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Johtajaylilääkäri 
 
 
SATSHP:N AUDITORIOSSA VÄITÖSTILAISUUDEN JÄRJESTÄVIEN TUTKIJOIDEN 
VALOKUVAUS  
 

Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi: 
 

Viime vuosina on muodostunut käytännöksi, että Satakunnan sairaan-
hoitopiirin auditoriossa väitöstilaisuutensa järjestäneiden tutkijoiden 
kehystetty valokuva ja väitöskirja on asetettu esille tätä tarkoitusta var-
ten tehtyyn vitriiniin. Päätöstä tällaisesta käytännöstä ei ole tehty. 
 
Esitän, että jatkossa toimitaan seuraavalla tavalla: 
 
Tutkija, joka järjestää väitöstilaisuutensa SATSHP:n auditoriossa (N2) 
voi niin halutessaan saada kehystetyn valokuvansa ja väitöskirjansa 
esille N2 – auditorion aulassa olevaan vitriiniin. 
 
Väittelijä voi otattaa studiovalokuvan haluamassaan valokuvausliik-
keessä. Väittelijä järjestää itse kuvauksen ja voi valita yrityksen. 
Enimmäismäärä, jolla valokuvauskustannuksia korvataan sairaanhoi-
topiirin toimesta, on 150 €. Tältä osuudelta väittelijä pyytää yritystä lä-
hettämään laskun sairaanhoitopiirille, sekä toimittaa kuvausyritykselle 
SATSHP:n toimittajatiedotteen, joka löytyy intranetistä. Laskuun on 
ehdottomasti laitettava viitteeksi SHP-J1211, sekä väittelijän nimi. 

 
Väittelijä huolehtii itse valokuvan kehystyksestä. Kehykset hankitaan 
Kivat kehykset -yritykseltä, jolla on jo valmiina tiedossa ko. kuvien ke-
hysmalli (valkoinen, ohut lista). Väittelijä pyytää yritystä lähettämään 
laskun sairaanhoitopiirille, sekä toimittaa kuvausyritykselle SATSHP:n 
toimittajatiedotteen, joka löytyy intranetistä. Laskuun on ehdottomasti 
laitettava viitteeksi SHP-J1211, sekä väittelijän nimi. 
 
Väittelijä pyytää itse huoltokeskusta tekemään alustan, jonka päälle 
väitöskirja asetetaan esille. Huoltokeskuksen yhteyshenkilönä toimii 
Kennet Lehto (kennet.lehto@satshp.fi). 
 
Jotta aineisto (kehystetty kuva, väitöskirja ja alusta) saadaan esille vit-
riiniin, väittelijä ottaa yhteyttä koulutuspalveluihin, joilla on vitriinin 
avain. Avaimen yhteyshenkilö on Pirjo Mattila 
(koulutuspalvelut@satshp.fi).  
 
Valokuvauksen (enintään 150 €) ja kehystyksen kustannukset makse-
taan kustannuspaikalta J1211, jos väittelijä toimii tässä päätöksessä 
esitetyllä tavalla.  
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Päätös  Päätän, että SATSHP:n auditoriossa väitöstilaisuuden järjestävien 

tutkijoiden valokuvauksen sekä valokuvan ja väitöskirjan esillepanon 
osalta toimitaan esityksessä mainitulla tavalla.  

 
 
 
 
  

 
 
Olli Wanne 
johtajaylilääkäri 
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Kiinteistöhuoltopäällikkö Jouko Ahosmäki 
Ammattimies Kennet Lehto 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä yhtymähallitukselle kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös 
kohdistuu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen) sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin jä-
senkunta ja jäsenkunnan jäsen. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava yhtymähallitukselle osoitettuna sai-
raanhoitopiirin kirjaamoon, osoite Sairaalantie 3, 28500 Pori, neljän-
toista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, mainittua 
päivää lukuunottamatta. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kuitatessaan sen 
saaduksi tai postitse seitsemäntenä (7) päivänä päätöksen postituk-
sesta.  Jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen, joka ei ole asianosai-
nen, katsotaan saaneen tiedon silloin, kun päätös on asetettu yleisesti 
nähtäväksi. 
 
Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä oikaistavaksi vaadittu päätös sekä 
muutosvaatimukset perusteluineen. 
 


