter. Det här betyder att kundplanen inte 

nödvändigtvis kommer att kunna förverkligas i en önskad omfattning. Det finns heller inga 

garantier för att kundplanerna hörsammas i praktiken, även om en dylik skyldighet utfärdas i lag. I 

och med att kundplanen inte kontrolleras av (och inte i praktiken kan höra till) någon specifik aktör 

så kommer eventuella brister fram endast via klagomål eller tillsyn. Det här betyder å ena sidan att 

problemet redan har uppstått och å andra sidan att bara en liten del av problemen blir upptäckta. 

Med tanke på klienten skulle det vara mera ändamålsenligt om klienten i det läge då hon eller han är 

i behov av många sammankopplade tjänster skulle få dem tillhandahållna av landskapets affärsverk. 

 

En kundplan är inte ett nära nog tillräckligt verktyg för att avlägsna de olägenheter som valfriheten 

åstadkommer i form av en decentraliserad serviceproduktion, även om den kommer att minska dem.  

 

I synnerhet i en situation där en klient lider av rikligt med sjukdomar som behandlas på en social- 

och hälsocentral och där bara en synnerligen specifik sjukdom som t.ex. behandlas på affärsverkets 

ögonenhet i praktiken kan leda till att affärsverket i en synnerligen stor omfattning blir tvungen att 

ta ansvar för en kundplan där vården i det läget bara till en liten del sköts hos verket. Det här 

sysselsätter affärsverkets läkare på övriga specialiteter i onödan och leder till en ineffektivitet då 

dessa övriga läkare inte ändå delta i vården av patienten. 

 

Man kan inte utgå från den text som framförs i lagen om att ”Alla som producerar tjänster är 

skyldiga att iaktta kundplanen”, eftersom en äkta kundplan lever; någonting gammalt tas bort, 

ändras eller så tillförs något nytt i planen på medicinska och vårdmässiga grunder hela tiden. Den 

delade kapitationsmodellen som enligt lagen ska användas på social- och hälsocentraler skapar 

kostnadseffekter för serviceproducenterna som i syfte att minska kostnaderna och öka vinsterna får 

lust att minska på vården och överföra den på andra. Eftersom planen lever hela tiden så finns det 
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en risk att man ruckar på planen på medicinska grunder men också på maskerade grunder i syfte att 

nå en profit. 

 

 

14. I 8 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om förfaranden för godkännande av och avtal med 

tjänsteproducenterna.  

 

 

14a. Är bestämmelserna om förfarandena för godkännande ändamålsenliga med tanke på målen 

med lagutkastet? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

 

I det andra kapitlet av tjänsteproducentlagen HE52/2017, till vilket man hänvisar i 39 § står det 

inget om att producenten ska ha en tillräcklig kompetens att producera tjänster. En dylik skyldighet 

framförs nog angående personalantal, utrymmen, apparater och till och med om ledningen, men inte 

om kompetensen. I 8 § konstateras dock att tjänsternas kvalitet ska tryggas så att de är 

klientcentrerade, trygga och utförs på behörigt sätt. Det här medför att landskapet inte har några 

förutsättningar att låta bli att godkänna en aktör som serviceproducent som enligt landskapets 

bedömning inte har en tillräcklig kompetens att tillhandahålla tjänster. Utbildning och kompetens är 

inte samma sak, och åtminstone inom den specialiserade sjukvården är utvärderingen av 

kompetensen lätt att kontrollera om det väcks en misstanke om att kompetensen är bristfällig. 

 

Med beaktande av naturen hos den verksamhet som bedrivs inom hälso- och sjukvården borde man 

i tjänsteproducentlagen alltid kräva att en förhandsgranskning genomförs innan en producent införs 

i registret över godkända serviceproducenter. 

 

 

14b. Säkerställer bestämmelserna om förvaltningsbeslut och ställande av villkor (42 §) tillräckliga 

möjligheter att fullgöra landskapets organiseringsansvar? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 
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14c. Är bestämmelserna om avtalsförfarandena ändamålsenliga med tanke på målen med 

lagutkastet? 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 

 

 

15. I 9 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om tjänsteproduktionen och tjänsteproducenternas 

skyldigheter. Är bestämmelserna ändamålsenliga med tanke på målen med lagutkastet? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 

 

16. I 10 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om de ersättningar som ska betalas till 

tjänsteproducenterna.  

 

16a. Beaktas kundernas olika servicebehov och de kostnader som de ger upphov till i tillräcklig 

grad i andelen fast ersättning till social- och hälsocentralerna och de faktorer som bestämmer den? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

I lagförslaget eller i dess motiveringsdel beskriver man inte hur de faktorer som används för 

fastställandet av social- och hälsocentralens fasta ersättningar ska beakta klienternas olika 

servicebehov och de kostnader som dessa föranleder. I 65§ räknar man upp behovsfaktorerna för 

direktvalstjänsterna, men nämner inte hur de ska räknas och på vilket sätt faktorerna beaktar 

klienternas olika servicebehov och de kostnader som dessa föranleder. Det kan antas att klienternas 

varierande servicebehov inte kan beaktas i tillräcklig omfattning vid fastställandet av en fast 

ersättning. Det här igen betyder att ersättningen för en del klienter blir för låg, medan den för andra 

blir för hög. Det här uppmuntrar serviceproducenter till att marknadsföra tjänster till de klienter som 

inbringar en god avkastning, vilket sannolikt kommer att innebära att klientelet på det stora hela 

kommer att fördelas liksom i nuläget: Friskare patienter vårdas av privata producenter, medan den 
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offentliga sektorn ansvarar för de tjänster som tillhandahålls för multisjuka klienter och klienter 

med försvagad funktionsförmåga. 

 

I 63 § står ” Ersättningarna ska stödja … invånarnas valfrihet”. På vilka grunder ska klienterna fås 

att använda sin valfrihet i en större utsträckning än vad det själva upplever sig behöva? 

 

16b. Är bestämmelserna om de övriga ersättningarna ändamålsenliga med tanke på målen med 

reformen? 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

I 69 § 1 mom. pratar man om incitamentsbaserade ersättningar som baserar sig på 

kostnadseffektivitet. Det vill säga att om en social- och hälsocentral eller en tandvårdsstation klarar 

av att sköta sina patienter till färre kostnader i förhållande till den fasta ersättningen, det vill säga får 

en större vinst, så ges de dessutom ett tilläggsarvode som tack för deras stora affärsvinst. Denna 

ersättning bör i texten därför begränsas till att omfatta enbart kundsedlar och personliga budgeter, 

exempelvis om priset på sedeln underskrider den ersättning som fastställts av landskapet. 

 

16c. Säkerställer bestämmelserna att de social- och hälsocentraler som drivs av landskapens 

affärsverk och de privata social- och hälsocentralerna har lika verksamhetsförutsättningar? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Modellen har ett inbyggt problem som gör att landskapets affärsverk är tvunget att grunda social- 

och hälsocentraler där dylika inte grundas av privata på grund av lönsamhetsorsaker. 

 

17. I 12 kap. i lagutkastet föreslås bestämmelser om lagens ikraftträdande. 

 

17a. Tryggar övergångsbestämmelserna om kundsedlar i 85 § tillgången till tjänster under 

övergångsfasen?   

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Ibruktagningen av punkterna 1–7 i 24 § 1 mom. bör göras förpliktande först fr.o.m. 1.1.2021 

(landskapet kan efter egen prövning ta dessa i användning redan tidigare) och ibruktagningen av 

punkterna 8–11 bör förkastas helt. 
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17b. Tryggar övergångsbestämmelserna om social- och hälsocentralerna i 86 och 88 § tillgången till 

tjänster under övergångsfasen?   

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 

 

17c. Tryggar övergångsbestämmelserna om mun- och tandvårdsenheterna i 87 och 89 § tillgången 

till tjänster under övergångsfasen?   

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 

 

 

17d. Tryggar lagförslaget verksamhetsförutsättningarna för privata producenter av social- och 

hälsovårdstjänster? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

Skriv text genom att klicka här 

 

 

17e. Ger lagförslaget små aktörer tillräckliga förutsättningar att vara tjänsteproducenter inom social- 

och hälsovården? 

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

Fritt formulerade kommentarer. 
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Skriv text genom att klicka här 

 

 

18. Anser ni att bedömningen av reformens konsekvenser är korrekt och tillräcklig?  

 

a. ja  

b. till största delen 

c. till största delen inte  

d. nej  

e. tar inte ställning 

 

 

Fritt formulerade kommentarer. 

 

Konsekvensbedömningen har gjorts ytligt, bristfälligt och delvis felaktigt. De största dynamiska 

konsekvenserna av lagen har inte bedömts överhuvudtaget. I fråga om den privata sektorn har man 

antagit att tjänsterna ska produceras i Finland av företag registrerade i Finland. Konsekvenserna av 

patienternas rätt att söka tjänster i andra EU-länder har inte bedömts alls. Skattekonsekvenserna av 

reformen har uträknats schablonmässigt utan att kontrollera i vilken utsträckning hälso- och 

sjukvårdsproducenterna i nuläget betalar samfundskatt. Åtskilliga kostnadsstegrande faktorer har 

nämnts utan att man i regel ens försökt bedöma deras kostnadseffekter. Grunderna för faktureringen 

av den verksamhet som omfattas av kundsedlar har inte beskrivits och de framförda talen är grovt 

felaktiga. 

 

19. Hur bedömer ni att reformen påverkar er egen organisations eller era medlemsorganisationers 

ställning? 

Punkterna 8–11 i 24 § äventyrar jourverksamheten och krisberedskapen inom den offentliga 

specialiserade sjukvården i och med att de för med sig att resurserna splittras. 

 

20. Övriga fritt formulerade kommentarer om utkastet till regeringsproposition. 

 

40 § Språket för direktvalstjänster bör korrigeras så att det blir språkneutralt. 

