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§ 77 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen. 

 

 

 

 

§ 78 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Ulla Hellén. 

 

  HALL:  . 

 

 

 

 

§ 79 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

HALL:  
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§ 80 Talousarviomuutokset 2018  

 

Shp:n joht. 23 

Päätös Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysviraston röntgentoiminnan liittämisestä 

Vaasan sairaanhoitopiiriin 1.1.2018 tehtiin sen jälkeen, kun vuoden 2018 talousarvio oli hy-

väksytty. Vuoden 2018 talousarviota on sen vuoksi muutettava, mutta myös siksi, että puh-

distuspalvelut, ravitsemiskeskus ja kahvila sekä eräät pienemmät toiminnot HR- ja talous-

hallinnossa on ulkoistettu uusille osakeyhtiöille TeeSe Botnia ja Mico Botnia, joissa Vaasan 

sairaanhoitopiiri on osakkaana. Kaikki talousarviomuutokset ovat kustannusneutraaleja 

kuntien maksuosuuksien suhteen.  

 

Röntgentoiminnan liittämisestä koituvat kulut ovat yhteensä 2,13 milj. euroa ja ne katetaan 

tuloilla, jotka saadaan palveluita käyttäviltä Pietarsaaren terveydenhuollon yksiköiltä sekä 

pienempi osuus Pietarsaaren röntgentoiminnan palveluita käyttäviltä ulkopuolisilta tahoilta. 

 

Mico Botnialle ja TeeSe Botnialle ulkoistetun toiminnan menot ovat yhteensä 5,82 milj. eu-

roa. Kyse on lähinnä henkilöstömenoista mutta myös materiaali- ja ostopalvelukuluista. Net-

tomenot rasittavat sairaanhoitopiiriä jatkossakin, mutta ostopalvelukulujen muodossa. Pää-

määränä on kuitenkin, että kuluja saadaan vähitellen pienennettyä yhtiöiden palveluja tehos-

tamalla. 

 

PET-CT:n hankintaan liittyvä toiminta on vuodenvaihteen jälkeen aktivoitunut ja keräyksiä 

on järjestetty Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen johdolla. Asiaa käsitellään erillisessä valmiste-

lussa. Talousarviomuutoksiin on sen vuoksi sisällytetty myös investointibudjetin muutokset, 

jotka koskevat PET-CT:n hankintaa sekä natiiviröntgenlaitteen hankintaa tarpeellisine it-

päivityksineen Pietarsaaren röntgentoimintaa varten.  

 

PET-CT:n kulut automaattiannostelijan  ja laminaari-ilmavirtauskaapin kanssa ovat 

3 050 000 euroa ja lisäksi on tehtävä rakennusteknisiä muutostöitä, jotka maksavat 260 000 

euroa. Keräysvarat, joita vastaisuudessa saadaan, vähentävät sairaanhoitopiirin rahoitus-

osuutta vastaavalla summalla. Pietarsaaren natiiviröntgenlaitetta varten varataan 200 000 

euroa. Kalliiden laitteiden rahoituksen ehdotetaan vastaisuudessa hoituvan pääasiassa lea-

singjärjestelyin. It-päivitystä varten varataan 70 000 euroa. 

 

Yllä mainittujen talousarviomuutosten lisäksi hengityshalvausyksikkö on siirtynyt avohoidon 

palvelualueelta vuodeosastohoidon palvelualueelle. Siirto ei aiheuta lisäyksiä eikä vähennyk-

siä kokonaistasoon.  

          jatkuu 
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Talousarviomuutoksiin sisältyvät myös vastuullemme siirtyneen röntgentoiminnan virkojen 

ja toimien perustaminen sekä ulkoistetun toiminnan virkojen ja toimien lakkauttaminen. Li-

säksi talousarviomuutoksiin sisältyy neljä kustannusneutraalia virkanimikemuutosta. PET-

CT-toimintaa varten ei ole vielä perustettu toimia, sillä toiminta tuskin ehtii käynnnistyä 

suuremmassa laajuudessa vuonna 2018. Toiminta vaatii lisäresursseja vuodesta 2019 lähti-

en. 

 

 

 

Ehdotus talousarviomuutoksiksi 2018    LIITE § 80 

 

 

SHP:n JOHT.:   ehdottaa, että   

 

 hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän käyttötalousar-

vion muutokset 2018 

 

 hallitus ehdottaa valtuuston perustavan ja lakkauttavan 

virkoja ja toimia ehdotuksen mukaisesti 

 

 hallitus ehdottaa valtuuston hyväksyvän investointibud-

jetin muuttamisen niin, että se käsittää sekä PET-CT-

laitteen hankinnan että natiiviröntgenlaitteen hankinnan 

ja it-päivityksen Pietarsaaren röntgentoimintaa varten  

 

 laitteiden rahoitus hoidetaan leasingjärjestelyin. 

 

 

HALL: 
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§ 81 Talousarviotyön kehykset 2019 

Shp:n joht.24 

Vuoden 2019 talousarvion valmistelu on aloitettu ja koska koko VKS 2025 -ohjelma sisältää 

jo suurimmat strategiset muutokset, ei vuosi 2018 aiheuta suuria muutoksia säästöohjel-

maan. Vuosina 2016 ja 2017 toimintakulut vähenivät 10 milj. eurolla vuoden 2015 tilinpää-

tökseen verrattuna. Yksi VKS 2025 -ohjelman tavoitteista on saavuttaa sellainen tuottavuus 

ja tehokkuus, joka vastaa keskussairaaloiden keskimääräistä tasoa.  Tämä tarkoittaa muun 

muassa sitä, että kustannusten tulee nelivuotiskauden aikana pienentyä 11 % eli 20 milj. eu-

roa. Jo muutaman vuoden ajan on kuntien ja sairaanhoitopiirin toiminta asteittain integroi-

tunut ja tätä muutosta ei voida säästökeskusteluissa huomioida sellaisenaan, sillä suurempi 

talousarvio ei tarkoita näissä tapauksissa piirin kokonaiskulujen kasvua, vaan säästön on aja-

teltu toteutuvan kaikilla tasoilla ja pidemmän ajan kuluessa. 

 

Vuoden 2018 talousarviokulut ovat toimintojen siirtojen myötä saavuttaneet jälleen vuoden 

2015 tason. Kustannusneutraalit toimintojen siirroista johtuvat kulut kohoavat 7,2 milj. eu-

roon, joten erikoissairaanhoidon todellinen lisäys oli 3 milj. euroa eli 1,4 % (2015–2018). 

