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BEKRÄFTELSEBREV TILL REVISORN 
 
I anslutning till revisionen av Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun för räkenskapsperioden 
1.1-31.12.2017 bekräftar vi utifrån vår bästa kunskap och uppfattning följande: 
 

 Vi har uppfyllt de förpliktelser som avses i uppdragsbrevet 7.10.2013 gällande 
informationsgivning till revisorn samt vårt ansvar för upprättandet av bokslutet i enlighet 
med kommunallagen, speciellt med hänsyn till att bokslutet ger riktiga och tillräckliga 
uppgifter. 

 Affärstransaktionerna har bokats i bokföringen och de är upptagna i bokslutet. 

 De antagande av väsentlig betydelse som vi har använt för att göra bokföringsmässiga 
uppskattningar är rimliga. 

 Ersättningskrav och pågående rättstvister samt händelser efter bokslutsdatumet har 
behandlats i bokföringen och presenterats i bokslutet. 

 Vi har inte kännedom om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som berör 
samkommunen eller överträdelser eller misstänkta överträdelser av stadganden eller 
bestämmelser som inverkar på 

o förvaltningens lagenlighet och lagenligheten i fullmäktiges beslut; 
o att samkommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om 

upprättande av bokslut samt om det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om 
räkenskapsperiodens resultat, den ekonomiska ställningen, finansieringen och 
verksamheten, 

o att samkommunens och koncernens interna kontroll är ordnade på behörigt sätt, 
där samkommunens redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller övriga 
personer är delaktiga. 

 Vi känner inte till beslut, förfaranden eller affärstransaktioner som strider mot 
bestämmelserna för jäv. 

 Vi har gett redogörelser i verksamhetsberättelsen för ordnandet av samkommunens och 
koncernens interna kontroll. I redogörelserna har beskrivits de brister vi känner till om 
samkommunens och koncernens interna kontroll och presenterats åtgärder för utvecklande 
av samkommunens och koncernens interna kontroll samt givits andra uppgifter enligt 
direktiven för upprättande av verksamhetsberättelsen. 
 

Denna bekräftelse påverkar inte de skyldigheter eller ansvar som samkommunens styrelse, 
redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller revisorn har enligt rådande lagstiftning. 
Revisorns sekretessbestämmelser tillämpas på detta bekräftelsebrev. 
 
Vi förbinder oss att informera revisorn, om det kommer till vår kännedom förändringar i 
omständigheter som beskrives i detta bekräftelsebrev, innan revisionsberättelse avges. 
 
Detta brev ges även revisionsnämnden till kännedom. 
 
Datum ____.____.________ 
 
På Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns styrelses vägnar 
 
 
 
 
……………………………….   ………………………………. 
Hans Frantz     Marina Kinnunen 
styrelsens ordförande    tf. direktör 

BILAGA § 36/2
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Henkilöstön siirtosopimus 
 

 

1. Sopijapuolet 
 
 

1. Mico Botnia Oy, jäljempänä "yhtiö" 
  
2. Vaasan sairaanhoitopiiri, jäljempänä ”Vshp”  

  
 

2. Yleistä 
 

Vaasan sairaanhoitopiiri ja perustettava Mico Botnia Oy -yhtiö tekevät 
sopimuksen kirjanpidon, maksuliikenteen, ostolaskujen ja 
palkanlaskennan hoitamisesta. Tämä sopimus on henkilöstön 
siirtosopimus. 
 
Henkilöstön siirto tapahtuu työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 momentissa 
säädettyjen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti. 
Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä 
yhtiön palvelukseen. 
 
Edellä mainittujen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaan 
luovutushetkellä voimassa olleesta työsuhteesta johtuvat työnantajan 
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Työntekijän 
työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena työsuhteena työsuhteeseen liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Luovuttaja on 
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 
työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. 
 
Osapuolten välillä laaditaan erikseen sopimukset omaisuuden ja atk-
järjestelmiin ja palveluihin liittyvien sopimusten siirrosta.  

 
3.Tarkoitus 
 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia siirtyvää henkilöstöä 
koskien niiden velvoitteiden ja palkanosien korvaamisesta, jotka 
kohdistuvat siirtopäivää edeltävään aikaan tai ovat ansaittu ennen 
siirtoa, mutta erääntyvät maksettavaksi vasta siirtopäivän jälkeisenä 
aikana sekä muista palvelussuhteisiin liittyvistä ehdoista. 

 
4. Henkilöstön asema 
 

Siirron piiriin kuuluvat henkilöstöryhmät ovat palkka- ja taloushallinnon  
henkilöstöä. 
 
 

 Siirtyvä henkilöstö: 
 

Sopimuksen liitteessä 1 mainittu Vshp:n henkilöstö siirtyy yhtiön 
palvelukseen 1.4.2018 lukien. Määräaikainen henkilöstö siirtyy yhtiön 

BILAGA LIITE § 39/1
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palvelukseen siksi määräajaksi, mikä on ollut voimassa siirtohetkellä 
Vaasan sairaanhoitopiiriin. 
 
Liite 1  Siirtyvä henkilöstö (tilanne 1.4.2018) 

 
 

 

5. Palvelussuhteiden käsittely ja menettelytavat 
 

Henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden 
mukaisesti.  

 

 

6. Kertyneet ja pitämättömät ylityövapaat  
 

Vshp maksaa työntekijöille ennen luovutushetkeä mahdollisesti 
kertyneet sellaiset ylityöt ja saldotunnit, joita ei ole voitu 
luovutushetkeen mennessä pitää vapaana. 

 
7. Loma-ajan palkka ja lomaraha 
 

Vshp suorittaa yhtiölle korvauksen siirtyvän henkilöstön 1.4.2017 – 
31.3.2018 ansaitseman, mutta pitämättömän vuosiloman loma-ajan 
palkasta ja lomarahasta sekä aiempina vuosina kertyneistä 
pitämättömistä vuosilomista, säästövapaista aiheutuvista loma-ajan 
palkoista sosiaalimaksuineen sekä muista vastaavista vapaista tai 
palkanosista, jotka on ansaittu vshp:n palveluksessa, mutta tulevat 
pidettäväksi tai maksettaviksi yhtiön palveluksessa. Korvaus 
suoritetaan sitovan aikataulun mukaisesti.  

 
 
8. Työterveyshuolto 

Työterveyspalvelut ostetaan Vaasan aluetyöterveydeltä. 
 
 
9. Siirtyvän henkilöstön eläketurva 
 

Yhtiö hakeutuu Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi.  Yhtiön 
palvelukseen siirtyvien henkilöiden eläke turvataan siirtymähetken 
tasolle. Henkilöstön eläke-etuudet määräytyvät kunnallisen eläkelain 
(KuEL) mukaan ja henkilöstö kaikki aikaisemmin kartutetut eläke-edut, 
lisäeläkkeet ja henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät ennallaan. 
 
Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut hoidetaan Kevan 
valtuuskunnan linjausten mukaisesti. 
 

 
 
10. Sovellettava työehtosopimus 

Yhtiö on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevia 
kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia siirtyneisiin työntekijöihin 
sopimusten voimassaoloajan loppuun, jonka jälkeen sovelletaan 
Avaintyönantaja ry:n AVAINTES –työehtosopimusta. KVTES 
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sopimuskauden ajalta lomarahoja ei leikata liikkeenluovutuksen kautta 
siirtyvän henkilöstön osalta. 
 

 
11. Palkkarakenne ja AVAINTES 
  

 
Työehtosopimuksen vaihtuessa luovutuksensaaja soveltaa 
henkilöstöön AVAINTES:n palkkausmääräyksiä ja palkkarakennetta. 
Työehtosopimuksen vaihtuessa palkat muunnetaan vastaamaan 
AVAINTES:n palkkarakennetta siten, että varsinainen palkka säilyy 
ennallaan. Neuvottelut käydään sopimuskauden päättyessä yhdessä 
järjestöjen kanssa. 
 

 
12. Muut henkilöstöedut 
  

Yhtiö päättää henkilöstöeduista yhtiön sisällä noudattamalla hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa. 

13. Yhteistoiminta 

Yhteistoiminta, luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluorganisaatio 
lainsäädännön ja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.  

 
14. Sopimuksen voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan hallituksen päätöksen mukaisesti 
1.4.2018. 

 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 
 

 
Vaasassa             
 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri  Mico Botnia Oy 

 
______________________ __________________________ 
    
 
 
 
 
_______________________ 
 
 



 
Henkilöstön siirtosopimus 
 

 

1. Sopijapuolet 
 
 

1. TeeSe Botnia Oy, jäljempänä "yhtiö" 
  
2. Vaasan sairaanhoitopiiri, jäljempänä ”Vshp”  

  
2. Yleistä 
 

Vshp ja perustettava TeeSe Botnia Oy -yhtiö tekevät sopimuksen 
Hankintapalveluiden, kuljetuspalveluiden, ravitsemuspalveluiden, 
puhdistuspalveluiden ja varastopalveluiden hoitamisesta. Tämä 
sopimus on henkilöstön siirtosopimus. 

 
Tukipalvelujen hoitamista koskevien järjestelyjen seurauksena Vshp:ltä 
siirtyy yhtiön palvelukseen henkilöstöä, joiden palvelussuhde ja 
tehtävät ovat liittyneet siirtyvään toimintaan. Henkilöstön siirto tapahtuu 
työsopimuslain 1 luvun 10 § 2 momentissa ja kunnallisen 
viranhaltijalain 25 §:ssä säädettyjen liikkeenluovutusta koskevien 
määräysten mukaisesti. 
Liikkeenluovutuksen piiriin kuuluvat siirtyvät ns. vanhoina työntekijöinä 
yhtiön palvelukseen. 
 