Med anledning av klienternas jämlikhet och serviceproducenternas konkurrensneutralitet bör man 

kräva att alla producenter av direktvalstjänster tillhandahåller sina tjänster på bägge 

nationalspråk, finska och svenska, i samtliga tvåspråkiga landskap. 

 

 

21. Specificerade förslag till ändringar i lagutkastet. 

Lagutkastet bör förkastas i föreliggande form och beredas på nytt. 

 

22. Förslag till förändringar i de lagförslag som är under behandling i riksdagen angående social- 

och hälsovården: 

 

a. Landskapen bör tillåtas bedriva ett djupare samarbete genom att ge dem möjligheter att 

grunda gemensamma affärsverk för serviceproduktionen. 

b. Konkurrenslagstiftningen bör uppmjukas så den för offentliga serviceproducenter motsvarar 

den nivå som råder i de övriga EU-länderna. Offentligt ägda stödserviceaktörer i in-house 

ställning borde ha möjlighet att sälja centraliserade stödtjänster till sina ägare samt till 

direktvalsproducenter samt i ringare grad till producenter som producerar tjänster mot 

kundsedlar utan att detta skulle påverka deras ställning gentemot den enhet som är anknuten 
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till upphandlingen. I dylika fall skulle en lämplig procentandel vara den andel på 20 procent 

av omsättningen som nämns i EU:s upphandlingsdirektiv utan den begränsning på 500 000 

euro som nämns i lagen. 

c. Vid utformandet av valfrihetslagen bör beaktas att innehållet och formuleringarna stöder 

utbildnings-, forsknings- och innovationsverksamheten och inte hindrar ordnandet av dessa 

på ett kostnadseffektivt sätt 

 

Vår farhåga är att reformens lagpaket inte i tillräcklig utsträckning tar i beaktande ordnandet 

av utbildning, forskning och innovationsverksamhet. Således kan innehållet och 

formuleringarna ha komponenter som fördröjer, stör eller hindrar kommande 

lagstiftningsarbete. 
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Sopimus LÄNTISEN SYÖPÄKESKUKSEN (FICAN WEST) perustamisesta ja hallinnoinnista. 

 

1 Sopijapuolet 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä VSSHP) 

Turun yliopisto (jäljempänä TY) 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä SATSHP) 

Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä VSHP) 

 

 

2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 

2.1 
Valtioneuvoston asetuksessa erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä 
(582/2017) on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille säädetty syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon 
ja kuntoutuksen valtakunnallisen suunnittelun ja toiminnan yhteensovittamista koskevat tehtävät, joita 
hoidettaessa on huolehdittava toimintojen tutkimuksellisesta pohjasta sekä samat tehtävät alueellisen 
kokonaisuuden suunnittelussa ja yhteensovittamisessa valtakunnallisessa yhteistyössä viidelle 
yliopistolliselle sairaanhoitopiirille. Asetuksen perustelumuistiossa on todettu säädöksellä tarkoitettavan 
perustettavaa kansallista syöpäkeskusta, joka muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja 
valtakunnallisesta koordinoivasta yksiköstä. Alueellisten syöpäkeskusten toiminnoista tulisi sopia vuoden 
2018 aikana kullakin viidellä erityisvastuualueella sairaanhoitopiirien ja yliopistojen sopimuksella. 
 
2.2 
Alueellisen syöpäkeskuksen perustamisen tarkoituksena on toteuttaa Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Vaasan sairaanhoitopiirin alueella läntisen yhteistoiminta-alueen syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja 
kuntoutuksen sekä syöpätutkimuksen ja opetuksen kehittämiseksi alueellista toimintaa integroiva yksikkö.  
 
2.3 
Alueelliset syöpäkeskukset toimivat osana kansallista syöpäkeskusta, joiden keskeisiä toimijoita ovat 
yliopistolliset sairaanhoitopiirit ja lääketieteellistä opetusta ja tutkimusta harjoittavat yliopistot.  
 
2.4 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia niistä ehdoista ja edellytyksistä, joilla sopijapuolet perustavat 
alueellisen syöpäkeskuksen Tyksin yhteyteen, jonka toiminta-alueena on Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Vaasan sairaanhoitopiirin alue. Lisäksi sovitaan niistä vastuista ja velvoitteista, joita sopijapuolilla on 
perustettavan yksikön hallinnossa ja rahoituksessa.  
 
2.5 
Syöpäkeskuksen perustaminen on ollut kaksivaiheinen prosessi. Ensimmäisessä vaiheessa perustettiin 
verkostomainen syöpäkeskus, jonka nimenä oli TYKS Syöpäkeskus. Tämä sopimus korvaa ensimmäisen 
vaiheen sopimuksen. 
  

Paula.Granbacka
Kirjoituskone
BILAGA LIITE § 199
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3 Alueellisen syöpäkeskuksen nimi 
 
3.1 
Syöpäkeskuksen nimi on Läntinen syöpäkeskus, josta käytetään englanniksi nimeä FICAN West ja ruotsiksi 
nimeä FICAN Västra.  Tässä sopimuksessa Läntisestä syöpäkeskuksesta käytetään jatkossa lyhennettä FICAN 
West.  
 
 
4 Organisaatioiden vastuut FICAN Westin toiminnan ja tehtävien toteuttamisessa 
 
4.1 
FICAN Westin tehtävänä on varmistaa ja seurata Tyksin erva-alueen syöpäpotilaiden hoitoon pääsyn tasa-
arvoa, lisätä ja seurata diagnostiikan ja hoidon laatua ja yhdenmukaisuutta sekä edistää näitä koskevan 
korkeatasoisen kliinisen ja translationaalisen tutkimuksen toteutumista.  
 
4.2 
FICAN West tehtävänä on lisäksi organisoida ja ohjata sairaalan ja yliopistoyksiköiden muodostamien 
monialaisten diagnostiikka- ja hoitoryhmien toiminta yhdenmukaiseksi ja samoin edellytyksin ja rakentein 
sekä kokoonpanoin toimivaksi. Lisäksi FICAN West tulee varautua monialaisten asiantuntijaryhmien 
käyttämiseen tulevaisuuden syövän hoidossa ja diagnostiikassa erityisesti koskien uusia diagnostisia 
teknologioita jotka edellyttävät ajantasaista molekyylipatologian, kasvaingenomiikan ja bioinformatiikan 
vahvaa osaamista (kliinisten taitojen, laboratoriotutkimusten ja kuvantamisen ohella). VSSHP:llä on 
vetovastuu tästä tehtävästä. 
 
4.3 
FICAN Westin tulee edistää tutkimuksen integrointia hoitoon ja rakentaa tutkimus aiempaa tiiviimmin 
osaksi hoitoa. VSSHP on vetovastuussa tämän toteutuksesta. 
 
4.4 
TY:n tulee opetuksen osalta huolehtia siitä, että tiedossa olevat uusimmat menetelmät ja tieteellinen 
tutkimustieto on FICAN Westin käytettävissä ja että FICAN West organisaatiossa on parhaat mahdolliset 
lähtökohdat korkeatasoisen syövän perus-, translaationaalisen, ja kliinisen tutkimuksen   suorittamiseen. TY 
huolehtii, että sen alaiset relevantit tutkimusohjelmat sitoutetaan FICAN Westin tavoitteisiin, ja että 
tutkimusryhmien tulokset siirtyisivät mahdollisimman saumattomasti hyödyntämään FICAN Westin kliinistä 
hoitoa. Tähän tavoitteeseen pääsy vaatii TY:ltä ja FICAN West:ltä kiinteää yhteistyötä sellaisten rakenteiden 
kehittämiseksi jotka edistäisivät tutkijalähtöisten kliinisten kokeiden läpivientiä osana FICAN Westin kliinistä 
hoitoa.   Nopeasti etenevä ja suoraan potilashoitoon heijastuva translationaalinen tutkimus asettaa 
erityiset vaatimukset sekä hoitohenkilökunnan että tutkijoiden lisä- ja täydennyskoulutukselle, josta TY:llä 
on vetovastuu. FICAN West toteuttaa jatko- ja täydennyskoulutusta, joka tukee FICAN Westin laaja-alaista 
syöpäosaamista.  
 
4.5  
FICAN Westin tulee rakentaa toimintamalli siitä, miten lisä- ja täydennyskoulutus ml. 
erikoistumiskoulutuksessa olevat lääkärit, sekä erikoislääkärit voivat tarvittaessa jakaa työaikansa kliinisen 
työn ja tutkimuksen välillä siten että FICAN West parhaiten varmistaa nopeasti etenevän perus – ja 
translationaalisen tutkimuksen tulosten siirtymisen osaksi kliinisiä kokeita ja kliinistä hoitoa. Tähän sisältyy 
myös uuden tiedon päivittäminen hoitohenkilökunnalle ja muille FICAN West henkilökunnalle. Koulutuksen 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon sekä sisällyttää siihen uudet kliiniset innovaatiot. 
 
4.6 
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Tutkimuksen, diagnostiikan ja hoidon välttämättä tarvitsemien infrastruktuuripalveluiden toiminnallinen 
onnistuminen voi edellyttää myös tärkeitä erikoistekniikoita hallitsevien tutkijoiden toimintaa, jotka 
sopijapuolet ottavat huomioon resursoidessaan ja luodessaan strategiaansa FICAN West:in osalta. 
 
4.7 
Sopijapuolten tulee edistää ja lisätä FICAN Westin yhteistyötä: tutkimusyhteistyön tiivistäminen ja 
kansainvälisesti vaikuttavien tulosten saaminen edellyttää sopijapuolilta yhteistyötä sekä lisäksi on 
välttämätöntä lisätä erikoisalojen välistä dialogia, jotta valtioneuvoston asetuksessa määritellyt syövän 
ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen tehtävät ja tavoitteet voidaan toteuttaa. Sopijapuolet 
huolehtivat myös siitä, että kansainvälisiin yhteisiin tutkimusyhteistyöhakemuksiin sitoudutaan ja tulokset 
tulevat sopijapuolten hyödynnettäviksi. Sopijaosapuolet myös edistävät kliinisen tutkimuksen toteuttamista 
siten että mahdollisimman monella alueen potilailla on mahdollisuus osallistua joustavasti kliinisiin 
tutkimuksiin. 
 