Lähtötilanne on siis, että kokonaissäästö on 7 milj. euroa vuoteen 2015 verrattuna.  Mitään 

mainittavia säästöjä synnyttäviä rakennemuutoksia ei voida toteuttaa ennen kuin H-talo on 

valmis ja voimme tehostaa tilojen, tekniikan ja resurssien käyttöä ja eräissä tapauksissa jopa 

poistaa päällekkäisiä toimintoja. Tukitoimintojen ulkoistamisen ei myöskään odoteta tuotta-

van lyhyellä aikavälillä suuria säästöjä, vaikka sen pitkällä aikavälillä on johdettava prosessi-

en tehostamiseen. 

 

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

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

teet pidetään nykyisellä tasolla kansalliset normit ja suositukset huomioiden. 

 

Maltillisesta linjasta huolimatta aiheuttavat pelkästään sopimuspohjaiset palkankorotukset 

2,7 %:n lisäkulun vuoden 2019 henkilöstöbudjettiin verrattuna vuoden 2018 huhtikuun 

palkkatasoon. Lisäksi PET-CT:n käyttöönotto vaatii lisähenkilöstöä ja henkilöstökulujen ar-

vioidaan siten kasvavan yhteensä 2,6 milj. euroa. Henkilösivukulut budjetoidaan kansallisten 

suositusten mukaisesti, ja niissä on vielä pientä vähennystä, mutta koska palkat nousevat, on 

vähennys marginaalinen. Apteekkitarvikekulujen kehittymistä on seurattu ja ne olivat maa-

liskuun lopussa edelleen nousussa, mikä on huomioitava talousarviotyössä. Muissa laitoksis-

sa annetun hoidon kulut arvioidaan toistaiseksi samalle tasolle kuin 2018, vaikka PET-CT 

synnyttää säästöjä ostopalveluissa, kun tarve kasvaa, mutta se tuskin tuottaa säästöä vielä 

vuonna 2019.  

 

          jatkuu 
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Lisäksi tulee vielä rahoituskulujen kasvu PET-CT:n leasingvuokran muodossa. Kulut ja siten 

myös kuntien maksuosuudet tulevat näin ollen kasvamaan 2,2 % eli runsaat 5 milj. euroa, 

josta puolet muodostuu yleisestä palkkasopimuksesta, 0,8 milj. euroa PET-CT-toiminnasta, 

noin 1 milj. euroa lääkekulujen kasvusta ja 1 milj. euroa muissa laitoksissa annetun hoidon 

kulujen kasvusta. Laskelmissa ei ole huomioita muita mahdollisia toimintojen siirtymisiä 

kunnilta sairaanhoitopiirille. Jos sellaisista päätetään, kyse on edelleen kustannusneutraa-

leista siirroista. Kuntia laskutetaan kyseisen toiminnan todellisten kulujen perusteella eikä se 

vaikuta erikoissairaanhoidon toiminnan laskutukseen.  

 

 
SHP:n JOHT.:  ehdottaa, että hallitus keskustelee vuoden 2019 toimin-

ta- ja taloussuunnitelman kehyksistä seuraavien lähtö-

kohtien pohjalta: 

 

 Yksiköt suunnittelevat ja toteuttavat strategiset muutok-

set strategiasuunnitelman, toteutettujen auditointien ja 

sovittujen rakennemuutosten mukaisesti. 

 Suoritteet ja tuotanto pidetään nykyisellä talolla kansal-

liset normit ja suositukset huomioiden. 

 2,7 %:n palkantarkistus sisältyy suunnitelmaan hyväk-

syttyjen tasojen mukaisesti. 

 Henkilösivukulut budjetoidaan valtakunnallisten ohjei-

den mukaisesti. 

 PET-CT-toimintaa varten budjetoidaan resurssit ja mää-

rärahat. 

 Lääkemäärärahoja nostetaan 1 milj. eurolla.  

 Muissa laitoksissa annettavan hoidon määrärahat budje-

toidaan realistiselle tasolle suhteessa toteutuneisiin ku-

luihin 2017 sekä tarkistetaan talousarvion käsittelyn ai-

kana 30.6. ja 31.8.2018 tehdyn seurannan mukaisesti. 

 Muiden ostopalveluiden, aineiden ja tarvikkeiden sekä 

muiden kulujen määrärahat nollabudjetoinnin periaat-

teen mukaisesti. 

 Rakennuksille ja laitteille laaditaan erillinen investointi-

lista. 

 

 

HALL:  
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§ 82 PET-CT:n hankinta 

Shp:n joht.25 

 

Vuosien 2018–2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä keskusteltiin 

paljon myös oman PET-CT-laitteen tarpeesta. Laitetta tarvittaisiin, jotta olisimme jatkossa-

kin yksi parhaimmista sairaaloista syöpäsairauksien hoidossa ja diagnosoinnissa.  Myös 

muut erikoisalat hyötyisivät laitteesta. Investointi oli kuitenkin niin suuri, ettei sitä voitu si-

sällyttää vuoden 2018 talousarvioon, ja se lykättiin tulevaisuuteen. 

 

Vaasan lääketieteellinen säätiö teki tuolloin (25.1.2018) aloitteen PET-CT:n hankinnan tu-

kemisesta 100 000 eurolla, jos Vaasan sairaanhoitopiirin valtuusto päättää kesäkuussa 2018, 

että Vaasan keskussairaalaan hankitaan PET-CT. Myös Pohjanmaan Syöpäyhdistys teki 

1.2.2018 samanlaisen aloitteen. Syöpäyhdistys päätti käynnistää keräyksen, joka sai nimen 

#PETforBOTNIA. Keräyksen tavoitteena oli kerätä 100 000–150 000 euroa PET-CT:n han-

kintaa varten. Keräyksen tuotto luovutettaisiin heti, kun päätös PET-CT:n hankinnasta on 

tehty. Nämä kaksi aloitetta ovat saaneet ennennäkemättömästi vastakaikua koko Pohjan-

maan alueella ja useat yhdistykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt ovat ilmoittaneet osallis-

tuvansa Syöpäyhdistyksen keräykseen.   

 

Syöpäyhdistyksen lahjoituksen lisäksi myös Viktor Ollqvistin säätiö on 17.4.2018 ilmoittanut 

lahjoittavansa 100 000 euroa, jos hankinta toteutuu.    

