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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

 

§ 59 Beslutsförteckning; VCS byggnadsarbetare/timmermansarbeten 2020-2021/ 

Päätösluettelo; VKS rakennusmiehen/timpurin työt 2020-2021M; Smile Jobio 

Pohjanmaa Oy, 30,00 €/h 

  

§ 60 Beslutsförteckning; Elinstallationsarbeten 2020-2021/ Beslutsförteckning; 

Sähköasennustyöt 2020-2021; Oy Kontaktor Ab, 34,80 €/h 

 

§ 61 Beslutsförteckning; Ibruktagning av PACS-bildarkiv/ Päätösluettelo; PACS-kuva-

arkiston käyttöönotto; 531 481 € 

 

§62 Nordiska Investeringsbanken, val av anbudsbegäran/ Nordiska Investerings-

banken, tarjouspyynnön vaihtoehtojen valinta 

 

ÅR 2020/ VUOSI 2020: 

 

§ 1 Tillsättande av arbetsgrupp; Styrgrupp för köptjänster/ Työryhmän asettaminen; 

Ostopalvelujen ohjausryhmä 

 

§ 2 Delegeringsbeslut/ Delegointipäätös 

 

§ 3 Beställningar av IT-arbete/ Työtilaukset IT-järjestelmille; 138 500€ 
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          20.1.2020 

 

 

 

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

 

2019 

 

§ 70 Motivationstillägg - Kannustuslisät 

 

§ 71 Begäran av korrigering av räkning / Laskun oikaisupyyntö  

 

§ 72 Anhållan av köp av avskrivet lösöre / Anomus ostaa käytöstä poistettua irtai-

 mistoa 

 

§ 73 Anskaffning av kameraövervakning inom Vasa sjukvårdsdistrikt 2019 / Kamera-

valvontahankinnat 2019 Vaasan sairaanhoitopiirissä 

 

§ 74 Begäran av korrigering av räkning / Laskun oikaisupyyntö  

 

§ 75 Upptagande av kortfristig kredit / Lyhytaikaisen luoton nosto 

 

2020 

 

§ 1  Anskaffning; igenkännandet av informationshanteringsmodellen / Hankinta; tie-

 donhallintamallin tunnistaminen  
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          20.1.2020 

 

 

 

 

Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

  

§ 102 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 103 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 104 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 105 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 106 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 

§ 107 Tillståndsansökan för lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus; Ville Talja, 

”Vaativan hoitotason toiminnan kehittäminen ensihoidossa”, Metropolia 

 

§ 108 Personligt tillägg för doktorsexamen/ Henkilökohtainen lisä tohtorin tutkinnosta 

 

§ 109 Ansökan för forskningsprojekt/ Tutkimushankehakemus; Ahti Anttila, ”Rin-

tasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat”, Suomen syöpärekisteri 

 

§ 110 Grundande av neurologisk jour/ Neurologisen päivystyksen perustaminen 

 

§ 111  Stiftelsen Jussi Lalli och Eeva Mariapori-Lallis stipendium/ Jussi Lallin ja Eeva 

Mariapori-Lallin säätiön apurahat 

 

ÅR 2020 / VUOSI 2020: 

 

§ 1 Förändring i tjänsteregistret/ Muutos virkarekisteriin 

 

§ 2 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning/ Anomus vapaasta ter-

veystieteellistä tutkimustoimintaa varten 

 

§ 3 Beslut om uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisesta palkasta 
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          20.1.2020 

 

 

 

 

Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

§ 71 Förflyttning av person till annan vakans / Henkilön siirto toiseen vakanssiin  

 

§ 72 Förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 

 

§ 73 Beslut om uppsägning av arbetsförhållande / Päätös työsuhteen irtisanomisesta 

 

ÅR 2020 / VUOSI 2020: 

 

§ 1 Servicebeställning: inlärningsmiljön Moodle och utbildningsmaterial för LoVe / 

Palvelutilaus: Moodle verkko-oppimisympäristö ja LoVe-koulutusmateriaali  

 

§ 2 Korrigering av en sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtävä-

kohtaisen palkan korjaus 

 

§ 3 Korrigering av en sjukskötares uppgiftsenliga lön / Sairaanhoitajan tehtävä-

kohtaisen palkan korjaus 

 

§ 4 Met-ansvarstillägg / Met-vastuulisä 

 

§ 5 Förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 

 

§ 6 En sjukskötares inhoppartillägg för viss tid / Sairaanhoitajan määräaikainen 

äkkilähtijälisä 

 

§ 7 Förhöjning av uppgiftsenlig lön för viss tid för ansvarig förstavårdsfältchef / 

Vastaava kenttäjohtajan määräaikainen palkankorotus 
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Genmäle till Rainer Bystedts ställningstagande om den prehospitala
akutsjukvården

I sitt ställningstagande längtar Rainer Bystedt tillbaka till den gamla goda tiden när kommunerna
tillhandahöll sjukvårdstransporter förmånligt, och det fanns fler ambulanser. Bystedt ser den nuvarande
modellen som dyr, men även som ojämlik i och med ”rangordningen” av områdena. Kommunernas
betalningsandelar fastställs ju enligt invånarantal, inte enligt servicenivå.