Edellä mainittujen liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaan 
luovutushetkellä voimassa olleesta työsuhteesta johtuvat työnantajan 
oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät luovutuksensaajalle. Työntekijän 
työsuhde jatkuu yhdenjaksoisena työsuhteena työsuhteeseen liittyvien 
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta. Virkasuhteeseen liittyvät 
oikeudet ja velvollisuudet eivät siirry luovutuksensaajalle. Luovuttaja on 
luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä 
työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu. 
 
Osapuolten välillä laaditaan erikseen sopimukset omaisuuden ja atk-
järjestelmiin ja palveluihin liittyvien sopimusten siirrosta.  

 
3.Tarkoitus 
 

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia siirtyvää henkilöstöä 
koskien niiden velvoitteiden ja palkanosien korvaamisesta, jotka 
kohdistuvat siirtopäivää edeltävään aikaan tai ovat ansaittu ennen 
siirtoa, mutta erääntyvät maksettavaksi vasta siirtopäivän jälkeisenä 
aikana sekä muista palvelussuhteisiin liittyvistä ehdoista. 

 
4. Henkilöstön asema 
 

Siirron piiriin kuuluvat henkilöstöryhmät ovat hankintapalveluiden, 
kuljetuspalveluiden, ravitsemuspalveluiden, puhdistuspalveluiden ja 
varastopalveluiden henkilöstöä. 
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 Siirtyvä henkilöstö: 
 

Sopimuksen liitteessä 1 mainittu Vshp:n henkilöstö siirtyy yhtiön 
palvelukseen 1.4.2018 lukien. 
 
Määräaikainen henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen siksi määräajaksi, 
mikä on ollut voimassa siirtohetkellä Vshp:iin. 

 
Liite 1  Siirtyvä henkilöstö 

 
5. Palvelussuhteiden käsittely ja menettelytavat 
 

Henkilöstö siirtyy yhtiön palvelukseen liikkeenluovutusperiaatteiden 
mukaisesti. Viranhaltijoille tehdään työsopimus yhtiöön. 

 

 

6. Kertyneet ja pitämättömät ylityövapaat sekä pekkaspäivät 
 

 
Vshp maksaa työntekijöille ennen luovutushetkeä mahdollisesti 
kertyneet sellaiset ylityö- ja saldotunnit, joita ei ole voitu 
luovutushetkeen mennessä pitää vapaana. 
 

 
7. Loma-ajan palkka ja lomaraha 
 

Vshp suorittaa yhtiölle korvauksen siirtyvän henkilöstön 1.4.2017 – 
31.3.2018 ansaitseman, mutta pitämättömän vuosiloman loma-ajan 
palkasta ja lomarahasta sekä aiempina vuosina kertyneistä 
pitämättömistä vuosilomista, säästövapaista aiheutuvista loma-ajan 
palkoista sosiaalimaksuineen sekä muista vastaavista vapaista tai 
palkanosista, jotka on ansaittu Vshp:n palveluksessa, mutta tulevat 
pidettäväksi tai maksettaviksi yhtiön palveluksessa. Korvaus 
suoritetaan sitovan aikataulun mukaisesti.  

 
 
8. Työterveyshuolto 

Työterveyspalvelut järjestetään Vaasan aluetyöterveydeltä  
 
 
9. Siirtyvän henkilöstön eläketurva 
 

Yhtiö hakeutuu Kuntien eläkevakuutuksen jäsenyhteisöksi.  Yhtiön 
palvelukseen siirtyvien henkilöiden eläke turvataan siirtymähetken 
tasolle. Henkilöstön eläke-etuudet määräytyvät kunnallisen eläkelain 
(KuEL) mukaan ja kaikki aikaisemmin kartutetut eläke-edut, 

lisäeläkkeet ja henkilökohtaiset eläkeiät säilyvät ennallaan. 
 
Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut hoidetaan Kevan 
valtuuskunnan linjausten mukaisesti. 
 
 

  



 
 
10. Sovellettava työehtosopimus 
 

Yhtiö on velvollinen noudattamaan luovutushetkellä voimassa olevia 
kunnallisia virka- ja työehtosopimuksia (KVTES, TS ja TTES) 
siirtyneisiin työntekijöihin sopimusten voimassaoloajan loppuun, jonka 
jälkeen sovelletaan Avaintyönantaja ry:n AVAINTES –
työehtosopimusta. KVTES –sopimuskauden ajalta lomarahoja ei leikata 
liikkeenluovutuksen kautta siirtyvän henkilöstön osalta. 

 
11. Palkkarakenne ja AVAINTES 
  

Työehtosopimuksen vaihtuessa luovutuksensaaja soveltaa 
henkilöstöön AVAINTES:n palkkausmääräyksiä ja palkkarakennetta. 
Työehtosopimuksen vaihtuessa palkat muunnetaan vastaamaan 
AVAINTES:n palkkarakennetta siten, että varsinainen palkka säilyy 
ennallaan. 

 
12. Muut henkilöstöedut 
  

Yhtiö päättää henkilöstöeduista yhtiön sisällä, noudattamalla hyvää 
henkilöstöpolitiikkaa. 
  

13. Yhteistoiminta 

  

Yhteistoiminta, luottamusmiesjärjestelmä ja työsuojeluorganisaatio 
lainsäädännön ja voimassaolevien sopimusten mukaisesti.  

 
 
14. Sopimuksen voimaantulo 
 

Tämä sopimus tulee voimaan hallituksen päätöksen mukaisesti 
01.04.2018. 

 
Tätä sopimusta on tehty kaksi yhtäpitävää kappaletta, yksi kummallekin 
sopijapuolelle. 

 
Vaasassa            

 
 
Vaasan sairaanhoitopiiri  TeeSe Botnia Oy 
 

 
______________________ ______________________ 
    
    
 
 

  _______________________ 



Servicenivån inom den specialiserade sjukvården 

i Jakobstadsområdet, strategi 2018-2019  

28.2.2018
Social- och hälsovårdsnämndens 

aftonskola 20.2.2018

BILAGA § 40



STRATEGISKA MÅLSÄTTNINGAR 

 Servicenivån inom den specialiserade sjukvården i Jakobstad är 
god

 Det här är synnerligen viktigt för Jakobstadstrakten, men också för 
VSVD och hela landskapet Österbotten

 I jämförelse med Karleby förlorar vi i fråga om avstånd, men vi kan 
konkurrera om kunderna i Jakobstad med närservice

 Målet är att locka också kunder från Mellersta Österbotten till 
Jakobstad och styra remisströmmarna till VCS till den del som vården 
inte kan tillhandahållas i Jakobstad

28.2.2018 2

Det som behövs är en klar och enhetlig målsättning och 
strategi som klart och tydligt kan förmedlas till 

invånarna och framförallt personalen



Strategiska målsättningar

14.2.2018 1

KUND PERSONAL

EKONOMIPROCESSER



KUND

14.2.2018 2

 Kunden vet och litar på att hen får tillräckliga och högklassiga 
specialsjukvårdstjänster i Jakobstad

 Mätare:

Verksamheten tillhandahålls enligt servicenivåplanen

Tjänster tillhandahålls inom XX specialiteter

Synlig marknadsföring och kommunikation som tillhandahålls enligt 
planen

 Väljer i mån av möjlighet alltid de tjänster som tillhandahålls i Jakobstad och är 
beredd att rekommendera dem för sina vänner

 Mätare:

NPS (Net Promoter Score, rekommendationsnivå) > 80

 Kundens vårdkedjor förblir enhetliga helheter även om en del av vården 
tillhandahålls annorstädes

 Mätare:

Mängden kundrespons



PERSONAL

14.2.2018 3

 Personalen har en tillit till framtiden och servicenivån i Jakobstad

 Mätare:

Antalet arbetsplatser hålls åtminstone på nuvarande nivå

Antalet personer som säger upp sig per år tilltar inte

NPS-talet som både rekommenderad arbetsplats och rekommenderad 
vårdplats (vid personalförfrågningar) >60

Antalet besatta läkartjänster inom den specialiserade sjukvården är XX st. 
(deltidsanställda räknas enligt den ifrågavarande andelen)

 Samarbetet och personalutbytet med Vasa centralsjukhus för med sig 
tilläggsutmaningar för arbetet och upprätthållandet av kompetensen

 Mätare:

Antalet gemensamma utbildningar per år

Belåtenheten bland personalen i Jakobstad i fråga om samarbetet med 
VCS (NPS)

Ett befintligt fungerande system för gemensamma tjänster



PROCESSER

14.2.2018 4

 Den kliniska kvaliteten hos processerna motsvarar kvalitetsnivån på VCS

 Mätare:

De sjukdomsspecifika kvalitetsmätarna som används vid VCS används 
också i Jakobstad och resultaten ligger på samma nivå

 Datasystemen fungerar obrutet genom hela vårdkedjan

 Mätare:

Mängden kundrespons

 Med hjälp av distansmottagningar kan serviceutbudet ännu utvidgas

 Mätare:

Möjligheten att använda sig av distansservice erbjuds inom x specialiteter

 Möjligheten till olika ”alliansmodeller” med den privata och tredje sektorn 
kartläggs för att skapa övergripande processer och ett bra serviceutbud 

 Mätare:

Antalet nya verksamhetsmodeller



EKONOMI

14.2.2018 5

 De totalkostnader som invånarna i distriktet betalar för specialsjukvården 
kommer åtminstone inte att stiga mer än på riksnivå

 Mätare:

 Invånarnas totalkostnader för specialsjukvården

 Kostnaderna för köp av tjänster från andra enheter minskar

 Mätare:

Köp av tjänster utav utomstående



Allmänt
• Fungerande specialiserad sjukvård på Malmska kräver tillräckligt antal specialläkare 

och övrig personal med specialkunnande

• Behövs läkare med huvudsaklig arbetsplats på Malmska, men även återkommande 

konsulterande specialläkare från centralsjukhuset. 