 

Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus selvitytti tämän johdosta PET-CT:n hankinnan tarpeen ja 

ehdot ja sen, voitaisiinko hankintaa kiirehtiä. Hallitukselle 19.2.2018 annetusta selvityksestä 

kävi ilmi, että yhdessä vuodessa on tehtävä 370–380 tutkimusta, jotta oman toiminnan kulut 

olisivat samat kuin ostopalveluiden. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa on keskus-

teltu, ovatko he kiinnostuneita ostamaan palveluita. Heidän näkemyksensä on, että Vaasassa 

sädehoidossa käyvien potilaiden tutkimukset voidaan ostaa Vaasasta. Tutkimusmäärät yltä-

vät näin ollen tarvittavalle vähimmäistasolle. Potilaamme hyötyvät kaiken muun lisäksi myös 

siitä, että matkat ovat lyhyemmät. U-rakennukseen on varattu huone PET-CT:tä varten. Joh-

tajaylilääkäri teki hallituksen käsittelyä varten selvityksen PET-CT:n hankintaehdoista. Selvi-

tys on ohessa ja sen johtopäätökset ovat edelleen voimassa. Selvityksen mukaan PET-CT 

maksaa 2 800 000 euroa ja automaattiannostelija 150 000 euroa. U-rakennuksen tilojen 

kunnostaminen maksaa 260 000 euroa. 

 

PET-CT-selvitys        LIITE § 82/1 

 

          jatkuu 
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Hallitus käsitteli kokouksessaan 19.2.2018 myös yksityisiä lahjoituksia koskevat aloitteet ja 

miten niitä käsiteltäisiin. Hallitus suhtautui aloitteisiin myönteisesti ja päätti, että asia vie-

dään valtuuston päätettäväksi kesäkuussa. Siinä vaiheessa meillä on oltava vakuudet sum-

mista, jotka lahjoittajat sitoutuvat maksamaan. Vaikka valtuusto päättäisi tehdä hankinnan, 

otamme koko syksyn ajan vastaan lahjoituksia PET-CT:tä varten. Lahjoitukset pienentävät 

vastaavassa määrin hankintaa varten otettavaa lainaa.  

 

Syöpäyhdistys on tehnyt ihailtavaa työtä keräyksen puolesta. Myös muut yhdistykset ja sää-

tiöt, muun muassa Lions-liitto, Marttayhdistys, Aktia-säätiö ja Fadderortsstiftelsen joitakin 

mainitakseni, ovat tukeneet Syöpäyhdistyksen keräystä. Syöpäyhdistys totesi hallituksensa 

kokouksessa 16.5.2018, että he voivat varmuudella lahjoittaa xxx xxx euroa, mikä ylittää al-

kuperäisen tavoitteen. Syöpäyhdistys on luetteloinut kaikki keräykseen osallistuneet ja sallii 

heidän nimiensä julkaisemisen. 

 

Syöpäyhdistyksen PET-CT-keräykseen osallistuneet lahjoittajat  LIITE § 82/2 (jaetaan 

kokouksessa) 

 

Alusta saakka on sovittu, että kerätyt rahat käytetään vain PET-CT:n hankintaan ja että sai-

raanhoitopiiri vastaa muista kuluista talousarvionsa puitteissa. Voimme todeta, että yksityi-

set lahjoittajat ovat tähän mennessä keränneet yhteensä xxx xxx euroa PET-CT:n hankintaa 

varten. Tämä on niin tuntuva lisä rahoitukseen, että hankkeen aikaistaminen on perusteltua. 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus ehdottaa valtuustolle, että vuoden 2018 talous-

arviota muutetaan niin, että  

 PET-CT hankitaan 2 800 000 eurolla. Keräysvaroilla ka-

tetaan xxx xxx euroa laitteen hinnasta 

 valtuusto hyväksyy lisäksi U-rakennuksen tilan kunnos-

tamisen 260 000 eurolla ja automaattiannostelijan han-

kinnan 150 000 eurolla 

 investointi rahoitetaan leasingjärjestelyin 

 hallitus valtuutetaan ottamaan edelleen vastaan lahjoi-

tuksia PET-CT:tä varten ja että lahjoitukset käytetään 

heti ja lyhentämättöminä PET-CT:n hankintaan 

 luvatut lahjoitusvarat maksetaan sairaanhoitopiirille 

kahden viikon kuluessa hankintasopimuksen allekirjoit-

tamisesta.  

 

 

HALL: 
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§ 177        Laboratoriotoimintoja koskeva selvitys 

Shp:n joht. 48 

Julkinen sektori tuottaa noin 90 % laboratoriopalveluista Suomessa. Julkinen palvelutuotan-

to on konsolidoitunut usean sairaanhoitopiirin alueella siten, että koko Pohjois-Suomessa 

julkisista laboratoriopalveluista vastaa Nordlab, Itä-Suomessa Islab, Keski-Suomessa, Kanta-

Hämeessä ja Pirkanmaalla Fimlab sekä Uudellamaalla ja Kymenlaaksossa HUSLAB. Muilla 

alueilla palvelutuotannosta vastaa yksittäinen sairaanhoitopiiri tai jopa yksittäinen kunta. 

Suurista toimijoita vain Fimlab on julkisomisteinen yhtiö, muut ovat liikelaitoskuntayhty-

miä, liikelaitoksia tai tulosyksiköitä. 

 

Hankintalaki rajoittaa huomattavasti yksityisten terveydenhuolto-organisaatioiden mahdol-

lisuutta käyttää julkisia diagnostiikkapalveluja. Yli 15 vuoden ajan jatkunut julkisten labora-

torioiden konsolidaatiokehitys ja sillä saavutetut mittakaavaedut vaarantuvat, mikäli sote-

uudistuksessa palvelutuotantoa siirtyy suuremmassa määrin kilpailluille markkinoille. Jul-

kisten toimijoiden olisi volyymihyötyjensä ja kilpailukykynsä säilyttämiseksi kyettävä luo-

maan maakuntarajat ylittäviä yhteistyömalleja, jotka tarjoavat edellytyksiä päällekkäisyyksi-

en poistamiselle ja osaamisresurssien nykyistä tehokkaammalle käytölle. Näin toimien voi-

daan vähentää myös palvelutuotannon haavoittuvuutta. 