Före år 2013 tillhandahölls den prehospitala akutsjukvården av kommunerna synnerligen
kostnadseffektivt, vilket närmast berodde på att man i många kommuner använde sig av
beredskapsarbete. Personalen var, framförallt nattetid, i beredskap där hemma, med skyldighet att
närvara sig på arbetsplatsen inom antingen fem eller femton minuter, och fick en 30-50 procents lön för
beredskapstiden. Ifall förstavårdaren bodde för långt från stationen så var förstavårdaren i beredskap på
arbetsplatsen. Arbetslistorna planerades med underbemanning, vilket betydde att arbetstimmarna i
beredskap infördes som normala listarbetstimmar. Beredskapen på 5-15 minuter innebar en fullständig
bundenhet till arbetet och förutsatte i praktiken att förstavårdaren omedelbart startade mot
stationeringsorten. Det att man anlände till uppdrag från beredskap var ingen sporadisk tillfällighet, utan
något som skedde återkommande och regelbundet.

I Korsnäs igen tillhandahölls ambulansverksamheten förmånligt genom att man drog nytta av den
personalresurs som fanns på åldringshemmet. Skötaren som deltog i den prehospitala akutsjukvården
var inte en extra resurs på åldringshemmet. Chauffören som var kvalificerad för första insatser hämtade
skötaren från åldringshemmet för uppdrag, varvid åldringshemmet blev underbemannat. Utöver den
regelbundet förekommande underbemanningen så ställde också kompetenskraven till problem. Till en
början fortgick ambulansverksamheten på en nivå som uppfyllde de krav som hade fastställts för första
insatser, men med beaktande av det senare och synnerligen förståeliga kravet om att bemanningen på
åldringshemmet inte ens tillfälligt fick ligga under minimibemanningen, så kördes den här verksamheten
helt ner. Anställningen av en extra personalresurs ansågs inte som meningsfullt i kommunen.

I samband med överföringen av anordnandeansvaret gick sjukvårdsdistriktet in för att beredskapen på
5-15 minuter absolut skulle ändras till aktiv arbetstid. Nyligen lyfte YLE upp ett rättsfall där brandmän i
bisyssla hade varit i beredskap i Villmanstrand. Tingsrätten hade beslutat att beredskapen helt och hållet
måste ses som aktivt arbete. Den högsta domstolen gav inte besvärstillstånd. Ersättningssumman har
ännu inte fastställts, men enligt bedömningar ska staden retroaktivt betala brandmännen i bisyssla
totalt två miljoner euro. Mig veterligen har man helt slutat använda sig av beredskap inom den
prehospitala akutsjukvården i Finland, förutom i enskilda fall,  och även de här enskilda fallen håller på
att försvinna.

Enligt Bystedt byggde sjukvårdsdistriktet upp ett dyrt system , samtidigt som det centraliserade
verksamheten. I verkligheten korrigerade sjukvårdsdistriktet de grova missförhållanden som uppstod i
förstavårdarnas anställning och lönesättning under den tid då kommunerna ansvarade för ordnandet
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av den prehospitala akutsjukvården. Då man i stället för lönenedskärningar på 50-70 % för välavlönade
timmar började använda sig av full lön med vederbörliga tillägg så skulle kostnaderna ha ökat oregerligt
om man inte samtidigt hade minskat på antalet ambulanser. Här är det inte fråga om en
centraliseringsiver utan om stävjande av en kostnadsstegring. Systemet skapades för ett ringare antal
ambulanser, där man tog stöd av enheter som var kvalificerade för första insatser. Den framhävda roll
som de enheter som var kvalificerade för första insatser fick i och med det här arrangemanget
genomfördes behärskat och planenligt i syfte att komplettera ambulansnätverket. När man frångick
användningen av beredskap kunde man samtidigt förkorta insatsdröjsmålen och således kompensera för
det glesare ambulansnätverket.

De långvariga förflyttningstransporter som nämns i Bystedts ställningstagande ersätts i mån av möjlighet
genom beredskapsförflyttningar av ambulanser. Här spelar fältcheferna en viktig roll. När antalet
uppdrag ställs i förhållande till invånarantalet så har vi i Vasa sjukvårdsdistrikts geografiskt utmanande
område minst antal uppdrag i hela Finland. Kapacitetsutnyttjandet är fortsättningsvis tämligen lågt i
jämförelse med de övriga sjukvårdsdistrikten. I och med detta så måste den prehospitala akutsjukvården
ständigt och aktivt ledas av fältcheferna. Den lagstadgade fältchefsverksamheten och det
ledningssystem som denna verksamhet kräver har höjt kostnaderna.