– mottagningsverksamheten behöver utvecklas både så att läkare fysiskt är på 

plats och som distansmottagning via video/dator.

– också tillfälligt resurstillskott vid försvagad läkarsituation om möjligt

• Malmskas läkare behöver ha möjlighet att delvist jobba på centralsjukhuset

– uppehålla och bredda kompetensen, kollegialt stöd och samarbete

– gemensam arbetsgivare för specialläkarna skulle göra det enklare att jobba på 

båda sjukhusen och eventuellt underlätta rekryteringen av nya specialister

• Smidiga servicekedjor för patienterna kräver förbättrad integration av it-systemen 

(journaler, röntgenbilder, laboratoriesvar)

• Nya tankesätt krävs på båda sjukhusen. Vad anser våra läkare att kan skötas på 

distans jämfört med privata sidans åsikt?

• Social- och hälsovårdsverket har kommit långt i integrering av socialvård, 

primärvård och specialiserad sjukvård. Strategiarbetet för den specialiserade 

sjukvården får inte försämra det fortsatta integrationsarbetet.
28.2.2018 8



Redan fungerande läkarsamarbete/utbyte VCS-Malmska

• Specialläkaren kommer från Vasa till Jakobstad/Malmska och har 

”normal” poliklinikmottagning och utför behövliga undersökningar

– Inremedicin (hjärtultraljud, skopier, undersökning av 

njurpatienter) 

– Ortopedi (bedömning och kontroller inför/ efter 

protesoperation), urologi

– Barnneurologi

• Kardiolog från Jakobstad gör elektrofysiologiska 

undersökningar/åtgärder på Vasa centralsjukhus

• Vårdansvaret är där läkarmottagningen hålls, anställd av eget 

sjukhus, mottagande enhet betalar ersättning åt arbetsgivaren för 

lönekostnader.

• Pilotering av videomottagning inom njurmedicin pågår

28.2.2018 9



Kardiologi-hjärtsjukdomar

• Polikliniska verksamheten kräver 1,5-2 kardiologers arbetsinsats

– Just nu ca 0,7 läkare + stöd från VCS

• Finns välfungerande system för undersökningar/kontroller av 

patienter inför/ efter åtgärder på centralsjukhus 

• Akuta patienter behöver enligt ansvariga läkare till största delen 

vård på centralsjukhusnivå. Viktigt med tydliga servicekedjor

• Tillgång till konsulterande blodkärlskirurg och infektionsläkare 

lokalt skulle minska remisserna till centralsjukhus

• Ca 10-15% av besöken kunde göras digitalt

28.2.2018 10



Övrig inremedicin

28.2.2018 11

• Mag-tarmsjukdomar, reumasjukdomar, njurmedicin, ämnesomsättnings-

sjukdomar, blodsjukdomar

• Poliklinisk verksamhet kräver 3-3,5 specialistläkares arbetsinsats

– Just nu 1,5 läkare+ stöd fr VCS

• Videokonsultationer till njurspecialist påbörjats

– 20-30% av kontroller kunde göras digitalt

• Videokonsultationer  mellan expertsjuksötare-mag/tarmspecialist planeras

• Reumaläkaren stöder hela Vsvd

• Behov lokalt av konsulterande onkolog, blodkärlskirurg, ortoped

*dessutom ca 6000 besök/ år på diabetsmottagn.



Övriga konservativa specialiteter

28.2.2018 12

• Lungmedicin

– Poliklinisk verksamhet + avdelning kräver ca 1,5 specialister

– Bronkoskopier görs ännu i Jakobstad, ev. centralisering i framtiden

– Vissa specialundersökningar från VCS kunde även erbjudas till Soite

• Neurologi

– Poliklinisk verksamhet kräver 1-2 specialister (1 kan vara 

geriater/neurolog/fysiater) Idag många besök vid Soites neurologiska poliklinik

– Demensutredning/- uppföljning görs på minnespoliklinik (ca 450 besök/år)

– Dagbehandlingar för patienter med t.ex. multipel skleros, ALS

• Dagens läkarkapacitet tillräcklig, men skört med en bara 1 specialist/ specialitet

(pkl)



Gemensamma mottagningar/polikliniker

specialsjukvård-primärvård

– Diabetesmottagning

• gemensam för barn och vuxna

– Reumamottagning

• för vuxna

• barnen sköts främst vid VCS, läkemedelsbehandlingar

via barnavdelningen

– Astma- och lungenheten

• vuxna sköts i lungpoliklinikens utrymmne, barnen i 

barnpoliklinikens

28.2.2018
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Fysiatri och rehabilitering

28.2.2018 14

• Avdelning (11 platser), dagavdelning, poliklinik

• Smärta från stöd- och rörelseorgan, arbetskapacitetsbedömningar, 

hjärnskaderehab

• Avd och dagavd servar hela landskapet, ca. 50-60% av klienterna utifrån. 

• Övriga Vsvd har sammantaget för låg användning, men läget förändras 

efter att en ny avdelning för krävande rehabilitering öppnas i Vasa 

– Enligt hälso- och sjukvårdslagen behöver avdelning finnas vid centralsjukhuset

• Fungerade verksamhet kräver 2 specialister, stor brist i hela landet. 

• Fungerande videokonsultationer från smärtrehab till distriktets primärvård

– Ca 10% av rehab kunde göras digitalt

• Hemrehabilitering behöver öka

• Samarbete mellan rehab.avd. i Vasa och 

J:stad, föreläsningar och studiebesök



Kirurgi, ortopedi, urologi, blodkärlskirurgi

• Pkl, pre- och postoperativa besök, skopier, operationer i lokalbedövning

• För pkl verksamhet behövs ca 1,5 kirurger med möjlighet att operera på VCS

• Konsulterande läkare inom ortopedi, urologi

• Genom att sköta pkl lokalt finns större möjlighet att styra operationerna till 

verksamhet inom landskapet

• Inom kirurgi (gastro, ortop.) noteras, att det är det väldigt lite som kan 

skötas telemedicinskt. 

• Uppskattningsvis är 15-30% av de 

ortopediska telefonkonsultatio-

nerna till VCS från Malmska

• VCS får sannolikt en till kärl-

kirurg på hösten -19. Då kunde

venmottagningar påbörjas i 

Jakobstad. Venpatienterna skulle

kräva en utbildad venskötare

15



Ögon, öron, gynekologi

• Ögon: behov av 1 ögonläkare på heltid. I dagsläget främst starroperationer 

(köptjänst)+ sköterskeundersökningar på ögonpkl.

– brist på offentligt anställda ögonläkare

• Öron: enl. befolkningsunderlaget behov av 1 öronläkare 

– idag 25%, många anlitar privatsektorn

– distansmottagning kräver intresserad läkare lokalt +specialutrustning

– Nästan dagliga konsultationer från Malmska till VCS och troligen ökar behovet

• Gyn: behov av 2 gynekologer

– idag 3 som delar 2 tjänster

– behov av kvinnlig gynekolog, men

inte rimligt att öka bemanningen

– förlossningar och pkl besök vid Soite

28.2.2018 16



Nytt lagförslag på utlåtande ger möjligheter för 

dagkirurgiska ingrepp??
• SHM har sänt ett förslag om ordnande av och kriterier för icke-brådskande 

operationsverksamhet på remissrunda. Förslaget som berör både offentliga och 

privata sjukhus skulle träda i kraft 1.7.2018

• Svd kan tillhandahålla icke-brådskande operationsverksamhet eller andra åtgärder 

som förutsätter anestesi på en av svd:s verksamhetsenheter eller skaffa den av 

någon annan serviceproducent

• Förutsättningar: (1) läkare närvarande på plats och (2) omedelbar kontakt med en 

ifrågavarande specialist som kan finnas på plats inom 30 minuter.

• Avtal med ett central-/universitetssjukhus dit resetiden är under 30 minuter

• I praktiken kunde Jakobstad förmodligen inleda en verksamhet av dagkirurgisk 

karaktär och tandanestesier, men med Karleby centralsjukhus som stödsjukhus 

• I det här skedet finns det många öppna frågor

• Om laglig möjlighet till dagkirurgi i någon form är samarbetsområdets tydliga 

ställningstagande att den ska återupptas

•
28.2.2018 17



Barn- och ungdomsmedicin
• För poliklinik, jour och viss avdelningsverksamhet krävs 3 specialister. Helst så att 4 

delar tjänst mellan Malmska/ VCS

– Krävs stöd utifrån vid längre frånvaron

• Finns konsulterande barnneurolog, endokrinolog, foniater

• Behov av videokonsultationer till VCS från jouren nattetid. Telemedicin kunde ha 

ett värde vid lättare ställningstaganden. 

• Konsulterande barnkardiolog skulle minska remisser

28.2.2018 18



Jour

• Gemensam för primärvård och specialsjukvård

• Specialtillstånd för 24/7 jour på primärvårdsnivå 1.1.18-31.12.19

• Dagtid 2-3 läkare, efter kl 20 1 legitimerad läkare i huset (Köps av 

Attendo). Kallas vb även till avdelningarna.