 

Fimlab, NordLab, Islab ja SataDiag ovat sitoutuneet yhdessä selvittämään yhteistyön mah-

dollisuuksia uudessa markkinatilanteessa. Tarkoituksena on mm. selvittää, miten osapuolet 

voivat tarjota diagnostisia palveluita kilpailuille markkinoille sote-uudistuksen täytäntöön-

panon jälkeen soveltuvan kilpailu- ja hankintalainsäädännön mukaisesti. Lisäksi osapuolten 

yhteistyössä pyritään optimoimaan julkisen sektorin sisällä tarjottavien diagnostiikkapalve-

luiden kilpailukykyä mm. jakamalla parhaita käytäntöjä, keskinäistä asiantuntijuutta ja te-

kemällä ICT-yhteistyötä.  

 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erva-johtoryhmä keskusteli kehittämisvaihtoehdoista 

kokouksessaan 17.10.2017. Satakunnan sairaanhoitopiiri on SataDiag-liikelaitoksen osalta jo 

päättänyt mennä mukaan selvitykseen. Erva-johtoryhmä päätti, että vaihtoehtojen selvittä-

miseksi koko erva-alueella on järkevintä että myös Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoi-

topiirit menevät mukaan selvitystyöhön toiminnan turvaamiseksi. 

 

Selvitystyön toteuttamiseksi Vaasan sairaanhoitopiiri solmii kokouksessa esiteltävän aieso-

pimuksen Fimlab Oy:n kanssa. Selvitystyön tulokset ja mahdolliset esitykset toiminnan 

muuttamiseksi tuodaan myöhemmin hallituksen käsiteltäviksi. 

 

 

          jatkuu 
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Hallitus 83 21.5.2018 

 

 

 
SHP:n .JOHT.: Hallitus päättää 

 

että Vaasan sairaanhoitopiiri osallistuu laboratoriotoi-

minnan yhtiöittämisselvityksiin muiden TYKS-erva sai-

raanhoitopiirien kanssa 

solmii selvitystyötä koskevan aiesopimuksen Fimlab 

Oy:n kanssa 

ottaa selvitysten jälkeen kantaa toiminnan organisointi-

vaihtoehtoihin 

 

HALL:   hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. 

   __________ 
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§ 83 Laboratoriotoimintoja koskeva selvitys 

Shp:n joht. 26 

Julkisten laboratoriotoimijoiden työnimellä Mlab-hankkeeksi kutsutun yhteistyöhankkeen 

valmistelu aloitettiin alkusyksystä 2017. Valmistelussa ovat mukana Fimlab Laboratoriot Oy, 

NordLab-liikelaitoskuntayhtymä, Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopii-

rit sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. Myös Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 

on ilmoittanut kiinnostuksestaan liittyä hankkeeseen. Hankkeen osapuolten toimipisteverk-

ko ja palvelutarjonta kattaa tällöin yli kolmen miljoonan asukkaan väestöpohjan.  

Mlab-hanketta on valmisteltu yhteistyössä kaikkien osapuolten kesken käyttäen apuna ulko-

puolina asiantuntijoina taloudellisten kysymysten osalta Rahoituksen neuvontapalvelut In-

spira Oy:tä ja oikeudellisten kysymysten osalta Asianajotoimisto Avance Oy:tä. Valmisteluun 

on kuulunut liiketoimintasuunnitelman valmistelua, taloudellisten analyysien laatimista se-

kä osapuolten päätöksentekijöille kuuluvan materiaalin valmistelua.  

Hankkeen osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kliinisten laboratorioiden toimintaympäristö 

Suomessa on muuttumassa merkittävästi. Aiemmin pää-asiallisesti julkisena palveluna tuo-

tettu toiminta on terveydenhuollon markkinoiden muutoksen sekä sote- ja maakuntauudis-

tuksen myötä suurelta osin markkinaehtoistumassa. Toisaalta kuntalaki jo nykyisellään estää 

kuntaorganisaatioiden toimimisen markkinoilla muussa kuin yhtiömuodossa. Lisäksi uusi 

hankintalaki pakottaa myös yhtiömuotoiset julkisomisteiset laboratoriot luopumaan toimin-

nasta kilpailluilla markkinoilla, mikäli niillä halutaan säilyttää sidosyksikköasema omista-

jiinsa nähden.  

Muutostrendit koskevat kaikkia julkisomisteisia laboratorio-organisaatioita. On ennakoita-

vissa, että yli 15 vuoden ajan jatkunut julkisten laboratorioiden konsolidaatiokehitys ja sillä 

saavutetut mittakaavaedut ja kustannus-hyödyt vaarantuvat, mikäli kapasiteetin käyttöaste 

alenee palvelukysynnän siirtyessä kilpailluille markkinoille, missä sidosyksiköt eivät saa jat-

kossa toimia. Ilman lainsäädännön edellyttämiä sopeuttamistoimenpiteitä markkinoiden 

muutos uhkaa aiheuttaa erityisesti julkisen erikoissairaanhoidon käyttämien laboratoriopal-

velujen kustannusten nousun ja vaarantaa myös laboratoriopalveluiden alueellisen saata-

vuuden.  

Osapuolet ovat todenneet, että julkisen sektorin toimijoiden on reagoitava toimintaympäris-

tön muutokseen, jotta turvataan julkisen terveydenhuollon toiminnan kannalta kriittisen 

tärkeän tukipalvelun toiminnan ja kehittymisen edellytykset myös tulevaisuudessa. Reagoi-

mattomuus voi johtaa yksikkö-kustannusten merkittävään nousuun sekä tuotannon ja asian-

tuntijuuden siirtymiseen ulkomaille, mikä puolestaan saattaa heikentää potilasturvallisuutta 

ja jopa huoltovarmuutta.  

Mlab-hankkeen lähtökohtainen tavoite on ollut (1) selvittää ja valmistella osapuolten harjoit-

taman diagnostisten laboratoriopalveluiden tuotannon siirtämistä osapuolten yhteisesti 

omistamaan erilliseen osakeyhtiöön niiltä osin, kuin toiminta suuntautuu kilpailuille mark-

kinoille, joista sidosyksikkö-asemassa olevien toimijoiden on joka tapauksessa luovuttava.  

          jatkuu 
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Toisena tavoitteena on ollut (2) selvittää edellytyksiä sidosyksikköasemassa toimivien labo-

ratorioiden yhteistyölle niiden toimintaedellytysten ja tuottavuuskehityksen turvaamiseksi.  

