
          
 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Liitteet hallituksen esityslistaan 
24.4.2017, klo 9.00 

No 4 / 2017 

 



SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Liite § 54 / 1





SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Liite § 54 / 2







SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Liite § 54 / 3



















 
LIITE 1 

 
Vaativan kuntoutuksen osastotoiminta: 
 
Tyks-ervan vaativan kuntoutuksen työryhmän raportti Vaativan osastokuntoutuksen 
järjestämisestä Länsi-Suomen erityisvastuualueella on linjannut seuraavia asioita: 
 
Vaativa osastokuntoutus on moniammatillisen tiimin antamaa lääkinnällistä 
kuntoutusta, joko ympärivuorokautisena toimintana tai päivätoimintana. Kyseeseen 
voi tulla sekä akuutin/subakuutin vaiheen kuntoutus että myöhemmän vaiheen 
kuntoutus. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen osastolla tulee olla käytettävissä 
fysio-, toiminta-, puhe-, ja ravitsemusterapeutti, (neuro)psykologi, sosiaalityöntekijä, 
kuntoutusohjaaja, sekä apuvälineteknikon työpanosta sovittavan mitoituksen 
mukaisesti.  
 
Kaikissa sh-piireissä pitää raportin mukaan olla vaativan neurokuntoutuksen osasto 
jossa on mahdollista hoitaa vaativahoitoisia potilaita sekä saada laboratorion ja 
kuvantamisen sekä päivystävien lääkärien palveluita. Osastojen olisi näistäkin syistä 
suotavinta sijaita suhteellisen lähellä vastaavia akuuttiosastoja. Potilasaineisto 
muodostuu erityisesti neuroalojen potilaista (aivoverenkiertohäiriöt, aivovammat, 
selkäydinvammat, neurokirurgisten toimenpiteiden jälkitilat yms.).  
 
Näiden vaatimusten toteutumiseksi on lähdetty valmistelemaan Vaativan 
kuntoutuksen osaston toiminnan käynnistymistä vuoden 2018 alussa VSHP:n 
toimintana. Yksikkö tarjoaa palveluita koko Pohjanmaan maakunnan väestölle. 
Vaativan kuntoutuksen yksikkö perustetaan Vaasan kaupunginsairaalan nykyisen 
osasto 8:n tiloihin ja siitä tulee 24-paikkainen yksikkö. Toiminta siirtyy Pohjanmaan 
Sote-taloon sen valmistuttua. 
 
Psykogeriatrinen osasto 
 
Perusterveydenhuollon tasoisia psykogeriatrisia potilaita hoidetaan jo tällä hetkellä 
osittain VSHP:ssä, mutta valtaosin hajallaan kuntien yksikössä. NHG:n raportin 
perusteella näiden potilaiden hoito tulisi keskittää yhteen suurempaan yksikköön. 
Psykogeriatrisen osaston käynnistyminen on suunniteltu vuoden 2018 alkuun Vaasan 
kaupunginsairaalan nykyisen osasto 10:n tiloihin. Yksikkö käynnistyy 20 paikkaisena 
ja osastoa on profiloitu seuraavasti: 
 
Pääasiallinen kohderyhmä ovat iäkkäät potilaat, joilla on sellaisia käytösoireita, että 
he eivät pysty asumaan omassa kodissa tai tavanomaisessa tehostetussa 
palveluasumisyksikössä ja joiden oireilla ei ole psykiatrinen syy vaan elimellinen 
sairaus kuten Alzheimerin tauti tai muusta syystä johtuva dementia. Potilaita 
hoidetaan osastolla niin kauan kuin taudinkuva sitä vaatii, minkä jälkeen hoito 
järjestetään muulla tavalla. 
 
Perusterveydenhuollon tasoisen psykogeriatrisen osaston käynnistyminen VSHP:n 
toimintana varmistaisi paremmat erikoissairaanhoidon lääkäreiden 
konsultaatiomahdollisuudet. VSHP:n erikoissairaanhoidon psykogeriatrisena 
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toimintana, säilyisi edelleen myös se osa psykogeriatriaa, jossa oireiden syy ei ole 
orgaaninen, vaan psykiatrinen (noin 5 potilaspaikkaa). 



SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Liite § 58 / 1









SuviPaivi.Saarikoski
Text Box
Liite § 58 / 2









 
Svd:s direktör – Shp:n johtaja   18.4.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 12 Hankintapäätös: Spect/CT-laitteiston lisäoptiot ; GE Healthcare Finland 

Oy, 94 680 €. 
 
§ 13 Hankintapäätös: Sarveiskalvon topografialaite silmätaudeille; IOGEN Oy; 

71 989 €. 
 
§ 14 Hankintapäätös: Potilasturvallisuuskulttuurin arviointi; Teknologian tut-

kimuskeskus VTT Oy, 29 500 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 24.4.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

2017 

 

§ 20 Gästfrihet 

§ 21 Anhållan om ersättning för förlorad tandprotes 

§ 22 Anhållan om ersättning för förlorad tandprotes 

§ 23 Käytöstä poistettujen laitteiden lähettäminen Morogoroon 

§ 24 Väestörekisterikeskuksen muutostietueiden toimituksen hankinta 

§ 25 U-rakennuksen Commit; OIS –järjestelmän käytön laajentaminen 

§ 26 Beslut om individuella tillägg 1.4.2017 

§ 27 Kostnadsersättning för inhiberad åtgärd 

§ 28 IT-ohjelman hankinta viestintään 

§ 29 VSHP:n kuvantamisen etälausuntojen hankinta 

§ 30 Beslut om individuella tillägg 1.4.2017 

§ 31 Ventilaattorin hankinta 

§ 32 Projektitoiminnan sovelluksen hankinta 
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                            18.4.2017 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 25 Ändringar till tjänsteregistret: Psykologbefattningar på 75 % och 25 % 

sammanslås till en befattning på 100 % vid psykiatriska ansvarsområdet. 
 

§ 26 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 
patientdokumentation 

 
§ 27 Lupa tutkimukselle ”Ryhmämuotoinen tanssi-liiketerapia kuntoutusmuo-

tona masennuspotilaille”; vastuuhenkilö prof. Raimo lappalainen, Jyväs-
kylän yo/ Psykologian laitos 

 
§ 28 Ett prövningsbaserat individuellt tillägg för läkare  
 
§ 29 Tutkimuslupa organisaatioiden sovitteluviestinnästä; tutkija Liisa Kääntä, 

Vaasan yo /tutkimusryhmä ”Johtamisen hallinto ja käytännöt” 
 
§ 30 Tutkimuslupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Epiteliaalisen munasar-

jasyövän biomarkkerit diagnostiikassa ja käyttäytymisen ja hoitovasteen 
arvioinnissa”;  erikoislääkäri Olga Veijalainen 

 
§ 31 Alueellisen apuvälinekeskuksen koordinointi; työryhmän asettaminen  

2017-2018 
 
§ 32 Lupa opinnäytetyölle, Pro gradu –tutkielma ”Subtalaamisen tumakkeen 

stimulaation vaikutus Parkinssonin tautia sairastavien ääneen ja puhee-
seen”; Emma Säkkinen, Oulun yo/Logopedia, humanistinen tiedekunta. 

 
§ 33 Tehtäväkohtaisen palkan korottaminen kardiologeille, jotka hoitavat ste-

mi-päivystyksen. 
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                                                                              18.4.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 37 Tillstånd för magisteravhandling ”Värdegrundens reflektion i ledarskapet inom 

psykiatrin på Vasa centralsjukhus”; Ann Widdas, Yrkeshögskolan Novia, högre 
YH-examen, Utveckling och ledarskap 

 
 
§ 38 Personalärende 
 
 
§ 39 Ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Sari West 
 
 
§ 40 Beslut om individuella tillägg 1.4.2017 enligt förmannens förslag 
 
 
§ 41 Personalärende 
 
 
§ 42 Moniasiakkuuspotilaiden alueellinen yhteistyöverkosto, työryhmän asettaminen 

2017-2018 
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