• Ca 29 000 besök 2017. För drygt 400 av dessa tillkallades 

specialistläkare (vara ca 370 barn)

• Från 1.1.18 inga dygnet-runt bakjourer. Barnläkare i jour tom kl 20 

(18), erfaren läkare rondar avdelningarna och hemsjukhuset under 

helger. Tjänsteläkare kan tillkallas vb nattetid (begäran om 

tjänstehjälp). Attendo har egen bakjour som kan konsulteras vb

• Videokonsultationsmöjligheter från jouren mellan framjour och 

VCS jour kunde minska antalet akutremisser till centralsjukhus.

28.2.2018 19



Prehospital akutsjukvård

• VSVD tillhandahåller den prehospitala akutsjukvården för kommunerna i 

den norra delen av sitt område i samarbete med Österbottens 

räddningsverk samt Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets 

räddningsverk.

• Norrom Lappo å transporteras t.ex. traumapatienter eller strokepatienter 

i behov av omedelbar vård som tillhandahålls på centralsjukhus till 

Karleby

• I synnerhet i år har patienter anvisats till Karleby delvis också för att 

ambulansen inte ska vara bunden till en transport så länge

• Då man i Jakobstad nu enbart har en allmänläkarjour transporterar den 

prehospitala akutsjukvården fler patienter än tidigare direkt till 

centralsjukhuset

• I år har man i tilltagande utsträckning på fordran av den jourhavande 

läkaren transporterat bårtaxipatienter med ambulans i stället för med en 

bårtaxi

28.2.2018 20



Vuxenpsykiatri
• Vuxenpsykiatrisk mottagning

– Deltidsanställd psykiater på konsultbasis, köptjänstpsykiater via 

videomottagning 2 dagar/vecka + sjukhusläkare

– Övriga ordinarie befattningar tillsatta

• Psykiatrisk dagavdelning

– Från febr. -18 piloteras Doctagons ansvarsläkarmodell

– Nytt strukturerat vårdkoncept

– Vårdpersonalen egen, men Doctagons läkare

• På plats 1 gång/ mån, rond via video av alla inneliggande patienter varje

vecka

• Mental- och beroendevården integrerad i Jakobstadsområdet

• Dygnet-runt vård sker på centralsjukhus

• Långvarig psykiaterbrist både på VCS och i Jakobstad. 

• Inom sjukvårdsdistriktet pågår intensivt utvecklingsarbete där hela landskapet

behöver tas med

– Under 2018 fokus på psykiaterrekrytering

– Effektiverade verksamhetsmodeller och planering av den psykiatriska

verksamheten i nya H-huset på sjukhuspmrådet vid VCS. 21



28.2.2018 22

Psykologernas besök på vuxen-
mottagningen och barn- och
ungdomsmottagningen ingår ej

2017 köpte sjukvårdsdistriket psykiatrisk
specialiserad sjukvård för samarbetsområdets
invånare från övriga instanser (främst MÖCS) 
för ca 1,2 milj. €. 

Invånare utanför samarbetsområdet
står för ca 30% av besöken på Fredrika pkl
och ca 45% av vårddagarna på Fredrika dag avd. 



Barn- och ungdomspsykiatri

Ätstörningsvård-Fredrikakliniken
• Barn- och ungdomsmottagningen

– 1 barnpsykiater, medicinska delen av neuropsykiatrin sköts främst av 

barnläkare

– Ordinarie befattningar tillsatta, men utmanande att hitta vikarier, 

användningen ökar

– Får gemensamma utrymmen med barnpolikliniken och barnskyddet våren-18

– Patienter kan obserbveras på barnavdelningen på frivillig bas (t.ex. Ångest, 

depression)

• Fredrikakliniken

– Specialiserad ätstörningsvård

– Poliklinik och dagavdelnig. Vid behov initial avdeningsperiod på barnavdelning

– Används även utanför egna kommuner, verksamhet med motsvarande koncept

har startat vid VCS

• Verksamheterna hör under barn- och ungdomsenheten, integreras med övriga

enheter för barn, unga och familjer inom social- och hälsovårdsverket

• Samarbete med VCS främst vid behov av psykiatrisk avdelningsvård och utredningar
28.2.2018 23



Övrigt

• Geriatrik bristspecialitet inom sjukvårdsdistriktet

– Hur säkra tillgången på specialläkare inom geriatri?

– Malmska har 1 geriater som går i pension inom ca 1 år

• ansvarar för demensutredningar

• Munhälsovården har behov av tandsaneringar i narkos

– Inom sjukvårdsdistriktet har dessa har tidigare skötts dels på 

Malmska, dels lokalt på t.ex. Vasa hvc

– I hur stor omfattning kan centralsjukhuset erbjuda servicen?

– Välfungerande samarbete med Soite finns
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Målsättningar med distansmottagning

• Erbjuda patienterna i distriktet 

specialsjukvårdstjänster nära dem och lättillgängligt 

med hjälp av distansmottagningar

• Öka kompetensen hos personalen på Jakobstads social-

och hälsovårdsverk med hjälp av distansmottagningar 

och distanskonsultationer

• Undvika patienttransporter om 

vårdbedömningen/kontakten kan ske virtuellt -> 

ambulanser finns tillhanda för nödvändiga transporter

• Öka nätverkandet inom det område som omfattas av 

det framtida landskapet
14.2.2018 9



Verksamhetsförändring och resurser 

• De olika pilotprojekten med distansmottagningar och 

distanskonsultationer bör påbörjas stegvis. Det är ett nytt 

arbetssätt för oss alla.

• Det handlar om verksamhetsförändring på två olika sjukhus. Det 

kommer att kräva både tid och tillräckligt med  båda läkar- och 

vårdarresurser 

– Hur stort behov av nya resurser som krävs kommer tiden att 

utvisa

– De nya arbetssätten måste planeras in i den dagliga 

verksamheten.
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Nya former av distansmottagning

• Inledningsvis utarbetas och piloteras modeller för mottagning via 

dator/video med hjälp av säker videoteknik. 

• Olika teknologiska lösningar kommer att piloteras.

• Läkaren på centralsjukhuset och patienten i Jakobstad

– förberedelser, dokumentering, registrering, vårdansvar på 

centralsjukhuset, en faktura till kommunen

– sjukskötare i Jakobstad bistår patienten i videokontakter och 

deltar i besöket/vårdåtgärder efter behov, internfakturering 

• Läkaren i Jakobstad och patienten i Vasa

– samma modell spegelvänds

• Patienten på Malmskas jour eller vårdavdelning (A7) i Jakobstad, 

jourläkaren konsulterar framjour/bakjour i VCS 

– vårdansvaret kvar i Jakobstad, kvaliteten i konsultationen ökar 

med videoteknikens hjälp, kan undvika onödiga patienttransporter
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Övrigt samarbete mellan vårdpersonal

• Utökat konsultationssamarbete mellan 

expertsjukskötare/polikliniksjukskötare i Vasa och Jakobstad, även 

videokonsultation v.b. Säkrar tillgång på specialkunnande lokalt (där 

patienten finns) vid semestrar och tillfällig frånvaro

• Kartläggning av specialkunnande bland vårdpersonalen påbörjat 

t.ex. stomiskötare, diabetesskötare, hjärtskötare, uroterapeut, 

sakkunniga i sårvård, smärtbehandling m.fl. 

• Studiebesök inplanerade till både VCS och Malmskas polikliniker 

med berörda vårdare och sekreterare. Målsättning: ökad förståelse 

för varandras verksamheter och behov, enhetliga arbetsprocesser 
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Hur gå vidare?

• Tjänstemännen upprättar en arbetsplan utgående från de 

strategiska målen, vilken ansluts till verksamhets- och 

ekonomiplanen – förankras regelbundet till det politiska 

beslutsfattandet

• De strategiska målen kopplas till landskapsberedningen

• Jakobstad omfattas också av den plan enligt vilken VSVD:s 

varumärke ska klargöras

• Då varumärket klargjorts ska en marknadsföringsplan uppgöras

• Personalen i båda organisationerna informeras om den 

gemensamma strategin och samarbetet och tas med i arbetet

14.2.2018 10
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Resolution 

o Förvaltningsdirektör Olle Gull redogjorde under paragrafen för aktuella ärenden om 

bolagiseringen av sjukhusets stödtjänster. Klientrådet frågade hur detta ska ge inbesparing-

ar. Gull berättade att eftersom verksamhetsunderlaget utvidgas så kan man räkna med att 

man senare kommer att nå besparingar, men att man inte fastställt några sparmål för bola-

get i det här skedet. 

o Överskötare Satu Hautamäki från serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner 

berättade om de preliminära planerna för Callcentret. Därefter dryftades ärendet av rådet 

enligt följande:  

ALLMÄNT 

 I hurdana ärenden ringer du till sjukhuset?  
 De flesta rådmedlemmar var av den åsikten att de ringer synnerligen sällan, ifall 

behovet är omfattande eller om oron är stor för något som anknyter till hälsan.  
 Om det skett en kännbar förändring i hälsotillståndet eller om man har en fråga 

om eventuella receptfria läkemedel.  
 Andra orsaker varför man ringer till sjukhuset kan vara då man måste annul-

lera/flytta på en tid, fråga om recept eller intyg, laboratoriesvar, eftervård och 
medicinering. Ett exempel kunde vara om en medicin måste läggas på paus innan 
ett ingrepp.  

 Den eventuella tidpunkten infaller oftast mellan klockan 8 och klockan 11.  
 