4.8 
TY huolehtii omien relevanttien laitosten ja yksiköittensä sitouttamisesta FICAN Westiin. VSSHP, SATSHP ja 
VSHP huolehtivat siitä, että niiden alaiset yksiköt sitoutetaan esimerkiksi hallinnollisella ohjeistuksella 
FICAN Westin antamien linjausten, kuten hoitoketjujen, hoitosuositusten, toimintatapojen ja 
hoitoprotokollien noudattamiseen ja toteuttamiseen. Myös viimeisimmän tieteellisen tiedon jakaminen ja 
ylläpitäminen edellyttää saumatonta yhteistyötä sopijapuolten välillä. 
 
4.9 
Fican Westin on lisäksi rakennettava toimintamalli (struktuuri), jolla alueen syöpäpotilaiden hoidon 
koordinaatiota voidaan hallita. Näin voidaan toteuttaa syövän hoidon yhteiset ja parhaat hoitokäytännöt 
sekä turvata yhdenvertainen hoito ja alueen potilaiden tasa-arvoinen hoitoonpääsy koko TYKS-ervan 
alueella. 
 
VSSHP:n, SATSHP:n ja VSHP:n tulee tehdä suunnitelmat muun ohella hoidon koordinoinnista, yhteisistä 
hoitoketjuista, hoidon linjauksista ja vastaavista toimista, joilla sitoudutaan syövän hoidon erva-tason 
koordinointiin (myös ko. organisaatioiden sisällä; ks. kohta 4.8). Samassa yhteydessä on luotava myös 
hoidon laadun ja seurannan mittarit yhteistyössä Kansallisen syöpäkeskuksen kanssa.  
 
4.10 
Hoitoketjut, hoitosuositukset, toimintatavat ja hoitoprotokollat on tarkoituksenmukaista luoda yhteisesti 
kansallisesti sovellettaviksi siten, että niissä otetaan huomioon alueelliset vaatimukset ja eroavuudet, koska 
pyrkimyksenä on saavuttaa yhdenmukaisuus ja kansalaisten yhdenvertaisuus hoidossa koko Suomen 
alueella. FICAN West toimii luodessaan kohdassa 4.8 tarkoitettuja linjauksia tiiviissä yhteistyössä muiden 
alueellisten syöpäkeskusten kanssa ja yhdenmukaistamaan toimintamallejaan niin pitkälle kuin alueellisesti 
mahdollista. 
 
4.11 
Rakennettaessa kohdassa 4.10 tarkoitettua toimintamallia, tulee samassa yhteydessä luoda myös hoidon 
laadun ja seurannan mittarit. Hoidon laadun ja seurannan mittareiden luominen tulee toteuttaa 
yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa, ja yhdessä perustettavan FICAN 
koordinaatioyksikön kanssa, kun perustaminen on toteutettu, jotta mittareista saadaan kansalliset ja 
yhteiset koko kansalliseen syöpäkeskukseen. 
 
4.12 
Sopijapuolet sitoutuvat edistämään henkilöstöresurssien tarkoituksenmukaista käyttöä ja henkilöstön 
liikkuvuutta siten, että työskentely syöpäkeskuksen eri yksiköissä on mahdollista sekä potilashoidossa että 
tutkimuksessa sopijapuolten tarjoamien tai ulkopuolisten resurssien puitteissa. Liikkuvan henkilöstön 
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työskentelyn ohjaus ja valvontavastuu on sillä organisaatiolla, johon työntekijän työsuhde on muodostettu 
ja työnjohdollinen vastuu on sillä yksiköllä, jossa työskentely suoritetaan. Työnkierron tavoitteena on myös 
tarjota keskussairaaloissa työskenteleville työntekijöille mahdollisuutta syventyä oman osaamisalueen 
tehtäviin yliopistosairaalassa. 
 
4.13 
FICAN koordinaatioyksikön tultua perustetuksi ja jo sen perustamisvaiheessa, sopijapuolten tulee 
suunnittelussaan ja toiminnassaan huomioida ja huolehtia siitä, että tehtävien yhteensovittaminen 
toteutetaan kansallisten linjausten mukaisesti ja toimeenpannaan alueellisessa suunnittelussa ja 
yhteensovittamisessa. 
 
5 FICAN Westin sijoitus, organisaatiorakenne ja hallinto  
 
5.1 
FICAN Westin yhteistä toimintaa varten perustetaan vastuuyksikkö VSSHP:iin. FICAN West vastuuyksikkö 
sijoitetaan TYKS:iin, TYKSin sairaalajohtajan alaisuuteen, koska valtioneuvoston asetuksessa asetetut 
tehtävät läpileikkaavat eri erikoisalat sekä syövän(hoidon) ehkäisystä kuntoutukseen ja tutkimukseen asti. 
Vastuuyksikön omistaa ja se kuuluu siten VSSHP-kuntayhtymään ja yksikön toiminnassa, taloudenpidossa ja 
päätöksenteossa noudatetaan VSSHP:ssä voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä ja ohjeita sekä VSSHP:tä 
sitovaa lainsäädäntöä. 
 
5.2 
FICAN Westillä on yhteisesti rahoitettuja resursseja (johtaja, kehittämispäällikkö, laatupäällikkö sekä 
tutkimuskoordinointi), jotka on hallinnollisesti sijoitettu Tyks:in organisaatioon. Lisäksi FICAN Westillä on 
tutkimusjohtaja, jonka hallinnollinen sijoituspaikka voi olla TY. 
 
5.3  
VSSHP valitsee FICAN Westille johtajan viisivuotiskaudeksi. VSSHP:n sääntöjen mukaisesti ohjausryhmän 
esityksen perusteella FICAN Westin johtajalla on vastuuyksikön toiminnallinen, henkilöstö- ja taloudellinen 
kokonaisvastuu. 
FICAN Westin johtaja: 

- vastaa keskuksen päivittäisestä toiminnasta ja taloudesta toiminta- ja taloussuunnitelman 
mukaisesti (ml. laskujen hyväksyntä); 
- valmistelee toimintasuunnitelman ja talousarvion; 
- päättää hankinnoista, jotka hänen toimivaltaansa kuuluu tai johon valtuudet on hänelle 
asianmukaisesti delegoitu; 
- seuraa, että organisaatioiden relevantit yksiköt osallistuvat tieteellisiin arviointeihin ja  
akkreditointeihin sekä kansainvälisiin benchmarkeihin; 
- toimii ohjausryhmän kokouksissa esittelijänä ja kliinisen johtoryhmän kokouksessa 
puheenjohtajana 
- huolehtii rekrytoinnista ja henkilöstön palkkaamisesta. 

Syöpäkeskuksella on myös tutkimusjohtaja, jonka tehtävänä on edistää ja kehittää syöpäkeskuksessa 
harjoitettavaa tutkimustoimintaa.   
Tutkimusjohtaja  

- toimii tieteellisen johtoryhmän puheenjohtajana 
- vastaa sairaalassa tehtävästä lääketutkimuksesta ja kliinisestä tutkimuksesta 
syöpäkeskuksen osalta yhteistyössä FICAN Westin johtajan ja syöpätautien professorin 
kanssa 
-vastaa myös yliopiston alaisesta translationaalisesta syöpätutkimuksesta sillä mandaatilla, 
jonka yliopisto tutkimusjohtajalle määrittää. 

5.4 
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FICAN Westiä johdetaan sopijapuolten laatiman strategian mukaisesti siten, että kullakin sopijapuolella on 
selkeästi määritellyt vastuut. Strategiassa tulee määrittää FICAN Westin toiminta-ajatus toiminta-
suunnitelmana, toiminnan päämäärät sekä niistä johdetut mitattavissa olevat tavoitteet, joiden 
toteutumista seurataan säännöllisesti. Sovitut tehtävät, vastuut ja vastuuorganisaatiot kirjataan ja niiden 
toteutumisesta raportoidaan toimintaa varten perustetulle ohjausryhmälle. 
 
5.5 
Puhevaltaa FICAN Westin puolesta käyttää VSSHP sisäisten ohjesääntöjen ja mahdollisten delegointien 
mukaisesti syöpäkeskuksen johtaja. FICAN Westin johtajalla on läsnäolo-oikeus tieteellisen johtoryhmän 
kokouksissa ja kohdan 5.3 mukaisesti hän toimii esittelijänä ohjausryhmän kokouksissa ja puheenjohtajana 
kliinisen johtoryhmän kokouksissa. Kokouspöytäkirjat ja muistiot ehdotuksineen tulee toimittaa FICAN 
Westin johtajalle ohjausryhmälle esittelyä varten. 
 
5.6 
VSSHP, TY, SATSHP ja VSHP nimeävät FICAN vastuukoordinaattorin ja muut vastuuhenkilöt organisaatiois-
taan. FICAN-vastuukoordinaattori vastaa siitä, että yhteiset päätökset saatetaan kyseisen sopijapuolen 
oman organisaation tietoon sekä toimeenpantavaksi. 
 