Osapuolet ovat todenneet, että sidosyksikköasemassa toimintaansa jatkavien laboratorioiden 

tuottavuutta ja kustannustehokkuutta on jatkossa kehitettävä muilla keinoilla kuin hakemal-

la kasvua kilpailluilta markkinoilta. Tarkoituksenmukaisena keinona julkisen terveydenhuol-

lon tarvitsemien laboratoriopalveluiden kustannustehokkuuden ja saatavuuden turvaami-

seksi on  

nähty yhteistyön tiivistäminen ja kumppanuus muiden samassa tilanteessa olevien julkisten 

laboratorioiden kanssa, jotka niin ikään joutuvat vetäytymään kilpailluilta markkinoilta. 

Omistus ja määräysvalta toisessa julkisessa laboratorioalan osakeyhtiössä mahdollistavat 

toiminnan tehostamisen, erikoistumisen ja työnjaon kautta sekä mm. yhteisten hankkeiden 

ja hankintojen toteuttamisen.  

Hankkeen osapuolet ovat yksimielisesti päätyneet ehdottamaan ratkaisua, joka koostuu (1) 

hankkeen osapuolten keskinäisen sidosyksikköaseman rakentamisesta, joka perustuu osa-

puolten osakkuuksiin ja määräysvaltaan hankkeen osakeyhtiömuotoisissa toimijoissa ja (2) 

yhteisen markkinoilla toimivan yhtiön perustamisesta yhdenmukaisella omistus- ja hallinto-

järjestellyllä. Järjestelyn toteuttamiseksi hankkeen osapuolten on tarkoitus solmia seuraavat 

osapuolia yhtä lailla velvoittavat sitovat sopimukset, tehdä seuraavassa yksilöidyt toimenpi-

teet sekä tarvittaessa tehdä kaikki muut seuraavassa lueteltujen sopimusten taikka toimenpi-

teiden täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet:  

1. Osakkuuden hankkiminen Fimlab Laboratoriot Oy:stä (ja myöhemmässä vaiheessa Nor-

dLab Oy:stä) sekä yhtiön osakassopimuksen hyväksyminen liittymissopimuksella.  

 

2. Päätös yhteisesti omistetun markkinoilla toimivan yhtiön (työnimellä Mlab) perustamises-

ta:  

i. Mlabin perustamissopimuksen hyväksyminen, sisältäen yhtiön pääomittamisen sovitusti;  

ii. Mlabin osakassopimuksen hyväksyminen,  

iii. Päätös Mlabin omistuksen siirtämisestä sairaanhoitopiireiltä erilliselle omistusyhtiölle, 

jonka sairaanhoitopiirit perustavat tätä tarkoitusta varten yhdessä tai erikseen;  

 

Päätösasiakirjat ja niiden liitteet on valmisteltu hankkeen osapuolten yhteis-työnä sillä ta-

voitteella, että kaikki osapuolina olevat sairaanhoitopiirit ja sairaanhoitopiirien omistamat 

NordLab-liikelaitoskuntayhtymä sekä Fimlab Laboratoriot Oy voisivat tehdä saman sisältöi-

set päätökset omissa päätöksen-tekoelimissään touko-kesäkuun 2018 aikana.  

Koska kyse on kilpailluilla markkinoilla toimivan yhtiön perustamisesta, yhtiön liiketoimin-

tasuunnitelma ja osakassopimus, jossa sovitaan mm. yhtiön liiketoimintaan, omistukseen ja 

hallinnointiin liittyvistä periaatteista, ovat salassa pidettäviä (JulkL 24.1§ 20 kohta 

621/1999)).  

          jatkuu 

 

 

 

 



Asiasivu 14(28) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 83 21.5.2018 

 

 

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on 12.4.2018 päättänyt myydä enintään noin 10 %-yksikön 

osuuden omistusosuudestaan Fimlab Laboratoriot Oy:ssä ja tarjoaa osakkeita Mlab-

hankkeen osapuolina olevien sairaanhoitopiirien ja julkisen terveydenhuollon toimijoiden 

hankittavaksi edellyttäen, että nämä osaltaan liittyvät yhtiön ja sen osakkaiden väliseen osa-

kassopimukseen erillisellä liittymissopimuksella, joka tuo yhtiön osakkaille määräysvaltaa 

yhtiöön osakassopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Fimlab Laboratoriot Oy:n osakas-

sopimus ja sen liittymissopimus ovat salassa pidettäviä (JulkL 24.1§ 20 kohta 621/1999).   

 
Tiivistelmä Mlab Oyn liiketoimintasuunnitelmasta  LIITE § 83 

 

SHP:n JOHT.: Hallitus päättää  

1. Yhteistyöhankkeen osapuolten välille luotavaan sidosyksikkö-

asemaan liittyvät päätösesitykset:  

i. että kuntayhtymä ostaa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä 25 

kappaletta 1890,50 euron arvoisia Fimlab Laboratoriot Oy:n 

osakkeita, yhteensä 47.262,50 euroa;  

ii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan hyväksymään liittymis-

sopimuksen Fimlab Laboratoriot Oy:n ja sen osakkaiden väliseen 

osakassopimukseen sekä sopimaan siihen mahdollisesti tehtävistä 

teknisluonteisista korjauksista; ja  

iii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään neuvot-

telut ja sopimaan muiden Fimlab Laboratoriot Oy:n osakkaiden 

kanssa kuntayhtymän edustajasta yhtiön hallituksessa niillä peri-

aatteilla, joilla asiasta on yhtiön osakassopimuksessa sovittu.  

   

2. Markkinoilla toimivan yhtiön perustamiseen liittyvät päätösesi-

tykset:  

i. että kuntayhtymä merkitsee yhtiön perustamisvaiheessa 33,3 % 

osuuden Mlab Oy:n osakkeista eli 1.500 kappaletta 20 euron ar-

voisia osakkeita, yhteensä 30.000 euroa;  

ii. että kuntayhtymä lisäksi tekee 90.000 euron suuruisen sijoi-

tuksen perustettavan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman ra-

hastoon;  

iii. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kaikki 

yhtiön perustamiseksi ja osakkeiden merkitsemiseksi tarvittavat 

asiakirjat sekä sopimaan näihin mahdollisesti tehtävistä teknis-

luonteisista korjauksista; ja  

iv. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan käynnistämään toimen-

pinteet omistajayhtiön perustamiseksi Mlab Oy:n hallinnointia ja 

omistajaohjausta varten sekä Mlab Oy:n osakkeiden siirtämiseksi 

perustettavaan omistajayhtiöön.  