Enligt min tolkning så omfattar Bystedt en syn som drivits till sin spets när han påstår att man i samband
med införandet av riskområdesklassificeringen ”beslutade” att man i tätorter eller på den bebodda
landsbygden inte behöver få hjälp lika snabbt som i städer. Invånarnas liv och hälsa på landsbygden
skulle således inte vara lika värdefull som stadsbornas liv och hälsa. I verkligheten så lyfte
riskområdesklassificeringen fram den redan tidigare rådande situationen. Riskområdesklassificeringen
skapades uttryckligen för att servicenivån alltid varierat mellan områden av olika typ. Det var inte
meningsfullt att utgå från eller förutsätta att varje medborgare ska få hjälp lika raskt. Sjukvårdsdistrikten
(och kommunerna) är sinsemellan så olika områden att det inte är meningsfullt att jämföra dem
sinsemellan. Däremot kan de områden som fastställts i samband med riskområdesklassificeringen
jämföras sinsemellan.

Ambulanserna har alltid, även då när anordnandeansvaret låg på kommunerna, stationerats till områden
med en koncentration av uppdrag. I centraltätorternas gränsområden samt på mindre tätorter och på
landsbygden har man varit tvungen att vänta en längre tid på hjälp. Även då var kommuninvånarna i en
ojämlik ställning. En del bodde invid en ambulansstation i en tätort, andra ett tjugotal kilometer från
stationeringsorten på landsbygden. Före år 2013 hade man inte ens tänkt tanken att ojämlikheten i
tillgången till den prehospitala akutsjukvården separat borde tas i beaktande i medborgarnas
kommunalskatt, för att inte tala om att befolkningen på landsbygden skulle ha varit mindre värd än
befolkningen i centraltätorter.

Fakturering som baserar sig på servicenivån används inte. Det vanligaste sättet är använda sig av en
kapitationsbaserad fakturering, eftersom det här är ett jämlikt sätt och variationerna då blir ringa olika
år emellan. En uppdragsbaserad fakturering skulle leda till en större årlig variation, men även till en
oändamålsenlig höjning eller sänkning av faktureringen av en del kommuner. T.ex. det faktum att



arbetsplatser och förströelser är koncentrerade till Vasa skulle vid användning av en uppdragsbaserad
fakturering innebära att Vasas betalningsandelar skulle öka och Korsholms skulle minska.

Den prehospitala akutsjukvården är inte den enda verksamheten inom den specialiserade sjukvården
där invånarnas utbyte av servicen varierar olika kommuner och områden emellan. I många fall (t.ex. vid
hjärninfarkt) får den tid som det tar för en patient att få sjukhusvård direkta konsekvenser för det utbyte
som patienten får av den vård som tillhandahålls inom den specialiserade sjukvården. I de flesta
områdena i vårt sjukvårdsdistrikt är transportsträckan till centralsjukhuset en viktigare faktor för
prognosen än insatsdröjsmålen. Kommunfaktureringen av den mest brådskande specialiserade
sjukvården differentieras ändå inte enligt hur långt den fakturerade kommunen i genomsnitt ligger från
centralsjukhuset.

Beslutet om servicenivån godkänns enligt normalt förvaltningsförfarande, där samtliga kommuner är
representerade. Kommuninvånarna betalt jämlikt för servicen, såsom även för den övriga specialiserade
sjukvården. Avgifterna inrymmer för tillfället även förflyttningstransporter och första insatser.

Det är också skäl att komma ihåg att minuter och sekunder förmedlar en begränsad bild av
servicekvaliteten. Prehospital akutsjukvård är inte bara sjuktransporter, och en ambulans representerar
inte bara en snabb transport. Kvaliteten på den tillhandahållna prehospitala akutsjukvården har
förbättrats sedan år 2013. Skillnaderna i kvalitet har minskat mellan de olika sjukvårdsdistrikten. Tyvärr
kan det här inte påvisas obestridligt med en numerisk tabell.

Den prehospitala akutsjukvården tar naturligtvis med belåtenhet mot tilläggsfinansiering som beviljas
för nya ambulanser om sådan finansiering unnades oss. Men i det nuvarande ekonomiska läget torde
det ända vara viktigast att vi försöker klara oss utan några tilläggsresurser.