Vastuukoordinaattorit sopimuksen allekirjoittamisen hetkellä ovat: 
VSSHP Mervi Siekkinen, yhteystiedot 
TY xxx, yhteystiedot 
SATSHP xxx, yhteystiedot 
VSHP xxx, yhteystiedot 
 
5.7 
Ohjausryhmä ja sen alatyöryhmät 
 
5.7.1 
FICAN Westille perustetaan ohjausryhmä, kliininen (operatiivinen) johtoryhmä ja tieteellinen johtoryhmä. 
Sopijapuolilla on oikeus saada edustus ohjausryhmään keskimäärin rahoituksen mukaisessa suhteessa. 
Kukin sopijapuoli nimeää edustajansa ryhmään. Ohjausryhmässä on 8 jäsentä: 3 VSSHP:sta, 3 TY:stä, 1 
SATSHp ja 1 VSHP:stä. Ohjausryhmän pysyvänä puheenjohtajana toimii VSSHP:n edustaja.  
 
Ohjausryhmä osallistuu muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa esityksen tekemiseen kansallisen 
syöpäkeskuksen toiminnasta ministeriöille. Ohjausryhmä osallistuu muiden alueellisten syöpäkeskusten 
kanssa HUS:in johdolla tekemään esityksen kansallisen koordinaatioyksikön perustamisesta ja toiminnasta 
ministeriöille. 
 
5.7.2 
FICAN Westin johtaja osallistuu ohjausryhmän kokouksiin esittelijänä ilman äänioikeutta. Syöpäkeskuksen 
tutkimusjohtaja osallistuu FICAN Westin johtajan ohella ohjausryhmän kokouksiin, milloin käsiteltävänä on 
tieteellisen alatyöryhmän esityksen käsittely. 
 
5.7.3 
Ohjausryhmän edustajilla on nimetyt henkilökohtaiset varajäsenet, jotka voivat osallistua kokouksiin 
varsinaisen edustajan ollessa estynyt. Ohjausryhmä voi halutessaan kutsua kokouksiin asiantuntijajäseniä. 
Ohjausryhmän kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai kolme ohjausryhmän jäsentä yhdessä. 
Ohjausryhmä on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet 
edustajista. Äänestystilanteessa kullakin edustajalla on yksi ääni. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan 
ääni ratkaisee. Edustajat valitaan kerrallaan kolmen vuoden määräajaksi. 
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5.7.4 
Ohjausryhmä vastaa FICAN Westin strategisista linjauksista sekä sen tavoitteiden toteuttamisesta 
valtioneuvoston asetuksen antamien linjausten mukaisesti ja huolehtii, että kunkin sopijapuolen alaiset 
relevantit yksiköt sitoutuvat toimintaan. 
 
Ohjausryhmä: 
- antaa lausunnon johtajan nimeämisestä ja hänen varahenkilöstään; 
- hyväksyy osaltaan vuosittaisen talousarvion, toimintasuunnitelman ja tilinpäätöksen 
toimintakertomuksen; 
- hyväksyy toimintakertomuksen; 
- valmistelee yleiset periaatteet keskuksen toiminnalle sekä toimintakäytännöt; 
- valmistelee muut keskeiset keskuksen toimintaa ohjaavat periaatteet ja dokumentit; 
- valmistelee periaatteet keskuksen kehittämiseksi; 
- päättää tieteellisen arviointiryhmän nimeämisestä; 
- hyväksyy työryhmien toimintaa koskevat esitykset, jotka eivät koske ainoastaan aiemmin sovitun tehtävän 
toteutusta ja/tai toimeenpanoa; 
- hyväksyy osaltaan avainhenkilöiden rekrytoinnit; 
- hyväksyy osaltaan merkittävät hankinnat; ja 
- päättää uusien alatyöryhmien perustamisesta tiettyyn tehtäväkokonaisuuteen tarvittaessa.  
– osallistuu muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa esityksen tekemiseen kansallisen syöpäkeskuksen 
toiminnasta ministeriöille; 
 
Ohjausryhmän päätökset toimeenpannaan kunkin organisaation hallinnollisen rakenteen edellyttämin 
tavoin.  
 
Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa FICAN Westin päätösten ja velvoitteiden toteutumista. Asioiden 
esittelystä ja hallintoa koskevasta muusta raportoinnista ohjausryhmälle vastaa FICAN Westin johtaja. 
 
5.7.5 
Kliininen johtoryhmä 
Ohjausryhmä nimeää FICAN Westin johtajan esityksestä kliinisen johtoryhmän. Sen puheenjohtajana toimii 
FICAN West johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toteuttaa toimintasuunnitelman mukaiset eritoten 
sairaanhoitopiireille kuuluvat kliiniseen ja diagnostiseen kokonaisuuteen kuuluvat osa-alueet. Sopijapuolet 
esittävät kukin ehdokkaansa työryhmään. Ensimmäinen kliininen johtoryhmä on nimetty VSSHP:n johtajan 
antamalla viranhaltija päätöksellä 3.5.2017  
 
5.7.6 
Tieteellinen johtoryhmä 
Ohjausryhmä nimeää FICAN Westin johtajan esityksestä tieteellisen johtoryhmän ja sen puheenjohtajiston, 
jonka tehtävänä on toteuttaa toimintasuunnitelman mukaiset eritoten kliiniset tutkimukset ja 
lääketutkimukset sekä yliopistoille kuuluvat tutkimuksen ja opetuksen kehittämiseen ja integrointiin 
kliiniseen työhön kuuluvat osa-alueet. Sopijapuolet esittävät kukin ehdokkaansa työryhmään. 
 
 
6 Sopijapuolten yleinen vastuu toiminnan toteutumisesta 
Sopijapuolet vastaavat yhdessä FICAN Westin toiminnasta, mutta FICAN Westin tehtävän tai velvoitteen 
suorittamisesta tämän sopimuksen perusteella vastaa muille sopijapuolille se sopijapuoli, jonka tehtäväksi 
toimenpide ja/tai velvoite on asetettu. Sopijapuolet vastaavat aina viime kädessä siitä tehtävästä, joka on 
lainsäädännöllä niiden tehtäväksi säädetty.  
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7 FICAN Westin taloushallinto, rahoitus ja resurssit 
 
7.1 
VSSHP perustaa FICAN Westin toimintaa varten vastuuyksikön TYKS:iin omalle toimialueelleen, TYKS 
sairaalajohtajan alaisuuteen..Kustannuspaikka on VSSHP:n xxx vastuualue xx.  
 
7.2 
Sopijapuolet sitoutuvat kukin varaamaan kohdassa 8.3 määritellyn osuuden FICAN Westin toimintaan sekä 
eriyttämään FICAN Westille tarkoitettujen varojen taloudenpidon omalle kustannuspaikalleen 
organisaatiossaan kutakin sopijapuolta koskevien hallinnollisten määräysten, sääntöjen, ohjeiden sekä 
sopijapuolta koskevan sitovan lainsäädännön mukaisesti  
 
FICAN Westille laaditaan kolmen vuoden taloussuunnitelma. Niissä määritellään tarvittavat resurssit 
huomioiden tiedossa oleva FICAN Westin rahoitus kussakin organisaatiossa. Talousarviota täsmennetään 
vuosittain.  
 
Sopijapuolilla on oikeus saada VSSHP:ltä pyynnöstä selvitys kustannuspaikan sen hetkisestä taloudellisesta 
tilanteesta ja taloustilanne käydään aina läpi myös ohjausryhmän kokouksissa. 
 
 
 
8 Sopijapuolten kustannusvastuut 
 
8.1 
Sopijapuolten tavoitteena on, että FICAN Westin toiminta tulisi osin rahoitettavaksi kansalliseen 
syöpäkeskustoimintaan saatavalla valtion rahoituksella ja ulkopuolisella infrastruktuurirahoituksella. 
Tutkimustoiminnan osalta perusrahoitukseen osallistuvat sovitun jakosuhteen mukaan sopijapuolet, mutta 
tavoitteena on vähitellen saada toimintaan mukaan myös merkittävä määrä ulkopuolista rahoitusta eri 
tutkimusrahoittajilta ja public-private yhteistyön kautta.  
 
8.2 
Syöpäkeskuksen sairaanhoidon toteutus on tämän sopimuksen ulkopuolella ja rahoitetaan 
kokonaisuudessaan toiminnasta saatavalla tulorahoituksella. Sen sijaan hoitoketjutyöstä vastaaminen ja 
koordinointi, hoitoon pääsyn seurannasta, laadunarvioinnista yhdessä sovituilla mittareilla ja laatumittarien 
luomisesta sairaanhoitopiirien tietojärjestelmistä, tiedonkulun edistämisestä (sekä potilaalle että 
ammattilaisten kesken), yhteisten nettisivujen luominen sekä koordinoitu opetus ja tutkimus kuuluvat 
FICAN Westin toimialaan. Varsinainen hoitoketjujen sisällön tekeminen ja niiden päivittäminen kuuluvat 
yksikköjen normaaliin toimintaan, ks. johtajaylilääkärin ohje.  
 
 
8.3 
Sopijapuolten rahoitusvastuun jakoperusteet vuosittaisista kustannuksista ovat seuraavat, siltä osin kuin 
niitä ei saada ulkopuolisella tulorahoituksella katetuksi 
 
VSSHP  4/10 (40 %) 
TY  4/10 (40%) 
SATSHP 1/10 (10 %) 
VSHP 1/10 (10 %) 
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Syöpälaboratorioiden (Medisiina D) vuokrat , laitteet ja toimintamenot ovat näiden kustannusten 
ulkopuolella ja niistä vastaa TY ja Lääketieteellinen tiedekunta. VSSHP osallistuu Medisiina D rakennuksen 
syöpälaboratorioiden (850 m2) vuokrakustannuksiin 15% osuudella. 
 
8.4 
Sopijapuolten osuus FICAN Westin tuloihin sekä vastuu sen veloista ja velvoitteista määräytyy edellä 
kohdassa 8.3 mainitussa suhteessa. Tulojen ollessa riittämättömät sopijapuolet sitoutuvat kattamaan 
alueellisen syöpäkeskuksen kustannukset edellä mainituin osuuksin. Toiminnan ollessa ylijäämäistä kukin 
sopijapuoli sitoutuu ylijäämän osoittamiseen jättämiseen VSSHP:n FICAN Westin toimintaan 
(kustannuspaikalle) seuraavana toimintavuonna. Toiminnan ollessa alijäämäistä, sopijapuolten on talous-
suunnitelmassa päätettävä niistä yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä katetaan sekä osoitettava, 
miten rahoitustarve katetaan. Alijäämä on katettava enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen 
vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. 
 