 Vad inrymmer en bra telefonrådgivning?  
 Tar personens oro på allvar, men kan också lugna ner personen om det inte finns 

någon orsak till oro. Förmåga att erbjuda ett starkt psykiskt stöd. 
 Om ingen svarar på polikliniken så överförs samtalet automatiskt till callcentret. 

Om man på callcentret inte kan besvara frågan så säger man till klienten att man 
tar reda på det och ringer tillbaka.  

 Klienten ringer och numret registreras automatiskt och klienten rings tillbaka 
under samma dag. Den uppskattade tiden för återuppringningen är 15 min. 

 En återuppringningstjänst är bra, men man bör inte ge någon tidsram för när 
man ringer tillbaka om man inte kan hålla den. Överhuvudtaget bör man inte 
lova att man ringer tillbaka om man inte kan hålla det man lovar. 

 Återuppringningsbegäran blir kvar i telefonen som en uppgift så länge samtalet 

inte har besvarats. 
 Möjlighet att ringa direkt (t.ex. via något system) om klienten är sen/vill annul-

lera sin tid. 
 Möjlighet till också en chattservice -> man bör ta i beaktande att också andra än 

t.ex. döva kan ha det lättare att skriva än att ringa. 
 Callcentret behöver inte finnas på en synlig plats. Arbetet störs om någon samti-

digt kommer och vill ställa frågor. Personen gör inget annat än svarar i telefon. 

 Tid/klient -> det bör definieras hur snabbt en uppringare ska betjänas för att 

också andra ska komma fram.  
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 Den person som arbetar på callcentret bör veta var all information finns, ef-

tersom människor vill bli snabbt betjänade. 

 Ingen meny där man måste välja ett (1) för att t.ex. bli betjänad på finska osv. 
 

 Hurdan rådgivning/betjäning förväntar du dig av ett callcenter?  
 Klienten ringer till polikliniken, inget svar. -> överförs till callcentret. Om man 

inte kan besvara frågan på centret kan samtalet dirigeras tillbaka till polikliniken. 
Om samtalet nu heller inte besvaras så vidarebefordrar skötaren ett meddelande 
till polikliniken som sedan tar kontakt med klienten. 

 Ett callcenter är en bra idé för administrativa frågor, såsom tidsbeställningar, in-
tyg och recept eller om man inte kommer fram till polikliniken under telefonti-
den. 

 En plats som man kan kontakta om tillståndet akut försämras och vården till-
handahålls på annan ort, t.ex. ett universitetssjukhus. 

 En plats som man kan kontakta om man behöver information om olika stödtjäns-
ter, såsom rehabiliteringshandledare, socialarbetare, kamratstöd och patientför-
eningar. 
 

 Vad föreslår du att callcentret ska heta? 
 Namntävling? 
 Policenter?  
 Ett människonära namn, t.ex. Olle. Jämför med Nisse från Manpower, Herr 

Snellman, Kela-Kerttu. Callcenter låter för organisationsorienterat. 

 

 

UTGÅNGSPUNKTEN FÖR SERVICEN 

 Vad är en lämplig öppettid för ett callcenter? 
 Kl. 7-16 eller 7-17, därefter akutpolikliniken. 

 

 Hurdana servicekanaler kunde du tänka dig använda: Telefon, e-post, annan? 
 Telefon, återuppringning, chatt, e-post. Dataskyddet och identifieringen av klien-

ten måste tas i beaktande. 
 Då man själv jobbar kl. 8–16 så är det svårt att sköta privata angelägenheter un-

der tjänstetid. Det är lättast att skicka e-post på kvällen. Vid behov skyddad e-
post. 
 

 Hurdan hjälp skulle du vilja få ifall ett problem inte kan lösas per telefon? 
 Rådgivning, vart man kan ringa, ger ett telefonnummer. 
 ”Jag tar reda på det och ringer tillbaka” 

 

 

KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 

 Hur borde callcentret marknadsföras? 
 Människorna bör veta vad det här numret är till för, hurdan rådgivning man kan 

få via numret. 
 Viktigt att betona att det här är till för ”inledande” rådgivning. Man bör inte lova 

mer än vad man kan hålla. 
 Marknadsföringen måste byggas utgående från callcentrets kapacitet.  
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 Kallelsebrev bör förses med callcentrets telefonnummer. 
 Webbaserad marknadsföring. Annons i tidningen. Informationen bör också gå till 

Jakobstads- och Närpeshållet. 
 

 Hur borde marknadsföringen skötas för att callcentrets verksamhet klart och tydligt 
skulle kunna skiljas från primärvårdens upplysning? 

 Husets kommunikation bör tas med i marknadsföringen. 

 

 

SERVICEKVALITET 

 Hurdan service ska en telefonrådgivnings erbjuda för att servicen ska vara högklas-
sig?  

 Viktigt att man får hjälp via tjänsten. 
 Integration med patientuppgifterna, kanta.fi 
 En bra teknisk backup/ verksamhetsstyrningssystemet ERP-systemet ställer 

stora krav verksamheten. 
 Samarbete med servicepunkten! Servicepunkten erbjuder dylik service redan nu. 

 

 Hurdana kunskaper eller egenskaper förväntar du dig av en person som svarar i tele-
fon? 

 Vänlighet, inget jäkt, mild röst, tydlig. Sakkunnig rådgivning. Snabb betjäning. 
Språkkunskap.  

 Serviceinriktad och språkkunnig  
 Om man i början bara har en servicerådgivare är det viktigt att hon/han inte 

lämnas ensam utan är genuint en del av organisationen och får en ordentlig ar-
betshandledning.  

 

 Hurdana frågor förväntar du dig få skötta via en telefonrådgivning? 
 Tidsbeställningsfrågor 
 T.ex. ska man ta medicin före en operation. 
 Då laboratoriet kopplas till servicen, så kan callcentret besvara dylika frågor? 
 Bör kunna besvara på frågan är ”Annika” intagen. 

 

 

RISKER 

 Finns det några risker i en dylik verksamhet? 
 Kundrelaterade risker 

 Dataskyddsrelaterade frågor. Strama datasäkerhetskrav för att säkerställa att det 
är rätt person som ringer. Risker förknippade med identifieringen av klienter. 

 Fel samtal för fel orsaker. 
 

 Servicerelaterade risker 
 Man blir inte tagen på allvar, t.ex. i en situation där en klient pratar oredigt på 

grund av oro. 
 Fel råd. 
 Callcentrets skötare kommer inte ihåg att skicka ett meddelande till polikliniken 

som klienten behöver. Informationsavbrott. 
 Skötaren kan inte besvara frågorna. Eller vågar inte ta ställning till frågor. 
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 Hur ska ”samtalstoppar” hanteras, t.ex. på förmiddagar om många ringer samti-
digt? 

 Risk för att det bli bara en ”telefonväxel”. Klienten får inte bollas från en plats till 
en annan. 

 Tryggande av servicen under lunchraster och semestrar 
 

 Tekniska risker 
 Hackare 

 

 
 Vad annat vill du föra fram? 

 Beredskapsplan för Callcentret & sjukhuset -> kan verksamheten utvidgas snabbt 
om trakten drabbas av en omfattande epidemi eller om det inträffar något annat 
överraskande som med säkerhet belastar telefonlinjerna? 



 
                                                                              5.3.2018 

 

           
          BILAGA LIITE § 42/1-4 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan  päätösluettelo  
 
 
§ 7 Auvo Rauhalan työskentely potilasturvallisuuden kehittämishankkeessa 20.2 – 

18.3.2018 
 
§ 8 Matkakustannusten korvaus hallituksen puheenjohtajalle  21.2.2018  

(Vaa-Hki-Vaa) 
 
§ 9 Hankintapäätös: Kirurgian poliklinikan skoopit; Olympus Finland Oy, 81 500 €  
 
§ 10 Hankintapäätös: Huutoniemi D-rakennuksen (1-2 krs) kokonaisurakka; 

WIKCON Oy 102 200,00 € (ALV 0 %) 
 
§ 11 Hankintapäätös: H-, I- ja R-rakennusten purku; Purkupiha Oy, 492 000 €  

(ALV 0 %) 
 
§ 12 Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 22.2.2018 lukien. 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   

Hallintojohtajan päätösluettelo  

 

2018 

§ 14 Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelussuhteesta 

§ 15 Leikkauspakkausten hankinta 

§ 16 Angiodynset-hankinta 

§ 17 Leikkauspakkausten hankinta 

§ 18 Raepesukoneen hankinta 

§ 19 Val av jurist 

§ 20 Anskaffning av städdimensionering 

§ 21 Leikkausoptiikan hankinta 

§ 22 Personligt lönetillägg 

 
 
 



           
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 8 Lupa tutustua sairauskertomuksiin; gastrokirurgian erikoistuva lääkäri Susanna 

Majala, Turun Yliopistollinen keskussairaala 
 
§ 9 Ansökning om tillstånd för examensarbete ” To Err is Human”(kartläggning över 

inkomna Haipro-anmälningar gällande kommunikation samt uppföljning); Bar-
bro Kolam 

  
§ 10 Tidsbestämt personligt tillägg för psykolog Nina Ervalahti på barnneurologiska 

enheten 1.1 – 31.7.2018;  
 
§ 11 Lääketieteellinen tutkimus  ”ACCURATE olkanivelen akuutin kiertäjäkalvosimen 

reepeämän leikkaushoito”; Matti Laato (TYKS) 
 
§ 12 Lääketieteellinen tutkimus  ”TAYS:ssa leikattujen aivolisäkekasvain-ten kliinispa-

tologinen luonne, hoito ja ennuste; Joonas Haapasalo (TAYS) 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johatajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 6  Muutokset virkarekisteriin: Sairaanhoitajavirka muutetaan toimeksi 5.2.2018 

lähtien. 
 