4.12.2019

Taneli Väyrynen
Ansvarig läkare för den prehospitala akutsjukvården
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LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
puh. 0295 018 450
fax  06 317 4817
kirjaamo.lansi@avi.fi
www.avi.fi

Vaasan päätoimipaikka
Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa

Jyväskylän toimipaikka
Cygnaeuksenkatu 1,
40100 Jyväskylä

Tampereen toimipaikka
Yliopistonkatu 38
33100 Tampere

Länsi- ja Sisä-Suomi
Peruspalvelut, oikeusturva ja 
luvat –vastuualue
Oikeusturvayksikkö

Vaasan sairaanhoitopiirin ky
Hietalahdenkatu 2 - 4
65130 VAASA

VALTION KOULUTUSKORVAUS SAIRAANHOITAJIEN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEEN 
EDELLYTETYN KOULUTUKSEN AIHEUTTAMIIN KUSTANNUKSIIN 

HAKEMUS 20.9.2019, lisäselvitys 4.10.2019

ALUEHALLINTOVIRASTON RATKAISU JA PERUSTELUT

Aluehallintovirasto on käsitellyt hakemuksen,  hyväksyy 
hakemuksen ajanjaksolta 1.1.-30.6.2019 ja suorittaa korvausta 
yhteensä 137.200,00 euroa ilmoitetulle tilille FI36 8000 1401 7229 
63.

Lääkkeenmääräämiskoulutuksen ovat saaneet 

 Vaasan ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajat: Piritta 
Hyyppä, Jonna Nieminen, Katja Sutinen, Emilia Yli-Rintala, 
Sini Hortans, Satu Talonpoika, Pauliina Koskinen, Pia 
Hautamäki, Mari Montin, Jaana Nyysti, Tarja Phillips ja 
Neea Tantarinmäki.  

 Yrkeshögskola Noviassa sairaanhoitajat Tove Guldén, 
Lotta Sundbäck, Karolina Enholm, Carita Stolpe, Maria 
Nordlund, Annika Granfors, Ulrika Hedman, Caroline 
Lindgård, Susanna Nylund, Ann-Katrin Svens, Johanna 
Pelkkikangas, Maria Häggström, Minna Lithén, Leena 
Ljung, Gittan Södergård ja Eva-Maria Rajamäki.  
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Koulutuskorvausta haetaan jälkikäteen puolivuosittain. 
Ensimmäisen vuosipuoliskon (1.1. – 30.6.) osalta korvausta on 
haettava
saman vuoden syyskuun loppuun mennessä ja toiselta 
vuosipuoliskolta (1.7. – 31.12.) korvausta on haettava seuraavan 
vuoden maaliskuun loppuun mennessä.

SOVELLETUT SÄÄDÖKSET

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 60 §, 63 §.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus korvauksen perusteista 
vuonna 2019 (533/2019).
Laki terveydenhuoltolain 60 a §:n muuttamisesta (534/2019).

MUUTOKSENHAKU
Tähän päätökseen ei saa valtionavustuslain 34 §:n mukaan 
hakea muutosta valittamalla. Korvauksen hakijalla on kuitenkin 
oikeus 30 päivän kuluessa päätöksestä tehdä kirjallinen 
oikaisuvaatimus Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon. 
Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Yksikön päällikkö Päivi Lahtinen

Tarkastaja Vuokko Asikainen

LISÄTIETOJA Lisätietoja antaa tarvittaessa tarkastaja Vuokko Asikainen, gsm 
0295 018 526, faksi (06) 317 4817.

JAKELU JA SUORITEMAKSU

Päätöksen saaja hakija

Suoritemaksu maksuton päätös

LIITE oikaisuvaatimusohje
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Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto
Asiatarkastaja Vuokko Asikainen XB 

ASIA Valtionkorvauksen maksaminen

Maksun aihe Valtionkorvaus sairaanhoitajalle annetun 
lääkkeenmääräämiskoulutuksen aiheuttamiin kustannuksiin.  
Aluehallintoviraston päätös 4.10.2019, LSSAVI/15092/2019.

Maksuajankohta heti

Maksun saaja Vaasan sairaanhoitopiirin ky

Saajan tili FI36 8000 1401 7229 63

Viite LSSAVI/lääkkeenmääräämiskoulutuskorvaus

Maksetaan 137.200,00 € 

 Numero- ja asiatarkastus 4.10.2019 Tarkastaja Vuokko Asikainen

Tili-numero 
(=LKP-tili)

Tiliöinti-
summa 

debet

Tiliöinti-            
summa 

kredit
Toiminta-
yksikkö TaKP-tili

Pro-
jekti

Suor
ite

Alue/ 
Kunta

Seuranta-
kohde 1

Seuranta
-kohde 2

82020000 137.200,00 3600440130 3360 3310 905



Tämä asiakirja LSSAVI/15092/2019 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument LSSAVI/15092/2019  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Asikainen Vuokko 04.10.2019 11:13

Ratkaisija Lahtinen Päivi 04.10.2019 13:08