FICAN Westin toiminta perustuu sille vuosittain vahvistettuun toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. 
Mikäli FICAN Westin kustannuskehitys näyttää ylittävän talousarvion, asia käsitellään ohjausryhmässä ja 
päätetään niistä yksilöidyistä toimenpiteistä, joihin ryhdytään kustannusten rajoittamiseksi ja/tai 
lisärahoituksen hankkimiseksi. 
 
8.5 
VSSHP laskuttaa sopijapuolilta niiden osuuden kustannuksista vuosittain ennakkona kesäkuun loppuun 
mennessä, jos muuta ei ole sovittu. Ennakkokorvauksen perusteena on syöpäkeskuksen talousarvio. VSSHP 
on velvollinen toimittamaan helmikuun 15. päivään mennessä selvityksen edellisen vuoden toteutuneista 
kustannuksista. Selvityksen perusteella oikaistaan suoritettua ennakkolaskutusta vastaamaan toteutuneita 
kustannuksia, ja VSSHP huolehtii tämän mukaisesti joko lisälaskujen lähettämisestä tai hyvitysten 
tilittämisestä sopijapuolille helmikuun aikana vähintään 14 päivän maksuajalla. Sopijapuoli on velvollinen 
suorittamaan erääntyneelle saatavalle lain mukaista viivästyskorkoa. Laskuihin lisätään tarvittaessa 
kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. 
 
8.6 
Erikseen sovittaessa voivat sopijapuolet osallistua kustannuksiin myös rahoittamalla suoraan FICAN Westin 
toiminnassa tarvittavia resursseja. Sopiminen tämän osalta tapahtuu ohjausryhmässä. 
 
 
9 Talousarvio 
Tämän sopimuksen liitteenä on FICAN Westille valmisteltu vuoden 2018 talousarvio perustuen toiminnan 
minimikustannuksiin. Sopijapuolet hyväksyvät liitteen mukaisen talousarvion. Talousarvioon sisältyy neljä 
perustamisen edellyttämää vakanssia mukaan lukien sairaanhoidollisen johtajan vakanssi. Lisäksi Fican 
West_illä on tutkimusjohtaja. Vakanssit voivat olla myös TY puolella. Vakanssit pyritään täyttämään niin, 
että johtavat viranhaltijat voivat osallistua vuoden 2018 talousarvion ja toiminnan suunnitteluun. Jatkossa 
seuraavan vuoden talousarvio esitetään viimeistään marraskuun kokouksessa, maaliskuun kokouksessa 
voidaan jo tuoda esille, jos seuraavaksi vuodeksi on tavoitteena toiminnan laajentaminen, jotta 
sopijapuolet voivat huomioida asian taloussuunnittelussaan. 
 
 
10 Immateriaalioikeudet ja FICAN Westin toiminnassa tapahtuva tutkimus 
 
10.1 
Tällä sopimukselle ei siirry sopijapuolille mitään muita oikeuksia kuin mistä on erityisesti tällä sopimuksella 
sovittu eikä sopimus siirrä mitään olemassa olevia immateriaalioikeuksia, joita sopijapuolella on ennen 
tämän sopimuksen allekirjoittamista. 
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10.2 
FICAN Westin toiminnassa ja tutkimuksessa jatkossa syntyvät immateriaalioikeudet omistaa se tai ne 
sopijapuolet, jotka tai jonka palveluksessa olevat henkilöt ovat tuloksen tuottaneet noudattaen kutakin 
organisaatiota koskevaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä, ohjeita ja määräyksiä, mukaan lukien 
mutta ei rajoittuen, tekijänoikeuslakiin (404/1961), lakiin oikeudesta työntekijän tekemiin keksintöihin 
(656/1967) ja lakiin oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin (369/2006). Kunkin projektin tai 
toimen alkaessa tehdään tarvittaessa erillissopimus oikeuksista ja niiden jakautumisesta. FICAN Westille tai 
sen lukuun tulevat tavaramerkit tulevat VSSHP:n omistukseen ja niiden kustannuksista vastaa VSSHP. 
 
10.3 
FICAN Westin tekemässä tutkimuksessa noudatetaan kussakin organisaatiossa voimassa olevia ohjeita ja 
määräyksiä, sekä tutkimustoimintaa sitovia kulloinkin voimassa olevia Suomen ja EU:n säädöksiä ottaen 
erityisesti huomioon potilaan suojan ja tähän liittyvät potilaslain sekä henkilötietolain – ja sen sijaan 
tulevan lain - ja EU:n säännösten tarjoamat takeet yksityisyyden suojasta sekä EU:n tietosuoja-asetuksen 
säännökset sen tultua voimaan.  
10.4 
Tämä sopimus ei sisällä mitään tai minkään muunkaan tyyppisen omaisuuden siirtoa toisille sopijapuolille, 
eikä tämän sopimuksen puitteissa tehtyjä toimia voin näin tulkita, ellei siitä ole erikseen toisin sovittu. 
 
Immateriaalioikeuksia koskevat ehdot jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisen jälkeenkin.  
 
 
11 FICAN Westin laajentaminen 
 
11.1 
Mikäli sopijapuolet yhdessä niin päättävät, FICAN Westiin voidaan myöhemmin ottaa muitakin keskeisiä 
toimijoita. Liittyminen tapahtuu tämän sopimuksen liitteeksi otettavalla sopimuksella, jossa sovitaan muun 
muassa liittyvän osapuolen velvoitteista sopijapuolia kohtaan.  
 
 
12 Salassapitovelvoitteet 
 
12.1 
Sopijapuolet noudattavat kaikessa FICAN Westin toiminnassa kulloinkin voimassa olevaa henkilötietolakia – 
ja sen sijaan tulevaa lakia - sekä EU:n tietosuoja-asetusta sen tultua voimaan, potilaan asemasta ja 
oikeuksista annettua lakia, lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta sekä muuta salassapitoa koskevia 
Suomen ja EU:n säädöksiä. Kukin sopijapuoli vastaa siitä, että se tekee asianmukaiset salassapitoa 
osoittavat merkinnät toiselle sopijapuolelle mahdollisesti luovutettavaan salassa pidettävään materiaaliin. 
 
Lisäksi noudatetaan tämän sopimuksen liitteeksi oheistettua yleistä tietoturvallisuusliitettä soveltuvin osin. 
Liite on laadittu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ja se tullaan päivittämään alueellisten 
syöpäkeskusten aloitettua toimintansa yhteistyösopimuksiin soveltuvaksi. 
 
12.2 
Sopijapuoli sitoutuu pitämään salassa toiselta sopijapuolelta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty 
salaisiksi tai jotka on niiden luonteen vuoksi ymmärrettävä salassa pidettäviksi, sekä olemaan käyttämättä 
niitä muihin kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.  
 
12.3 
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Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (i) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten 
julkista tai (ii) jonka vastaanottava sopijapuoli on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvol-
lisuutta tai (iii) joka oli vastaanottavan sopijapuolen hallussa ilman niitä koskevaa salassapitovelvollisuutta 
ennen niiden saamista toiselta sopijapuolelta tai (iv) jonka sopijapuoli on itsenäisesti kehittänyt 
hyödyntämättä toiselta sopijapuolelta saamaansa luottamuksellista aineistoa tai tietoa tai (v) jonka 
sopijapuoli on velvollinen julkistamaan lain tai viranomaismääräyksen perusteella. 
 

12.4 
Sopijapuolen on välittömästi lopetettava toiselta sopijapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja 
tietojen käyttäminen sekä pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto, kun sopimus päättyy 
tai kun sopijapuoli ei enää tarvitse kyseistä aineistoa tai kyseisiä tietoja sopimuksen täyttämiseen 
aikaisemman ajankohdan mukaan. Sopijapuolella on kuitenkin oikeus säilyttää lain tai 
viranomaismääräyksen edellyttämät kopiot aineistosta, sekä yksi kappale arkistointitarkoituksiin, mikäli laki 
tai viranomaismääräys edellyttää arkistointia. 
 
12.5 
Sopijapuolet tiedostavat erityisesti, että FICAN Westin toiminnan yhteydessä saatetaan käsitellä 
henkilötietoja (mukaan lukien arkaluonteisia henkilötietoja) sekä muita lakisääteisesti salassa pidettäviä 
tietoja, joiden käsittelystä on säädetty muun ohella henkilötietolaissa ja potilaslaissa, ja että sopijapuolten 
työntekijöillä voi olla pääsy tällaisiin tietoihin. Sopijapuolet sitoutuvat pitämään tällaiset tiedot salassa 
noudattaen niitä koskevaa lainsäädäntöä sekä turvaamaan oman henkilöstönsä osalta, että tarvittavat 
salassapitositoumukset otetaan ja salassapitovelvoitteet selvitetään henkilöstölle. Sopijapuolet vastaavat 
lisäksi siitä, että salassa pidettävään aineistoon on pääsy yksinomaan sellaisilla organisaation henkilöillä, 
jotka välttämättä tarvitsevat tiedon joko tämän sopimuksen täyttämiseksi tai täyttääkseen FICAN Westilta 
saamansa tehtävän tai toimeksiannon.  
 
12.6 
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimus ei poista mahdollisesti suoraan laista tulevia salassapito- tai 
käyttörajoitusvelvoitteita, joita on noudatettava tämän sopimuksen määräyksistä riippumatta ja jonka 
lainsäädännössä asetetuista seurauksista vastaa se sopijapuoli, joka on toiminut vastoin säännöksiä. 
 