 

HALL:    
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§ 84 Asunto-osakkeen myyminen, Koulukatu 27 B 31 

HJ 26 

Sairaanhoitopiirin periaatepäätöksen mukaisesti olemme myyneet Vaasan sairaanhoitopiirin 

omistuksessa olleet asunto-osakkeet. Jäljellä on ainoastaan Koulukatu 27 B 31 ja sen tyhjen-

nettyä myös se on annettu myytäväksi.  Huoneistossa on kuusi huonetta ja keittiö, ja sen 

asuinpinta-ala on 114 m2. 

 

Huoneiston myynti on kilpailutettu, ja Välitystoimisto Ingemar Tåg Oy on 28.3.2018 saanut 

tehtäväksi sen myymisen. Huoneistosta on sanottava, että se on perusteellisen pintaremon-

tin tarpeessa, mutta myös keittiökalusteet ja märkätilat ovat kunnostuksen tarpeessa. Tämä 

vaikuttaa hinnan muodostumiseen. Huoneisto on kiinnostanut monia, mutta olemme saa-

neet ainoastaan yhden sitovan tarjouksen. Tarjous on 200 000 euroa. Hallintojohtaja ja vä-

littäjä olivat asettaneet tavoitteeksi 208 000 euroa. 

 

HJ:    Hallitus päättää myydä huoneiston 200 000 eurolla ja valtuuttaa 

hallintojohtajan allekirjoittamaan kauppasopimuksen. 

 

HALL:  
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§ 85 EU:n tietosuoja-asetuksen huomioiminen sairaanhoitopiirin toiminnassa  

HJ 27 

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus on tullut voimaan toukokuussa 2016 ja sitä so-

velletaan kansallisesti 25.5.2018 alkaen. 

 

Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen automaattiseen käsittelyyn sekä julkisella et-

tä yksityisellä sektorilla. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötie-

tojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. 

 

Asetus korvaa vuoden 1995 henkilötietodirektiivin sekä sen kansallisesti täytäntöön panemi-

seksi annetun henkilötietolain (523/1999). Asetuksen rinnalle säädetään uusi tietosuojalaki, 

joka edelleen valmistellaan. 

 

Asetus tuo sekä rekisterinpitäjille (esim viranomainen, jonka käyttöä varten henkilörekisteri 

perustetaan ja jolla on oikeus määrätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi rekiste-

rinpito on lailla säädetty) että henkilötietojen käsittelijöille (se taho joka käsittelee henkilö-

tietoja rekisterinpitäjän puolesta, esim palveluntuottaja) uusia tehtäviä ja velvollisuuksia. 

Asetus pitää myös sisällään uusia oikeuksia rekisteröidyille (henkilö, jota henkilötieto kos-

kee). Asetus ottaa kantaa henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn ja kertoo milloin, miten 

ja kenen toimesta henkilötietoja saa käsitellä.  

 

Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja lä-

pinäkyvyyttä. Asetus vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. 

 

Asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta 

henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksessa säädetään henkilötietojen käsittelyä kos-

kevista periaatteista, jotka ohjaavat henkilötietojen käsittelyä. 

 

Tietosuojaperiaatteita ovat: 

 

- käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys 

- käyttötarkoitussidonnaisuus 

- tietojen minimointi 

- tietojen täsmällisyys 

- tietojen säilytyksen rajoittaminen 

- tietojen eheys ja luottamuksellisuus 

- rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus. 

          jatkuu 
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Tietosuojaperiaatteita on noudatettava kaikissa henkilötietojen käsittely- vaiheissa. Rekiste-

rinpitäjän on pystyttävä myös osoittamaan, että näitä periaatteita noudatetaan. Periaatteiden 

noudattamisen osoittaminen edellyttää rekisterinpitäjältä muun muassa henkilötietojen kä-

sittelyn aiempaa tarkempaa suunnittelua ja dokumentointia. 

 

Julkisen sektorin toimijoilla on velvollisuus nimetä tietosuojavastaava. Vaasan sairaanhoito-

piirillä on jo tietosuojavastaava nimettynä, joka työskentelee virkanimikkeellä ”Tietosuoja-

pällikkö”. Tietosuojavastaavan tehtävänä on mm. seurata henkilötietojen käsittelyn lainmu-

kaisuutta ja auttaa organisaatiota toteuttamaan lainsäädännön asettamat velvoitteet. 

 

Tietosuojavastaavan tehtävänä on myös toimia yhteyshenkilönä sekä rekisteröidyille että 

valvontaviranomaisille henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.   

 

Tietosuoja-asetus lisää tietosuojan painoarvoa sairaanhoitopiirin toiminnassa. Tietosuojaan 

liittyy uudentyyppisiä vaatimuksia, riskejä ja tarpeita. Erityisesti johdon on oltava tietoinen 

muutoksista ja niiden vaikutuksista eri toimintoihin.  

 

Sairaanhoitopiiri tulee myös varmistaa, että palveluntuottajat sopimuksellisesti sitoutuvat 

siihen, että hankittava tietojen käsittelyjärjestelmä tai -palvelu täyttää sisäänrakennetun ja 

oletusarvoisen tietosuojan vaatimukset. Rekisterinpitäjän velvollisuuksien ja rekisteröidyn 

oikeuksien toteutuminen on huomioitava ja varmistettava jo tietojärjestelmän määrittelyssä 

ja toteutuksessa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Sairaanhoitopiirin palvelusopimuksissa ja muissa sopimuksissa, joissa sairaanhoitopiirille 

syntyy rekisterinpitäjän vastuu, on varmistettava sopimusehto, joka varmistaa henkilötieto-

jen tietosuojan / käsittelyn tms. asianmukaisen noudattamisen. Voimassa olevat sopimukset, 

jotka eivät ehtoa täytä, tulee neuvotella uudelleen. 

 

Päivitetty versio Vaasan sairaanhoitopiirin tietoturva – ja tietosuojapolitiikadokumentista 

käsitellään hallituksen kokouksessa 10.6. 

          jatkuu 
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Lisätietoa tietosuoja-asetuksesta löytyy seuraavista esimerkiksi 

seuraavista asiakirjoista: 

 

- Kuntaliiton yleiskirje 14/2017 - yleinen tietosuoja-asetus 

- Tietosuojavaltuutetun toimisto ja oikeusministeriö: Miten 

valmistautua EU:n tietosuoja-asetukseen? 