§ 7 Lupa-anomus, opinnäytetyö: ”Byrokratian ja managerialismin vaikutukset julki-

sen terveydenhuollon johtamiseen ja päätöksentekoon”; Marikki Forell (Vaasan 
Yliopisto)  

  
§ 8 Tutkimushankehakemus; ”Työkyvynarviointimenetelmien luotettavuustutkimus; 

Tuija Repo (Metropolia Ammattikorkeakoulu, Linköpingin yliopisto) 
 
§ 9 Lupa-anomus, opinnäytetyö: ”Esimiesten tunneälytaidot”; Katja Matikainen 

(Vaasan Yliopisto)  
 
§10 Muutokset virkarekisteriin: Sairaanhoitajavirka muutetaan toimeksi 1.1.2018 läh-

tien. 
 



    

    

 

        22.2.2018 
 
 
Vt johtajaylilääkäri Reijo Autio 
 
 
Esitys lisätyöstä medisiinisellä vastuualueella vuonna 2018 
 
 

Onkologian klinikalla lisätyön tarve jatkuu. Tämä johtuu siitä, että meillä on korostetusti erikoistuvia 

lääkäreitä, joiden koulutus on sovittu Turun kanssa tapahtuvaksi pääosin Vaasassa. Erikoislääkäriresurssi on 

rajallinen ja siitä johtuen poliklinikalla on tarve lisätyölle vuonna 2018. Konsulttityövoimaa käytämme 

vähemmän kuin aikaisemmin. Lisätyöllä varmistamme, että käynnit tehdään ajallaan ja että mitään 

viivästymisiä potilaiden lääkärinvastaanottoajoissa ei pääse tapahtumaan. Arvio on, kuukausittain 2 

lisätyöiltaa, jolloin kolme lääkäriä ottaa vastaan potilaat ja hoitajat antavat hoidon aloitukseen ja 

järjestämiseen kuuluvat ohjeet. Lääkärivastaanoton kustannukset: 

210 kpl ensikäyntiä, 240 oireidenpotilaiden käyntiä ja 180 kontrollipotilaan käyntiä, yhteensä 57 200 € 

vuodessa (sisältäen sosiaalikulut) 

Kustannukset hoitohenkilökunnan kohdalla tulevat olemaan vuonna 2018 n. 23.000-29.000 riippuen 

lisätyöiltojen määrästä. Esitämme korkeintaan yhteensä 86.000 euroa vuodelle 2018 onkologian klinikan 

jononpurkuun. Kustannukset katetaan säästyneistä konsulttikorvauksista ja täyttämättä olevista lääkärin 

vakanssien säästyneistä palkoista. 

 

 

Neurologian klinikalla hoitotakuun toteutumiseksi ja hoitojonojen pitämiseksi hallinnassa joudutaan 

neurologian klinikassa turvautumaan lisätyöhön. Lisätyön tavoitteena on ensisijaisesti saada polikliinisten 

hoitojonojen odotusajat pysymään alle lain vaatiman kolmen kuukauden rajan. Toissijaisesti lisätyönä 

hoidetaan botuliinitoksiinihoitoa saavat uusintakäyntipotilaat, koska heidän hoitovasteensa laskee 

olennaisesti 3 kuukauden jälkeen. Käytännössä lisätyönä hoidettavia potilaskäyntejä tulisi ainoastaan noin 

60 vuodessa, koska pääosa botuliinitoksiinipotilaista hoitaa ulkopuolinen konsultti. Neurologian 

poliklinikalla lisätyötä suunnitellaan tehtävän kahdeksana iltana vuodessa. Näin hoidettaisiin 

botuliinitoksiinipotilaat (60 käyntiä). Medisiinisen klinikkaryhmän johto arvioi, että lisätyöstä aiheutuvat 

kustannukset vuonna 2018 ovat sosiaalikuluineen yhteensä noin 10 200 euroa. 

 

 

Saapuneiden lähetteiden määrä keskussairaalan kardiologiselle poliklinikalle vuonna 2017 on lisääntynyt 

edelliseen vuoteen verrattuna lähes 14 %. Vuoden aikana poliklinikkakäyntien määrää on mm. jononpurun 

ansiosta saatu lisättyä ja lähetepotilaiden odotusajat on saatu hoitotakuun edellyttämälle tasolle. Kuitenkin 

edelleen uusintakäyntien ajankohtaa on jouduttu siirtämään suunniteltua myöhäisemmäksi, mikä vaarantaa 

potilasturvallisuutta. Lisäksi Pietarsaaren sairaalasta on joulukuun 2017 alusta alkaen ohjattu lähetteet 

VKS:n kardiologiselle poliklinikalle, mikä lisää tulevien lähetteiden määrää huomattavasti. 

Lääkäripalkkiota tästä tulee yhteensä 74.400€ ja hoitohenkilökunnan kustannuksia 10.900€. Yhteensä 

kustannuksia lisätyöstä noin 85.300€ 

 

 

Gastroenterologian poliklinikalla on vuoden 2018 alussa yhteensä 268 potilasta jotka tarvitsevat 

kontrollikolonoskopian, näistä potilaista 58 kpl olisivat tarvinneet kontrollin jo vuonna 2017. Pietarsaaren 

sairaalan lääkärivaje vaikuttaa myös siihen, että Vaasan keskussairaalaan tulee enemmän lähetteitä kuin 

aikaisemmin. Vaasan keskussairaalasta ylilääkäri Christian Nielsen ja osastonylilääkäri Mårten Lönnqvist 

käyvät Pietarsaaressa tekemässä endoskooppisia tutkimuksia muutamana päivänä kuukaudessa. Tämän 

takia on tarvetta lisätyölle gastroenterologian poliklinikalla (noin 150 potilaskäyntiä). Lääkäreiden palkkiot  

 

BILAGA § 45/1



    

    

 

 

 

 

tästä olisi yhteensä 45.800€ ja hoitohenkilökunnan kustannukset yhteensä 22.900€. Yhteensä kustannuksia 

lisätyöstä noin. 68.700 €. 

 

 

Hematologian poliklinikalla on kahden erikoislääkärin vajaus koko vuoden 2018. Hematologialla 

myeloomien ja lymfoomien hoito on pääsääntöisesti polikliinista ja tämä ruuhkauttaa poliklinikkaa. 

Lisätyötarve on tällä hetkellä n. 6 potilasta/kk. Lisätyökustannuksen lääkärityövoima tulisi olemaan 2.800 € 

ja hoitohenkilökunnan kustannukset 2.350 €. Yhteensä kustannuksia 5.100 €. 

 

 

 

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuonna 2018 on noin 255.300€ 

 

 

Christian Kantola 

Vastuualuejohtaja 



Medicinska enheten; tilläggsarbete gastroenterologi 1.2.2018 - 31.1.2019
12.2.2018

Inre med. pkl
200 gastroenterologiska patienter i kö/20 veckor

Kostnader

Soc.kostn.%

antal á € 30 tills. €

Läkare

specialläkare

Kolonoskopi 150 235 35 250 10 575,00 45 825,00

Vårdpersonal t/vecka palkka/timme lön/vecka antal veckor

2 personal/gång 16 55,00 880,00 264,00 1 144,00 20 22 880,00

Totalt 68 705,00

BILAGA § 45/2



Vastausaika 27.2.2018 14:01:02 

Lausuntopyyntö rajatun lääkkeenmääräämisen säädösmuutosluonnoksista 

Rajattu lääkkeenmäärääminen 
1. Vastaajan taustaorganisaatio  

Vastaajien määrä: 1 

� Vaasan sairaanhoitopiiri, 
Hietalahdenkatu 2-4 
65130 Vaasa  

2. Arvioikaa ehdotusta terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.  

Vastaajien määrä: 1 

3. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Erikoissairaanhoidonpoliklinikoilla toimii mm.astma- , diabetes-, sydän- erikoissairaanhoitajia, joilla on oma vastaanotto. Lääkkeenmääräämisoikeus sujuvoittaa ja 
tehostaa potilaiden/asiakkaiden hoitoa.Lääkemääräämisoikeuden laajentuminen kotisairaanhoitoon mahdollistaa joustavamman ja sujuvammin toimintatavan 
asiakkaalle erityisesti haja-asutus alueella. 
 

4. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n 
muuttamisesta?  

Vastaajien määrä: 1 

� Lakimuutos mahdollistaa yksityisellä terveydenhuollon tuottajalla toimivien lääkehoitokoulutuksen saaneiden hoitajien lääkemääräämisoikeuden, mikä parannus 
aikaisempaan lainsäädäntöön.  
 

5. Arvioikaa ehdotusta asetuksen 5 §:n ja 10 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.  

Vastaajien määrä: 1 

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

Kunnan tai kuntayhtymän 
järjestämisvastuulle 
kuuluvissa 
terveydenhuollon 
avohoidon palveluissa 
työskentelevällä 
sairaanhoitajalla, jolla on 
riittävä käytännön 
kokemus ja joka on 
suorittanut 
valtioneuvoston 
asetuksella säädettävän 
lisäkoulutuksen, on 
rajattu oikeus määrätä 
apteekista hoidossa 
käytettäviä lääkkeitä 
hoitamalleen potilaalle.