Tähän kohtaan 10 liittyvät oikeudet ja velvollisuudet jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisen 
jälkeenkin. 
 
 
13 Vahingonkorvausvelvollisuus 
 
13.1 
Sopijapuoli vastaa suhteessa muihin sopijapuoliin sille laissa tai tässä sopimuksessa tai siihen liittyvissä 
erillissopimuksissa asetetun velvoitteen rikkomisesta tai laiminlyönnistä sekä siitä vahingosta, jonka se 
tahallaan, laiminlyönnillään tai tuottamuksellaan aiheuttaa. Sopijapuolten vastuu rajoittuu välittömiin 
vahinkoihin.  
 
13.2 
Vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella 
taikka jos kysymyksessä on immateriaalioikeuksien tai salassapitovelvoitteiden rikkominen taikka vahinko 
on aiheutettu kolmannelle osapuolelle. 
 
13.3 
Jos vahinkoa on aiheutettu kolmannelle osapuolelle, vastaa siitä se sopijapuoli, joka on vahingon 
aiheuttanut. 
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14 Sopimuksen muuttaminen, sopimuksen siirto ja voimaan jäävät sopimusmääräykset 
 
14.1 
Tätä sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan sopijapuolten välisellä kirjallisella sopimuksella, joka otetaan 
tämän sopimuksen liitteeksi.  
14.2 
Sopijapuolet eivät voi siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman kaikkien sopijapuolten suostumusta.  
 

14.3 
Mikäli VSSHP:n, SATSHP:n tai VSHP:n toiminta tai sen osa siirtyy lainsäädännön tai organisaatiomuutosten 
johdosta sopimuksen voimassaoloaikana muulle taholle, voi asianomainen sopijapuoli siirtää edellä 
mainitun estämättä sopimuksen uudelle vastuuorganisaatiolle tai sille, jolle tässä sopimuksessa tarkoitetut 
tehtävät on siirretty. 
Kohdissa 8 ja 10 erikseen määrätyn lisäksi, sellaiset sopimusehdot, jotka niiden luonteen puolesta 
ilmeisimmin on tarkoitettu voimaan jääviksi jäävät voimaan tämän sopimuksen päättymisestä huolimatta. 
 
 
15 Sopimuksen irtisanominen ja purkaminen 
 
15.1 
Sopijapuolella on oikeus irtisanoa sopimus 12 kuukauden irtisanomisajalla toimittamalla muille 
sopijapuolille kirjallinen irtisanomisilmoitus. 
 
15.2 
Sopijapuoli voi purkaa sopimuksen välittömin vaikutuksin, mikäli ohjausryhmässä todetaan, että joku 
sopijapuolista ei ole täyttänyt sille sopimuksella asetettuja olennaisia velvoitteita eikä ole korjannut niitä 
taikka esittänyt toimenpiteitä laiminlyöntinsä korjaamiseen 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun yksi 
sopijapuolista on kirjallisesti ilmoittanut rikkomuksesta. Mikäli joku sopijapuolista kuitenkin katsoo, ettei 
sillä ole edellytyksiä jatkaa yhteistyötä edellä kuvatun sopimusrikkomuksen johdosta, on tällä sopijapuolella 
oikeus irtautua sopimuksesta purkamalla se suhteessa kaikkiin sopijapuoliin. 
 
15.3 
Sopimuksen irtisanovalla tai purkavalla sopijapuolella on oikeus saada palautuksena kyseisen vuoden 
rahoitusosuudestaan se osuus, jota ei ole vielä budjetoitu taikka käytetty. Jos sopimus puretaan, rikkoneen 
sopijapuolen kyseiselle toimintavuodelle osoitetut varat on saatettava FICAN Westin käyttöön 
suunnitelman mukaisesti.  
 
15.4 
FICAN Westin käyttöön hankittu omaisuus jää omaisuuden hankkineen osapuolen omaisuudeksi, mikäli 
omaisuus on hankittu muulla varallisuudella kuin sopijapuolen FICAN Westin rahoitusosuudella ja hankinta 
on tehty yksin sen hankkineen sopijapuolen nimissä. 
 
 
16  Sopimuksen voimassaolo, soveltaminen ja riitojen ratkaisu  
 
16.1 
Tämä sopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet sopimuksen viimeisimmästä 
allekirjoituspäivästä.  
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi.  
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16.2 
Sopimus muodostuu tästä sopimusasiakirjasta ja yleisestä tietoturvaliitteestä sekä sopimuksen liitteeksi 
tulevista toimintasuunnitelmasta, talousarvioesityksestä ja taustakuvauksesta. Liitteet tulevat takautuvasti 
voimaan sopimuksen viimeisimmästä allekirjoituspäivästä, mikäli ne allekirjoitusajankohtana eivät ole vielä 
lopullisessa muodossaan. 
Mikäli sopimusasiakirjan ja sen liitteiden välillä on ristiriitaa, tämä sopimus ratkaisee ennen liitteitä. 
Liitteiden etusijajärjestys on seuraava: 
1) talousarvioesitys 
2) toimintasuunnitelma 
 
16.3 
Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat erimielisyydet ratkaistaan sopijapuolten 
välisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluin ei saada ratkaisua erimielisyyteen, saatetaan erimielisyys 
ratkaistavaksi Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. 
 
 
17 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset  
 
Tätä sopimusta liitteineen on tehty neljä (4) saman sisältöistä kappaletta, yksi (1) kullekin sopijapuolelle. 
 
 
Päiväys ja allekirjoitukset 
 
 
 

TURUN YLIOPISTO 

rehtori 

 

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

 

johtajaylilääkäri 

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

Sairaanhoitopiirin johtaja 

 

johtajaylilääkäri 

 

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 

Sairaanhoitopiirin johtaja 
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johtajaylilääkäri 
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Avtal om sammanslagning av Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhusets 

röntgenenheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bakgrund 

 

Styrelsen vid Vasa sjukvårdsdistrikt och social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad 

har godkänt ett inledande av förhandlingar om en eventuell sammanslagning av 

röntgenenheterna vid Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset i syfte att uppnå 

stordriftsfördelar i produktionen samt för att kunna tillgodogöra 

utrustningskapaciteten och personalens kompetens så mångsidigt och ändamålsenligt 

som möjligt till godo för bägge sjukhus. I praktiken sker sammanslagningen genom 

överlåtelse av rörelse (verksamheten). 

 

2. Avtalsparter 

 

Mottagare och tjänsteproducent  
 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 

   Sandviksgatan 2-4 

   65130 Vasa 

 

Ansvarsperson  överläkare Reijo Autio 

Tel   06 213 4462 

E-post    reijo.auto@vshp.fi 

 

 

Överlåtare och köpare   
 

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

   Pb 111 

68601 Jakobstad 

 

Ansvarsperson  Chefsläkare Pia-Maria Sjöström 

 

3. Avtalets omfattning och målsättningar 
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Genom detta avtal görs en överenskommelse om de villkor på vilka röntgenenheterna 

vid Malmska sjukhuset och Vasa sjukvårdsdistrikt sammanslås. 

 

Målsättningen är att säkra nämnda verksamhet vid Malmska sjukhuset genom att 

också framöver erbjuda befolkningen röntgentjänster på samma nivå som i nuläget. 

 

Åtminstone en gång per år ordnas ett gemensamt möte för representanter för 

avtalsparterna för att följa upp volymerna och kvaliteterna på tjänsterna och vid behov 

reagera på förändringar på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt eftersträvar att i mån av möjlighet dirigera patienter till 

Malmska sjukhuset, i stället för till Vasa centralsjukhus, i syfte att optimera 

brukskapaciteten. 

 

I fall av överkapacitet kan röntgentjänster som hittills också säljas privat mot remiss 

på ett sätt som är tillgängligt för alla som så önskar till samma pris med skäliga 

tilläggskostnader för tilläggsarbete. 

 

Hyrorna för lokaliteterna och kapitalersättningen avtalas separat med 

fastighetsbolaget Malmska fastigheter sk.  

 

Personalen överförs genom separat avtal. Personalen överförs som gamla 

arbetstagare. 

 

Om städtjänsterna avtalas separat med Alerte Ab. 

 

Köp av läkemedel, vårdförnödenheter och lagervaror avtalas separat. 

 

4. Köp av tjänster och betalning av dem 

 

Röntgenundersökningarna faktureras enligt samma taxa som Vasa sjukvårdsdistrikts 

egna avdelningar och polikliniker.  

 

Prislistan baserar sig på den av sjukvårdsdistriktets fullmäktige årligen fastställda 

budgeten och motsvarar kostnadsutvecklingen för röntgenverksamhetens utrymmen. 

 

Faktureringen av röntgentjänsterna sker månadsvis i efterskott på basen av verkliga 

användningen. 

 

Betalningsvillkor 14 dagar netto. 

 

5. Avtalstid, uppsägning av avtalet och avtalets upphörande 

 

Detta avtal gäller tillsvidare. Avtalet ska sägas upp senast 31.12 så att det upphör att 

gälla 31.12 följande kalenderår. Dock kan avtalet sägas upp på kortare tid om parterna 

härom är överens.  

 

 

Sjukvårdsdistriktet eftersträvar att fortsatt röntgenverksamhet sker vid Malmska 

sjukhuset, förutsatt att lagstiftningen eller den kommande social- och hälsovårds samt 



landskapsreformen inte kräver annat eller att någondera avtalsparten konstaterar att 

förutsättningar för fortsatt verksamhet inte finns.  

 

6. Ändringar i avtalet 

 

Ändringar i det här avtalet ska göras skriftligen i gemensamt samförstånd mellan 

avtalsparterna. 