- Tietosuoja-asetuksen huomioiminen kilpailutettaessa julkisia 

hankintoja   

 

HJ:  a. Hallitus merkitsee tiedoksi, että EU:n tietosuoja-asetus ale-

taan soveltamaan kansallisesti 25.5.2018 sekä asetuksen keskei-

simmät periaatteet 

 

b. Hallitus merkitsee tiedoksi virkamiesselvityksen niistä konk-

reettisista toimenpiteistä, joihin sairaanhoitopiirissä ryhdytään 

asetuksen johdosta 

 

HALL:   

 



Asiasivu 19(28) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 86 21.5.2018 

 

 

 

 

§ 86 Ympäristöraportti 2017 

HJ 28 
Ympäristötyöryhmä on 10.4.2018  omalta osaltaan hyväksynyt vuoden 2017 ympäristörapor-

tin. Mitään suuria muutoksia ei ole tapahtunut aiempiin vuosiin verrattuna. 

 

Ympäristöraportti 2017    LIITE § 86 

 

 

HJ:  ehdottaa, että hallitus hyväksyy ympäristöraportin. 

 

 

HALL:   
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§ 87 Johtajasopimus 

Hall.pj. 3 

Kuntalain ja sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan sairaanhoitopiirin johtajan kanssa 

on solmittava johtajasopimus. Hallituksen puheenjohtaja on yhdessä sairaanhoitopiirin joh-

tajan kanssa laatinut sopimusehdotuksen, joka on liitteenä. 

 

Johtajasopimus     LIITE § 87 

 

Sopimuksen laatimisen lähtökohtana on ollut, että noudatamme niin pitkälle kuin mahdol-

lista määräyksiä, jotka koskevat johtavassa asemassa olevaa virkamiestä. Sopimus noudattaa 

soveltuvin osin Kuntaliiton malliehdotusta. Hallitus on jo aiemmin vahvistanut palkan ja sil-

tä osin sopimus noudattaa aiempaa päätöstä. 

 

HALL. PJ.: Hallitus hyväksyy johtajasopimuksen. 

 

HALL:   
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§ 88 Munuais- ja maksaliitto ry:n kirje koskien avustetun kotidialyysihoidon asia-

kasmaksua 

JYL 7 

Munuais- ja maksaliitto ry on lähestynyt sairaanhoitopiirejä koskien kotidialyysista perittä-

viä asiakasmaksuja, sillä yhdistys tavoittelee maahan yhtenäisiä maksukäytäntöjä koskien 

kotona tehtävää dialyysihoitoa. Yhdistys katsoo, että erilaiset maksukäytännöt koti- ja sairaa-

lahoidossa asettavat potilaat eriarvoiseen asemaan. 

 

Hoitomuotona kotidialyysihoito (hemodialyysi, APD tai CAPD) on yhteiskunnalle hyvin kus-

tannustehokas hoitomuoto, ja lisäksi se sujuvoittaa potilaan arkea ja auttaa jaksamisessa. 

Ongelmaksi yhdistys näkee tilanteet, joissa potilas ei selviä dialyysihoidon suorittamisesta it-

senäisesti, vaan tarvitsee hoidon toteuttamiseen kunnan kotihoidon apua, jolloin potilas jou-

tuu yhdistyksen v. 2017 tekemän selvityksen perusteella lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä 

maksamaan kotihoidon asiakasmaksun eikä sarjahoitomaksua. Munuais- ja maksaliitto kat-

soo, että avustettu kotidialyysihoito on kotona annettua erikoissairaanhoitoa, josta potilaalta 

tulee periä korkeintaan esh:n sarjahoitomaksu. Nykyiset maksukäytännöt ovat joillekin poti-

laille este kyseisen hoitomuodon toteuttamiseen. Yhdistys viittaa kirjeessään Asiakasmaksu-

asetuksen (912/1992) esittelymuistioon, jonka mukaan sarjassa annettavalla hoidolla tarkoi-

tetaan suunnitellusti useita kertoja annettavaa hoitoa, esimerkiksi jatkuvaa dialyysihoitoa. 

Kuntaliiton mukaan erikoissairaanhoidon osalta sarjahoitoa voidaan antaa myös kotiin. Eri-

koissairaanhoitoa antava yksikkö voi tehdä periaatepäätöksen kotiin annettavan dialyysihoi-

don laskuttamisesta sarjahoitona. 

 

Yhdistys katsoo, etteivät taloudelliset seikat saisi olla esteenä avustettuun kotidialyysihoi-

toon siirtymiselle, mikäli muuten edellytykset siihen ovat olemassa.  

  

Vaasan keskussairaala laskuttaa tällä hetkellä kotihemodialyysistä potilaalta sarjahoitomak-

sut tehdyistä hoidoista. Kotihemodialyysin potilas tekee hoidon noin joka toinen päivä. Mak-

sukatto tulee näistä siis melko nopeasti täyteen. Peritoneaalidialyysiä tarvitsevat potilaat te-

kevät dialyysiä jatkuvasti ja tämän hoitomuodon potilaat ovat lähes aina kotihoidossa. Koto-

na tehtävistä hoidoista ei laskuteta potilasta, ainoastaan kontrollikäynneistä keskussairaa-

laan. Näistä käynneistä veloitetaan sarjahoitomaksu, joka siis kerryttää asiakasmaksukattoa. 

 

Tällä hetkellä sairaanhoitopiirin alueella on neljä potilasta kotihemodialyysihoidossa, yhdel-

läkään heistä ei ole tarvetta kunnan kotipalveluille tähän hoitoon liittyen. Mikäli potilas kui-

tenkin tarvitsisi kunnan kotihoidon apua, voisi potilas joutua maksamaan sekä erikoissai-

raanhoidon sarjahoitomaksun että kunnan kotihoidon asiakasmaksun. On mahdollista, että 

väestön ikääntyessä tämäkin muoto kotidialyysista piirissämme toteutuu.   jatkuu 
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Lisäksi alueellamme on kuusi potilasta peritoneaalidialyysihoidossa kotona. Näistä yhdellä 

potilaalla on avustettu hoito, eli kunnan kotipalvelu käy potilaan luona päivittäin (x1/päivä) 

avustamassa hoidon tekemisessä. Tästä kotihemodialyysin muodosta ei peritä erikoissai-

raanhoidon sarjamaksua, vaan kunta on ainoa potilasta mahdollisesti laskuttava taho päivit-

täisten hoitojen tekemisessä. Yleensä siis kunta laskuttaa avustamisesta kotihoidon asiakas-

maksun, joka on sidonnainen asiakkaan tuloihin. Tämä maksu ei kerrytä maksukattoa. 