1 0 0 0 0 1 1

Oikeus koskee myös 
sopimuksen perusteella 
hankittavia 
terveydenhuollon 
avohoidon palveluja.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

5 § Rajattu 
lääkkeenmäärääminenSairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö määräävät 
lääkettä vaikuttavan aineen, 
vahvuuden ja lääkemuodon 1 0 0 0 0 1 1

BILAGA LIITE § 46



6. Voitte halutessanne perustella vastauksenne:  

Vastaajien määrä: 1 

�  
Lääkörit kirjoittavat reseptit yleensä kauppanimillä, joten hyvä muodostaa yhtenäinen käytäntö.  

7. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 antibiootteja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä 
lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

8. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Lääkkeen määräämiskoulutuksen käyneellä hoitajallla riittävä osaaminen kys. lääkkeiden määräämiseen. 
Indikaatiot yksiselitteisiä.  

9. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

perusteella taikka lääkevalmisteen 
kauppanimellä myyntiluvallisena 
pakkauksena liitteessä 1 lueteltuihin 
tautitiloihin.

Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja 
kätilö eivät saa määrätä 
erityislupavalmisteita.

1 0 0 0 0 1 1

10 § Lääkkeen määrääminenSen 
estämättä, mitä 4 momentissa 
säädetään, sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja tai kätilö saa määrätä 
lääkettä naisen äkillisen 
komplisoitumattoman 
virtsatietulehduksen hoitoon 
puhelinhaastattelun perusteella.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

J01FA10, atsitromysiini; 
klamydia

1 0 0 0 0 1 1

J01XE01, nitrofurantoiini; 
äkillinen, 
komplisoitumaton 
alempien virtsateiden 
tulehdus muuten 
terveellä 18-65-vuotiaalla 
naisella, ei miehille, ei 
raskaana oleville

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

J01DB01, kefaleksiini; 
nieluvilje-lyllä tai StrA-
pikatestillä varmen-netun 
nielutulehduksen hoito, kun 
potilaalla on 
penisilliiniallergia,rintatulehdus 
imettävällä

1 0 0 0 0 1 1

S01AA01, kloramfenikoli; 
märkäinen silmän sidekalvon 
tulehdus, 
näärännäppy/luomirakkula

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1



10. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Indikaatiot yksiselitteisiä, lääkkeenmääräämiskoulututuksen  
saanut sh/kätilö/th on riittävä osaaminen.  

11. Arvioikaa ehdotusta tarkentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin antibiootteihin liittyviä ikärajoituksia.  

Vastaajien määrä: 1 

12. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� sama kuin edellä  

13. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan 
allergiseen nuhaan. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

14. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Valinnanvaraa lisätty allergialääkkeissä, mikä hyvä asia potilaan kannalta.  

15. Arvioikaa ehdotusta lisätä rokote asetuksen liitteeseen 1 ja poistaa siitä rokote.  

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

J01CA08, 
pivmesillinaami; 
äkillinen, 
komplisoitumaton 
alempien virtsateiden 
tulehdus muuten 
terveellä 18-65-vuotiaalla 
naisella, ei miehille, ei 
raskaana oleville

1 0 0 0 0 1 1

J01EA01, trimetopriimi; 
äkillinen, 
komplisoitumaton 
alempien virtsateiden 
tulehdus muuten 
terveellä 18-65-vuotiaalla 
naisella, ei miehille, ei 
raskaana oleville

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 2 0 0 0 0 2 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R06AE07, setiritsiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AE09, levosetiritsiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX13, loratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX18, akrivastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX22, ebastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX26, feksofenadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX27, desloratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX29, bilastiini 1 0 0 0 0 1 1

R01AC01, 
dinatriumkromoglikaatti

1 0 0 0 0 1 1

R01AC02, levokabastiini 1 0 0 0 0 1 1

R01AC03, atselastiini 1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 11 0 0 0 0 11 1



Vastaajien määrä: 1 

16. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Ei vastauksia. 

17. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.  

Vastaajien määrä: 1 

18. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Nämä oikeudet perhesuunnitteluun perehtyneelle sairaanhoitajalle/kätilölle/terveydenhoitajalle  

19. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeitä. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja 
kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö 
eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

Lisätään: J07BA01, 
inaktivoitu 
puutiaisaivotulehdusrokote

1 0 0 0 0 1 1

Poistetaan: J07BK, 
vesirokkorokote

0 0 0 0 1 1 5

Yhteensä 1 0 0 0 1 2 3

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

G03A, systeemisesti 
käytettävät hormonaaliset 
ehkäisyvalmisteet, 15-34-
vuotiaalle naiselle; ATC-
luokkaan G03AD kuuluvia 
valmisteita 
sairaanhoitaja voi 
määrätä myös 35-
vuotiaille ja sitä 
vanhemmille

1 0 0 0 0 1 1

G02BA03, progesteronia 
sisältävä muovikierukka; 
15-34-vuotiaalle naiselle

1 0 0 0 0 1 1

G02BB01, 
progestogeeniä ja estro-
geeniä sisältävät 
emätinrenkaat; 15-34-
vuotiaalle

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C08CA, 
dihydropyridiinijohdokset; 
primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C09B ACE-estäjät, 
yhdistelmävalmisteet; 
primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C09CA, angiotensiini II-
reseptorin salpaajat; 
primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C09DA, angiotensiini II -
reseptorin salpaajat ja 
diureetit; primaarinen 

1 0 0 0 0 1 1



20. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Laajennettu lääkevalikoima mahdollistaa kroonisten sairauksien kontrollikäyntien siirtämisen enemmän sairaanhoitajalle.Tarvittaessa hoitaja konsultoi lääkäriä.  

21. Arvioikaa ehdotusta täsmentää asetuksen liitteeseen 1  tällä hetkellä sisältyvien beetasalpaajien ATC-luokkaa C07. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

22. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Jos kontrollikäynti sairaanhoitajalla, on perusteltua, että lääkkeen jatkaminen on hoitajalla, mikäli potilaan tilassa ei ole tapahtunut muutosta.Tarvittaessa hoitaja 
konsultoi lääkäriä.  

23. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin sydän- ja verisuonisairauksien lääkkeisiin liittyviä 
tautitiloja. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

verenpainetauti

C09DB, angiotensiini II -
reseptorin salpaajat ja 
kalsiumkanavan 
salpaajat; primaarinen 
verenpainetauti

1 0 0 0 0 1 1

C01DA02, 
glyseryylitrinitraatti; angina 
pectoris -rintakipu

1 0 0 0 0 1 1

C01DA08, 
isosorbididinitraatti; 
angina pectoris -rintakipu

1 0 0 0 0 1 1

C01DA14, 
isosorbidimononitraatti; 
angina pectoris -rintakipu

1 0 0 0 0 1 1

B01AC06, 
asetyylisalisyylihappo; 
antitromboottinen hoito

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 9 0 0 0 0 9 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C07AA, 
epäselektiiviset 
beetasalpaajat

1 0 0 0 0 1 1

C07AB, selektiiviset 
beetasalpaajat

1 0 0 0 0 1 1

C07AG, alfa- ja 
beetareseptoreita 
salpaavat lääkeaineet

1 0 0 0 0 1 1

C07B, beetasalpaajat 
ja tiatsidit

1 0 0 0 0 1 1

C07FB, beetasalpaajat 
ja kalsiumkanavan 
salpaajat

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 5 0 0 0 0 5 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C07AA, epäselektiiviset 
beetasalpaajat; 
primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1



24. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� sama vastaus kuin edellisessä.  

25. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 diabeteslääkkeitä tyypin 2 diabeteksen hoitoon. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

26. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Sairaanhoitajalla riittävä selvät kriteerit, milloin reagoitava ja lähetettävä lääkärin arvioon.  

27. Arvioikaa ehdotusta laajentaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviä ATC-luokkia R03BA ja R03AC sekä lisätä 
liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeitä. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän 

C07AB, selektiiviset 
beetasalpaajat; 
primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

C07AG, alfa- ja 
beetareseptoreita 
salpaavat lääkeaineet; 
primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

C07B, beetasalpaajat ja 
tiatsidit; primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

C07FB, beetasalpaajat 
ja kalsiumkanavan 
salpaajat; primaarinen 
verenpainetauti, 
sepelvaltimotauti

1 0 0 0 0 1 1

B01AA03, varfariini; 
krooninen eteisvärinä, 
pysyvä antikoagulaatio-
hoito

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 6 0 0 0 0 6 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

A10BH, 
dipeptidyylipeptidaasi 
4:n (DPP-4) -estäjät

1 0 0 0 0 1 1

A10BD02, metformiini 
ja sulfonyyliureat

1 0 0 0 0 1 1

A10BD07, metformiini 
ja sitagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD08, metformiini 
ja vildagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD10, metformiini 
ja saksagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD11, metformiini 
ja linagliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD13, metformiini 
ja alogliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD18, metformiini 
ja gemigliptiini

1 0 0 0 0 1 1

A10BD22, metformiini 
ja evogliptiini

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 9 0 0 0 0 9 1



diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-
vuotiaille lapsille. Glukokortikoidien ikäraja on 15-vuotta.  

Vastaajien määrä: 1 

28. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Sairaanhoitajalla riittävä selvät kriteerit, milloin reagoitava ja lähetettävä lääkärin arvioon.  

29. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 hengityselinten sairauksien lääkkeisiin liittyviä tautitiloja. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, 
terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

30. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Kroonisiin sairauksiin liittyvä lääkkeitä voi jatkaa.  
Selvät kriteerit milloin lääkärin konsultaatioon.  

31. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä allergialääkkeitä lääkärin aiemmin diagnosoimaan 
allergiseen nuhaan ja adrenaliinikynä anafylaktisen reaktion ensihoitoon. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat 
lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa aloittaa 
näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille. Kortikosteroidien ikäraja on 15-vuotta.  