 

7. Underteckningar och exemplar av avtalet 

 

Detta avtal är uppgjort i två (2) likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 

 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun   Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad 

 

 

  _____ / _____ 2017    ____ / ____ 2017 

 

Göran Honga 

Sjukvårdsdistriktets direktör 

 

_____ / _____ 2017    ____ / ____ 2017 

 

Olle Gull 

Förvaltningsdirektör 

 



   

 

 

AVTAL OM ÖVERFÖRING AV PERSONAL                                            

Röntgenavdelningen vid Malmska 

 

Avtalsparter:  

Staden Jakobstad (staden) och Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD) 

 

1. Avtalets bakgrund och syfte 

Staden Jakobstad och Vasa sjukvårdsdistrikt har beslutat sammanslå röntgenavdelningen vid 

Malmska med röntgenavdelningen vid Vasa centralsjukhus. Sammanslagningen sker 1.1.2018.  

 

2. Personal som överförs 

Med detta avtal överförs personal i anställningsförhållande på malmskas röntgenavdelning till 

Vasa sjukvårdsdistrikt 1.1.2018.   

Förteckning över personal som överförs finns som bilaga till detta avtal.  

 

3.  Principerna för överföring av personal 

 

Den i bilagan nämnda personalen överförs 1.1.2018 till Vasa sjukvårdsdistrikt enligt principerna 

om överlåtelse av rörelse, eller som s.k. gamla arbetstagare. Anställningsförhållandet fortsätter 

oavbrutet, vad gäller avtalsenliga förmåner, såsom semesterrättigheter, arbetserfarenhetstillägg 

och beviljande av förmåner som anknyter till sjukledigheter och övriga förmåner som är bundna 

till tjänstgöringstid. I fråga om eventuella separatersättningar som inte omfattas av det kommu-

nala arbets- och tjänstekollektivavtalet och i frågor som överenskoms lokalt tillämpas VSVD:s be-

stämmelser och praxis från och med övergångstidpunkten.  

 

På person som blir överförd tillämpas det allmänna kommunala arbets- och tjänstekollektivavta-

let. Arbetstidssystemet bestäms enligt nya arbetsgivarens tillämpningar. 

 

4. Löne- och personalförmåner 

 

Vid fastställande av lönesättning bestäms den uppgiftsrelaterade lönenivån enligt Vasa sjuk-

vårdsdistrikts lönesättningssystem och AKTA. Vid fastställande av lön och lönedelar beaktas att 

de anställdas ordinarie lön inte sjunker i samband med överföringen, ifall arbetsuppgifternas svå-

righetsgrad är oförändrad. Lönedelar kan förändras i enlighet med VSVD:s lönesystem.  
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Personalförmånerna för personal som överförs fastställs i enlighet med de förmåner som gäller i 

VSVD. Som arbetstidsform används de arbetstidssystem som VSVD använder för ifrågavarande 

yrkesgrupps arbetsarrangemang. 

 

5. Semesterlön, semesterpenning samt frånvaron och avbrott     

 

Staden ersätter till VSVD den överförda personalens semesterlön och semesterpenning för inför-

tjänad men ohållen semester för tiden 1.4.2017-31.12.2017 samt semesterlöner jämte socialkost-

nader för införtjänad men ohållen semester för semesterkvalifikationsåret 1.4.2016-31.3.2017. Er-

sättningen betalas till VSVD senast 31.3.2018. 

Frånvaron och avbrott som hålls före 31.12.2017 beviljas av staden.  Övertid överförs inte, utan 

erläggs antingen i pengar eller som ledig tid under anställningsförhållandet hos staden.  Eventu-

ella sparledigheter anmäls via löneadministrationens system samtidigt med semestergranskning-

en. 

För ev. pågående långvarig utbildning som fortsätter efter 1.1.2018, ansvarar sjukvårdsdistriktet 

för kostnaderna efter 1.1.2018.  

 

6. Pensionsskydd 

 

På pensionsskyddet tillämpas bestämmelserna i Kommunernas pensionsförsäkring och lagen om 

kommunala pensioner.  

 

7. Överlåtande av uppgifter angående anställningsförhållandet för den personal som överförs till 

VSVD 

 

Uppgifter om anställningsförhållandet, inklusive den anställningstid som berättigar till erfaren-

hetstillägg och semester samt uppgifter över införtjänade semesterdagar tillställs VSVD. 

 

8. Övriga förmåner knutna till anställningsförhållandet 

Staden ansvarar för alla förpliktelser och lönedelar som anknyter till de anställningsförhållanden 

som överförs och som berör den tid som infaller innan överföringsdagen eller har införtjänats in-

nan överföringen. Ifall det senare framkommer att några förpliktelser inte har fullgjorts så för-

binder sig staden att på skriftlig anfordran erlägga avgiften till VSVD eller om förpliktelsen direkt 

berör den överförda personalens rättigheter, så erläggs ersättningen direkt till den personal som 

överförs. 

 

9. Avtalets giltighetstid 

Detta avtal träder i kraft 1.1.2018 

 

 



 

 

 

Detta avtal har uppgjorts i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. 

 

Vasa __ / __ 2017   Vasa __ / __ 2017 

STADEN JAKOBSTAD  VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT SK 

 

    Göran Honga  

    Sjukvårdsdistriktets direktör 

  

    Olle Gull 

    Förvaltningsdirektör 

 

 

BILAGA:  Personal som överförs 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ansvarsområdesdirektör, psykiatri 
 
Vasa sjukvårdsdistrikt 
___________________________________________________________________________ 
 

Ansökningstid: 27.10.2017 - 19.11.2017   Anställningens längd: Fast anställning 

      Arbetets karaktär: Heltidsarbete 
___________________________________________________________________________ 
 

Arbetsbeskrivning 

 
Vi söker 
en ansvarsområdesdirektör till psykiatriska ansvarsområdet. 
 
Som direktör för det psykiatriska ansvarsområdet har du som uppgift att leda och utveckla verksamheten samt 
sörja för servicekvaliteten och -tillgången inom psykiatrin. Psykiatrin befinner sig hos oss som bäst i en 
mångårig, kraftig utvecklingsfas som du får möjligheten att leda. Vi har utökat öppenvården och moderniserat 
hela vår verksamhet. Vi har satsat bland annat på omfattande terapiutbildningar som stöd i förändringen. För 
merparten av öppen- och bäddavdelningsvården har vi planerat ett nytt verksamhetskoncept och en ny 
sjukhusbyggnad, som färdigställs på sjukhusområdet i Sandviken år 2021. I nuläget är psykiatrin belägen i 
stadsdelen Roparnäs. Inom vuxenpsykiatrin har vi en deltidsanställd professor som handleder specialiserande 
läkare. Vi har också fulla rättigheter till specialiseringsutbildning i psykiatri. 
 
Behörighetskrav: Specialläkarrättigheter inom ifrågavarande specialområde.  
Språkkunskapsfordringar: god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Styrelsen för 
sjukhuset kan bevilja dispens från språkkunskapskravet. 
(Behörighets- och språkkunskapsstadga: www.vasacentralsjukhus.fi - Rekrytering) 
 
Den valda bör före tillträdandet av tjänsten förete godtagbart friskhetsintyg. 
 
Prövotid tillämpas. 
 
 
Arbetet börjar: enligt överenskommelse 
Lön:  enl. LÄKTA och SVD:s lönesättn.principer 
Jobbnyckel: VSHP-15-36-17 
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Beskrivning av arbetsgivare  Kontaktuppgifter 

   
Vid Vasa centralsjukhus erbjuder vi högklassig 
specialsjukvård på två språk. Vår medicinska 
verksamhet ligger på en hög nivå och präglas av ett 
omfattande kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Vi 
erbjuder våra 2 300 medarbetare en god 
arbetsplats, där kompetensutveckling och trivsel 
står i fokus. Välkommen till oss! 
 
www.vasacentralsjukhus.fi 

 Chefsöverläkare Auvo Rauhala 
tel. 044 323 1803 
Professor i psykiatri Jesper Ekelund 
tel. 040 077 2309 
 
fornamn.efternamn@vshp.fi 
 

 
 



Klientrådets verksamhet 2017 
 

Klientrådets första mandatperiod på fyra år löpte ut i slutet av år 2016. I början av år 

2017 sökte man nya medlemmar till rådet med hjälp av en tidningsannons i 

tidningarna Pohjalainen, Vasabladet och Vaasan Ikkuna. Nitton personer ansökte om 

att få bli medlemmar i klientrådet, varav två tog tillbaka sina ansökningar. Dessutom 

meddelade nio medlemmar i det gamla rådet att de var beredda att fortsätta i 

klientrådet. För perioden 2017–2018 valde man 12 medlemmar till klientrådet, varav 

tre var medlemmar redan i det föregående klientrådet. De övriga nio medlemmarna 

var nya och valdes för att komma med nya idéer till stöd för 

utvecklingsverksamheten.  

 

Planeringsmöte om Österbottens Sote-hus 11.1.2017 

 

På Vasa centralsjukhus arrangerade man ett informations- och diskussionsmöte för 

allmänheten om planeringen av Österbottens Sote-hus (numera H-huset), dit man 

inbjöd deltagare med hjälp av tidningsannonser, men dessutom separat också bjöd in 

medlemmarna i det klientråd vars mandatperiod löpte ut vid årsskiftet och de personer 

som sökt till det nya klientrådet. Åtta av de medlemmar som valdes till det nya 

klientrådet deltog i planeringsdagen.  

 

I inledningsanförandet berättade chefsöverskötare Marina Kinnunen om sjukhusets 

framtida mål och de funktioner som enligt planerna ska inhysas i Sote-huset. Därefter 

delades samtliga deltagare i tre grupper där diskussionerna leddes av facilitatorer. 

Under förmiddagen diskuterade man allmänt om de faktorer som bör beaktas i 

planeringen av Sote-huset med tanke på ett klientperspektiv. Efter lunchen fördjupade 

man sig i faktorer som bör beaktas i planeringen av öppenvårds-, bäddavdelnings- och 

mentalvårdsservicen. Dagen resulterade i ett rikligt antal åsikter om servicekvalitet 

samt om frågor som bör tas i beaktande i planeringen av den nya byggnaden. Dessa 

beskrivs i en separat resolution som uppgjordes efter planeringsdagen. 