 

Kunnan mahdollisesti perimä kotihoidon asiakasmaksu aiheuttaa sen, että potilaalle olisi ta-

loudellisesti kannattavampaa tulla sairaalaan hemodialyysiin kuin tehdä hoitoa kotona. Yh-

teiskunnalle taas kokonaiskustannus on kotihoitomuodoissa edullisempi.  

 

Nefrologian ylilääkäri Anna Salmela kannattaa Munuais- ja Maksaliiton ehdotusta asiakas-

maksujen yhtenäistämisestä. Salmela huomauttaa asian olevan tärkeä, sillä dialyysihoidon 

tarve on kääntynyt uudelleen nousuun, potilaat ovat entistä vanhempia ja heistä moni sopisi 

kotidialyysiin, joka on ainakin elämänlaadullisesti parempaa hoitoa ikäihmisille, eikä avuste-

tunkaan kotidialyysin kustannukset ylitä sairaalassa toteutetun hemodialyysin. kustannuk-

sia. Lisäksi kotidialyysit vähentävät hoitaja- ja tilaresursseja sairaalassa. 

 

Strategisissa tavoitteissamme olemme sitoutuneet tavoittelemaan sairaanhoitopiirin alueella 

integroituja sote-palveluita. Kotidialyysihoitoa avustavan kunnan kotihoidon asiakasmaksun 

poistaminen edesauttaisi osaltaan tavoitetta myös potilaalle aiheutuvien kustannusten näkö-

kulmasta katsottuna. Jokainen jäsenkunta päättää kuitenkin itse perimistään maksuista, jo-

ten voimme vain ehdottaa kunnille, että avusteisen kotidialyysihoidon kotihoidon maksua ei 

potilaalta jatkossa perittäisi. 

 

JYL.: Hallitus ehdottaa shp:n jäsenkunnille, etteivät ne enää perisi 

avusteisesta kotidialyysihoidosta kotihoidon asiakasmaksua. 

 

HALL: 
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§ 89 Osastojen ja poliklinikoiden toiminnan supistaminen kesällä 2018 

JYL 8 
Kesälomajärjestelyjen vuoksi seuraavat osastot ja poliklinikat supistavat toimintaansa:

  

 

Suljettu:      Aika: 

Keuhko- ja neurologian poliklinikka   16.7.–29.7.  

Ihopoliklinikka     2.7.–29.7. 

Silmäpäiväkirurgia     25.6.–29.7.    

Lääkinnällinen kuntoutus    16.7.–22.7. 

Lastenneur. poliklinikka    2.7.–22.7.   

    

Akuutti psykogeriatria, os. 4   25.6.–22.7. 

Lastenpsyk. osasto     2.7.–29.7.  

Lastenpsyk. poliklinikka    9.7.–29.7.    

Nuorisopsyk. osasto    9.7.–5.8.    

Nuorisopsyk. poliklinikka    2.7.–22.7.    

Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka  16.7.–5.8.  

Syömishäiriöpoliklinikka    16.7.–29.7. 

Röntgen, Maalahti     6.8.–27.8. 

Röntgen, Kristiinankaupunki   3.7.–30.7. 

Laboratorio, Vähäkyrö    2.7.–5.8. 

Laboratorio, Korsnäs    2.7.–27.7. 

 

Supistettu toiminta 

Sisät. poliklinikka     18.6.–12.8. 

Kir. poliklinikka     25.6.–12.8., 

16.7.–29.7. ainoastaan  

kiireellinen/päivystystoiminta 

Silmäpäiväkirurgia     30.7.–5.8. 

Korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka  2.7.–12.8. 

Suu- ja leukasairauksien yksikkö   2.7.–5.8. 

Keuhko- ja neurologian poliklinikka   2.7.–15.7., 30.7.–10.8. 

Sydänasema     18.6.–12.8. 
Lasten poliklinikka     2.7.–29.7. 

Onk. poliklinikka 1.6.–31.8.; päiväos. + rintahoitajavas-

taanotto 

    jatkuu 



Asiasivu 24(28) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

 

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Hallitus 89 21.5.2018 

 

 

Päiväyksikkö   1.6.–31.8., ainoastaan päivätoiminta 

Vaativan kuntoutuksen osasto 4.6.–26.8., 13 potilas-paikkaa 

Os. T2    2.7.–10.8., 23 potilas-paikkaa 

Elektiivinen leikkaustoiminta   25.6.–12.8. 

Laboratorio, Tammikartano   2.7.–22.7. klo 9-14, ajanvaraus 

Sosiaalityöntekijät     21.6.–14.8. 

Toiminta- ja ravitsemusterapeutit   16.7.–29.7.   

 

 
JYL:  esittää, että kesän toiminta merkitään tiedoksi. 

 

HALL:   
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§ 90 Sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja johtajayli-

 hoitajan päätökset 

Shp:n joht. 27 

Liitteenä sairaanhoitopiirin johtajan, hallintojohtajan, johtajaylilääkärin ja hallintoylihoita-

jan päätösluettelot. 

 

Sairaanhoitopiirin johtajan päätökset  LIITE § 90/1 

Hallintojohtajan päätökset    LIITE § 90/2 

Johtajaylilääkärin päätökset   LIITE § 90/3 

Johtajaylihoitajan päätökset   LIITE § 90/4 

 

 

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

 

HALL:   
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§ 91 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 

 

 



 

 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 

      Kokouspäivämäärä 

Hallituksen kokous    21.5.2018 

 

Muutoksenhakukiellot 

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

koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 

 

 

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

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät: 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 

 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

 

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus 

Hietalahdenkatu 2-4 

65130 Vaasan sairaanhoitopiiri 

kirjaamo@vshp.fi  

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

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

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

mailto:kirjaamo@vshp.fi


 

 

 

 

Valitusosoitus 

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

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

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

tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomainen: 

Vaasan hallinto-oikeus 

Korsholmanpuistikko 43 

65100 Vaasa 

 

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista 

Pykälät: 

 
Valituskirjelmä 

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

-päätös, johon haetaan muutosta 

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

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 

 

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

dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. 

 

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 

 

Valituskirjelmään on liitettävä 

-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

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

dasta 

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

omaiselle. 

 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §) 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän 

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

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

vänä. 

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

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

 