Vastaajien määrä: 1 

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R03BA, 
glukokortikoidit

1 0 0 0 0 1 1

R03AC, selektiiviset 
beeta-2-
reseptoriagonistit

1 0 0 0 0 1 1

R03AK06, salmeteroli 
ja flutikasoni

1 0 0 0 0 1 1

R03AK07, formoteroli 
ja budesonide

1 0 0 0 0 1 1

R03AK08, formoteroli 
ja beklometasoni

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 5 0 0 0 0 5 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R03AC, selektiiviset 
beeta-2-
reseptoriagonistit; 
astma, COPD

1 0 0 0 0 1 1

R03AK06, salmeteroli 
ja flutikasoni; astma, 
COPD

1 0 0 0 0 1 1

R03AK07, formoteroli 
ja budesonide; astma, 
COPD

1 0 0 0 0 1 1

R03AK08, formoteroli 
ja beklometasoni; 
astma, COPD

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 4 0 0 0 0 4 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

R06AE07, setiritsiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AE09, 
levosetiritsiini

1 0 0 0 0 1 1



32. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Riittävästä elvytyskoulutuksesta ja harjoitteulusta huolehdittava  

33. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 1 uutena ryhmänä kipulääkkeitä lääkärin arvioimaan pitkäaikaiseen kipuun. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö jatkavat lääkkeitä lääkärin tekemän diagnoosin ja hoitosuunnitelman mukaisesti. 
Sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö eivät saa jatkaa näitä lääkkeitä alle 12-vuotiaille lapsille.  

Vastaajien määrä: 1 

34. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Tarkoituksenmukaista. Kyseessä käsikauppalääkkeet.  

35. Arvioikaa ehdotusta muuttaa asetuksen liitteeseen 1 tällä hetkellä sisältyviin ehkäisyvalmisteisiin liittyviä ikärajoituksia.  

Vastaajien määrä: 1 

R06AX13, loratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX18, akrivastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX22, ebastiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX26, 
feksofenadiini

1 0 0 0 0 1 1

R06AX27, desloratadiini 1 0 0 0 0 1 1

R06AX29, bilastiini 1 0 0 0 0 1 1

R01AD, kortikosteroidit, 
sis. 
yhdistelmävalmisteet

1 0 0 0 0 1 1

C01CA24, arenaliini; 
anafylaktisen reaktion 
ensihoito

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 10 0 0 0 0 10 1

Tarkoituksenmukainen
Melko 

tarkoituksenmukainen
Melko 

epätarkoituksenmukainen Epätarkoituksenmukainen
En osaa 
sanoa Yhteensä Keskiarvo

M01AE01, 
ibuprofeeni (ei 800 
mg)

1 0 0 0 0 1 1

M01AE02, 
naprokseeni

1 0 0 0 0 1 1

N02BE01, 
parasetamoli

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

G03A, systeemisesti 
käytettävät 
hormonaaliset 
ehkäisyvalmisteet, 15-
34-vuotiaalle naiselle; 
pois lukien ATC-luokan 
G03AD valmisteet 
jälkiehkäisyyn

1 0 0 0 0 1 1

G02BA03, progesteronia 
sisältävä muovikierukka; 
15-34-vuotiaalle naiselle

1 0 0 0 0 1 1

G02BB01, 
progestogeeniä ja estro-
geeniä sisältävät 
emätinrenkaat; 15-34-
vuotiaalle

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1



36. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Ei vastauksia. 

37. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 2 optikon vastaanottoaan varten hankittavissa oleva lääke.  

Vastaajien määrä: 1 

38. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Rutiiniläääke silmän tutkimuksen yhteydessä.  

39. Arvioikaa ehdotusta lisätä asetuksen liitteeseen 3 suuhygienistin vastaanottoaan varten hankittavissa olevia lääkkeitä ja 
desinfektioaine.  

Vastaajien määrä: 1 

40. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� Tulee huolehtia, että adrenaliinen käytön osaaminen (teoria ja käytännön harjoittelu) anafylaktisen reaktion hoidossa on riittävä. Anafylaktinen raktio tulee yllätäen ja vatti 
työntekijältä mm. erotusdiagnostiikan osaamista.  
Puudeutteen käyttö subgingivaalisen hammaskiven poiston yhteydessä vaatii koulututautumista mahdollisista sivuvaikutuksista puudutustekniikan ohella. Puudutteen 
valinta tulee perustua hammaslääkärin antamiin tietoihin ja hammaslääkärin tulee kertoa/kirjata , mikä puudute potilaalle sopii. Käytännössä puudutus hammaskiven 
poistoa varten on infiltraatiopuudutus 
denaturoitu etanoli: jokapäivisessä käytössä hammashoitosloissa. Mikäli suuhygienistai pystyy tilaamaan denaturoitua etanolia, tämä helpottaa arjen työtä 

41. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
muutosehdotuksiksi?  

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

S01JA51, fluoreseiini, 
yhdistelmävalmiste;silmän 
etupinnan puudutus, 
sarveiskalvon värjäys

1 0 0 0 0 1 1

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

C01CA24, 
adrenaliini; anafylaktisen 
reaktion ensihoito

1 0 0 0 0 1 1

N01BB02, lidokaiini, 
yhdistelmävalmiste; 
infiltraatiopuudutus 
subgingivaalisen 
hammaskiven 
poistamisen yhteydessä 
ientaskuista 
hammaslääkärin laatiman 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti

1 0 0 0 0 1 1

N01BB58, artikaiini, 
yhdistelmävalmiste; 
infiltraatiopuudutus 
subgingivaalisen 
hammaskiven 
poistamisen yhteydessä 
ientaskuista 
hammaslääkärin laatiman 
hoitosuunnitelman 
mukaisesti

1 0 0 0 0 1 1

Lievästi denaturoitu 
etanoli; pintojen 
desinfektio

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 4 0 0 0 0 4 1



Vastaajien määrä: 1 

� Suuhygienisti lääkkeiden käyttö/hankinta tulee olla koulutukseen perustuvaa ja ohjeistus annettaviin lääkkeisiin tulee tulla hammaslääkäriltä. Solovastaanotolla 
suuhygienistin vastuu korostuu, sillä hammaslääkäri ei ole konsultoitavissa. Tavanomaista suun terveydenhuollon toimintaa (hammaslääkäri-suuhygienisti-
hammashoitaja) voidaan helpottaa , mikäli suuhygienisti voi hankkia ko. tuotteita  

42. Arvioikaa ehdotusta koulutusasetuksen 4 §:n, 6 §:n ja 7 §:n muutoksiksi. Muutokset on merkitty kursivoituina.  

Vastaajien määrä: 1 

43. Voitte halutessanne perustella vastauksenne  

Vastaajien määrä: 1 

� §5Muu lääkehoitokoulutus, mikä luetaan hyväksi tulisi olla farmagologian perusopintoja tai vastaavia, koska lääkehoito muuttuu nopeasti. 
§6 Kolmen vuoden kokemus siltä tehtäväalueelta, jolla hän määrää lääkettä, ei saisi olla yli 10 vuotta vanha. Lääkehoito muuttuu nopeasti.  

44. Mitä muuta haluatte sanoa luonnoksesta lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta annetun valtioneuvoston 
asetuksen muutosehdotuksiksi?  

Vastaajien määrä: 1 

� Eri kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen/ muiden oppilaitosten lääkehoito-opintojen vertailu voi olla vaikea.Hyväksyttävät opinnot tulee rajoittua EU maissa saatuihin 
koulutuksiin.  

Tarkoituksenmukainen Melko 
tarkoituksenmukainen

Melko 
epätarkoituksenmukainen

Epätarkoituksenmukainen
En 

osaa 
sanoa

Yhteensä Keskiarvo

4 § Koulutuksen 
sisältö:Opiskelija saa 
lääkkeen-
määräämiskoulutusta 
suorittaessaan 
korkeakoulun päätöksen 
mukaisesti lukea 
hyväkseen muussa 
kotimaisessa tai 
ulkomaisessa 
korkeakoulussa taikka 
muussa oppilaitoksessa 
suorittamiaan opintoja sekä 
korvata 
lääkkeenmääräämis-
koulutukseen kuuluvia 
opintoja muilla 
samantasoisilla opinnoilla.

1 0 0 0 0 1 1

6 § Kelpoisuus 
koulutukseen:Koulutukseen 
otettavalla tulee olla 
vähintään kolmen vuoden 
käytännön kokemus sillä 
tehtäväalueella, jolla hän 
tulee lääkettä 
määräämään.

1 0 0 0 0 1 1

7 § Todistus:Korkeakoulu 
antaa opiskelijalle 
todistuksen koulutuksen 
suorittamisesta. 
Todistukseen merkitään 
koulutuksen laajuus, 
osaamiskokonaisuudet ja 
niiden näyttö, tieto 
koulutukseen sisältyvää 
käytännön opiskelua 
ohjanneesta lääkäristä, 
tieto 4 §:n 3 momentissa 
tarkoitetuista 
hyväksiluetuista ja 
korvatuista opinnoista sekä 
tieto siitä, että kyseessä on 
terveydenhuollon 
ammattihenkilöistä annetun 
lain 14 §:n 3 momentissa 
tarkoitettu rajatun 
lääkkeenmääräämisen 
erikoispätevyyden 
edellyttämä koulutus.

1 0 0 0 0 1 1

Yhteensä 3 0 0 0 0 3 1


	Nimetön