 

Det nya rådets första sammanträde 12.4.2017 

Ärenden:  Upplysning om rådets uppgift, verksamhetsfält och regler 

  Rådets syn på de egna uppgifterna 

 

Chefsöverläkare Auvo Rauhala och chefsöverskötare Marina Kinnunen presenterade 

Vasa centralsjukhus värden, verksamhet och strategi samt programmet VCS 2025 och 

kundorienteringsprogrammet för det nya rådet. Rådet upplystes om klientrådets 

uppgifter och regler. På det första sammanträdet dryftade rådmedlemmarna hur de i 

egenskap av medlemmar i klientrådet skulle vilja utveckla verksamheten på sjukhuset. 

Rådmedlemmarna framförde att de redan från första början vill medverka i 

planeringen av Sote-huset och få veta hur planeringen framskrider. Rådet vill påverka 

servicekvaliteten på sjukhuset på olika sätt genom en genuin växelverkan, exempelvis 

i fråga om atmosfären på sjukhuset och bemötandet av patienter. Kvaliteten i samband 

med den första kontakten är viktig, samtidigt som rådet hoppas att man i samband 

med diagnosticeringen ska satsa på givandet av föruppgifter och erbjudandet av 

varierande stöd. Rådet ansåg också det viktigt att patienter ges en klar information och 

att de har en kontaktperson som de kan kontakta vid behov. Patienterna borde ges en 

bild av vårdstigarna för att de ska kunna skapa sig en helhetsbild av vården. Rådet 
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lyfte fram följande områden som borde utvecklas: telefontiderna som är för korta, 

elektroniska anmälningssystem och förståeligheten i de skriftliga anvisningarna.  

 

Dessutom framfördes det tankar om rådverksamheten och organiseringen av 

sammanträdena, och samtidigt framförde rådet att det vill bli upplyst om aktuella 

frågor vid varje sammanträde. Rådet vill också samarbeta med enheterna på 

sjukhuset, och detta samarbete kunde ske utanför mötestiderna. Rådet önskar sig mera 

synlighet och möjligheter att delta i det arbete som görs i olika arbetsgrupper. 

 

12.6.2017 

Ärenden:  Affisch om patientens rättigheter, skyldigheter och 

påverkningsmöjligheter 

  Ställningstagande till Niande och Duande 

  Bedömning av dagkirurgins patientanvisningar 

 

Chefsöverskötare Marina Kinnunen redogjorde inledningsvis för landskapsreformen 

och aktuella frågor på sjukhuset. Vid sitt andra sammanträde redogjorde rådet för sin 

åsikt om den affisch som ska uppgöras om patientens rättigheter, skyldigheter och 

påverkningsmöjligheter. Affischen ska omarbetas utgående från rådets kommentarer. 

Arbetsgruppen för patientinformation ville att klientrådet ska ta ställning till 

användningen av ordet ni i sjukhusets kommunikation. Klientrådet var helt enigt i sitt 

ställningstagande om att man i sjukhusets kommunikation, såsom i kallelsebrev, 

patientanvisningar, webbsidor och broschyrer kan använda sig av du.  

 

Rådet bedömde på begäran av den dagkirurgiska enheten tydligheten och 

förståeligheten i enhetens patientanvisningar. Klientrådet läste en del av dagkirurgins 

anvisningar och kom med kommentarer om dem. Rent allmänt ansåg rådet att 

upplysningen av patienter bör ges tillräckligt med tid. Anvisningarna borde också 

genomgås med patienten eller anhöriga, och inte bara ges till patienten i samband med 

utskrivningen. Rådet lade märke till att man i många anvisningar säger att det inte 

behövs någon efterkontroll. Eftervård eller åtgärder som patienten själv ska göra efter 

vården kan kännas alldeles för krävande för patienten. Det är en bra praxis om en 

skötare ringer hem ett par dagar efter operationen. Rådet lade märke till brister då det 

jämförde de olika språkversionerna. Anvisningarna innehöll inte samma information 

på finska och svenska. Det är viktigt att anvisningarna är tydliga och lättläsliga, varför 

det krävs språkvård. De anvisningar som är avsedda för barnpatienter kunde vara 

skrivna på barnens språk för att man lättare ska kunna berätta om vården på ett 

sanningsenligt sätt. I ingen anvisning beskriver man hur man ska gå till väga om 

patienten eller föräldern till ett barn måste vara hemma från arbetet på grund av den 

egna vården eller vården av barnet. 

 

Vid sammanträdet behandlades också den idé som framförts till rådet om 

användningen av frivilliga, t.ex. vid handledning av patienter. I rådet konstaterade 

man att det är skäl att föra en mera omfattande diskussion om frivilligarbete och 

användningen av frivilligarbete. Rådet beslutade föra ärendet till klientservicegruppen 

för vidarebehandling. 

 

6.9.2017  

Ärenden: Verksamhetsplanen för 2018  

Planeringen av storpolikliniken 



  

Chefsöverläkare Auvo Rauhala redogjorde för aktuella frågor, bland annat om 

besparingar, budgeten för år 2018, planerade nya verksamheter och vårdenheter, VCS 

roll inom den specialiserade sjukvården, ett projekt som främjar patientsäkerheten 

samt kommande personbyten inom ledningen. Dessutom presenterade han 

verksamhetsplanen för år 2018 och bad rådet kommentera den. Rådet fäste 

uppmärksamheten vid den punkt i verksamhetsplanen där man uttryckte att 

personalens tvåspråkighet ska stödas. I framtiden kan det bli nödvändigt att stöda 

också mångspråkigheten bland personalen. Dessutom ansåg rådet att termen ’case 

manager’ skulle låta bättre om den översattes till finska/svenska. Också 

storpoliklinikarbetsgruppen ville träffa klientrådet för att höra vilka idéer och tankar 

rådet har om uttryckligen grundandet av en storpoliklinik. Rådet fick ta del av 

planerna för H-huset och de tjänster som erbjuds inom den specialiserade sjukvården.  

 

H-huset borde bemannas med erfaren personal som anvisar klienter vart de ska gå. 

Det är viktigt att få ett vänligt och tryggt bemötande genas vid ankomsten. Inte endast 

ett enda stort väntrum, utan flera rum av lämplig storlek. En enda servicepunkt för alla 

fungerar inte, för det uppstår genast en kö. En intelligent apparat som styr patienten 

till rätt plats.  

 

Med tanke på servicesmidigheten borde man fästa uppmärksamhet vid placeringen av 

laboratoriet och möjligheten att ta bl.a. blodprov i samband med besök. Med tanke på 

logistiken är avståndet av central vikt, men också hur klienten anvisas till t.ex. 

laboratoriet. Om läkaren är försenad, kunde klienten på elektronisk väg upplysas om 

hur länge väntetiden blir. För att främja känslan av trygghet är det viktigt att 

personalen syns i väntrummen. Människan bör ses som en helhet i vården. Viktigt att 

man alltid får träffa samma person. Önskemålet är att samtliga tjänster ska kunna fås 

på ett och samma ställe. Satsningar bör göras för att få till stånd ändamålsenliga 

telefontjänster, och dessutom bör klienterna ringas på överenskommen tid. Digitala 

tjänster, såsom elektronisk tidsbeställnig äv välkomna, men människan får inte 

glömmas helt och håller i servicen. Vid planeringen av H-huset bör man också satsa 

på parkering. 

 

14.11.2017 

Ärenden: Planering av ett callcenter 

 

Förvaltningsdirektör Olle Gull redogjorde under paragrafen för aktuella ärenden om 

bolagiseringen av sjukhusets stödtjänster. I övrigt behandlade rådet de planer som 

anknyter till inrättandet av ett callcenter. Överskötare Satu Hautamäki från 

serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner berättade om de preliminära planerna 

för callcentret.    

 

Rådet kom med många idéer i anslutning till callcentret. Rådet ansåg det viktigt att 

servicen är välfungerande och tillförlitlig, för att den ska erbjuda klienten stöd och 

råd. Vid marknadsföringen av servicen bör man betona vilka tjänster och hurdan 

rådgivning callcentret erbjuder för att man inte ska lova mer än vad man kan hålla. 

Rådet antog att callcentret kommer att kontaktas i frågor som berör tidsbeställning, 

recept, intyg, undersökningssvar, eftervård och medicinering. Eventuellt också i akuta 

hälsofrågor. Den person som svarar i telefonen förväntas vara vänlig, tjänstvillig och 

språkkunnig samt förmå betjäna klienterna snabbt utan en känsla av jäkt.  



Rådet understödde tanken om att callcentret bör kunna kontaktas förutom via telefon 

även på elektronisk väg, såsom i form av chattar och krypterad e-post, eftersom dessa 

servicekanaler för många är lättare att ta i bruk än telefontjänster. Identifieringen av 

klienter är emellertid något som måste tas i beaktande. Samtal som inte besvaras på 

polikliniker borde automatiskt styras till callcentret. En risk att det uppstår en kö till 

callcentret. Klienter kan lovas att de rings tillbaka bara om samtalet kan ringas inom 

den överenskomna tidsramen. Servicekvaliteten är beroende av hur väl de tekniska 

bakgrundssystemen fungerar. Namnet på callcentret borde vara ett människonära 

namn som framkallar en tanke om en människa som svarar i telefon i stället för en 

organisation. 
 
Klientrådets samtliga sammanträden sammanfattas i resolutioner som godkänns av 
rådet och som delges vederbörliga samarbetsenheter och ledningsgruppen för 
sjukvårdsverksamheten. Dessutom så publiceras resolutionerna på sjukhusets 
intranät i nyhetsform. Samtliga resolutioner finns också på sjukhusets webbplats. 
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