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Chefsöverläkarens beslutsförteckning
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Lupa tutkimushankkeelle ”Geneettisen tutkimuksen hyödyt”, Antti Jekunen,
onkologian ylilääkäri

§ 80

Henkilökohtainen lisä

§ 81

Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdellla kielellä)

§ 82

Vastuulisän myöntäminen tehtäväkohtaiseen palkkaan

§ 83

Beviljande av individuellt tillägg

§ 84

Lupa tutkimushankkeelle ”Suolistosyöpä TYKS-ERVA alueella 2004-2017”;
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§ 85

Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdellla kielellä)
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Johtajaylihoitajan päätösluettelo
§ 51

Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Carola Wisur-Hokkanen

§ 52

Ändringar till tjänsteregistret; ändring av sjukskötartjänst till sjukskötarbefattning

§ 53

Ändringar till tjänsteregistret; delning av 100 % vakans till två deltidsvakanser
pga arbetstagarens önskemål
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Muutokset virkarekisteriin; kahden osa-aikaisen vakanssin muuttaminen yhdeksi
100 % vakanssiksi

§ 55

Ändringar till tjänsteregistret; sammanslagning av två deltidsvakanser till en 100
% vakans
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Psykiatrian neuvottelukunta

§ 38

Kokouspäivä

sivu

22.11.2018

Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi kokoukseen.

§ 39

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

§ 40

Pöytäkirjan tarkastajien valinta
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Vikström Pernilla ja Backström Alice.

§ 41

H-talon suunnittelun ajankohtainen tilanne
Susann Granlund kertoi H-talon suunnittelun ajankohtaisesta tilanteesta. Visuaaliset kuvat esiteltiin arkkitehtien toimesta viime viikolla ja nyt neuvottelukunnalle.
Parkkitaloon rakennetaan lisäkerroksia. Julkisivun pintaan haetaan kuviollisella betonilla elävyyttä. Talon muoto on päätettynä. Ylin kerros on teknisille ratkaisuille varattu. Suunnitteilla on kaksi ulkoaluetta, joista toinen erillinen lasten ja nuorten
käyttöön. Esiteltiin, mitä H-talon eri kerroksiin on tällä hetkellä suunniteltu. Kerroksissa 7 ja 8 on sijoitettuna psykiatrian osastot. Tilanne saattaa elää edelleen toimintojen ja palveluiden sijoittamisen osalta. Poliklinikoiden aukioloaika on suunniteltu olevan nykyistä laajempi, klo 18 asti. Aikuispsykiatrian avohoito tulee olemaan
3.krs. Ravintola on samassa kerroksessa, jossa psykiatrian avohoito. Ravintolaan
liikkuminen huomioidaan, että se ei häiritsisi toimintaa. Omia työhuoneita ei henkilöstöllä ole, tehokkuutta tavoitellaan, työhuoneiden tyhjillään oloa vältetään. Työtapa tulee muuttumaan monitoimitilojen myötä.
Neuvottelukunnan huomioita:
Ulkoilupihasta toivotaan hienoa ja turvatoimet oltava vahvasti suojattu.
Taiteen ja valaistuksen huomioimista esitetään.
Sosiaalityön kanssa tiivis yhteistyö tarvitaan ja H-talossa olisi hyvä olla tilaa näille
palveluille. Terveydenhuollon ajatellaan tuntevan huonosti sosiaalihuollon toimintaa ja siihen liittyviä virkamiespäätöksiä. Sote-keskuksiin olisi tulossa sosiaalihuollon ohjausta. H-talossa on Vaasan kaupungin terveysasemat, muiden kuntien tilan-

Tarkastajien merkinnät

Tiedoksianto

Otteen oikeaksi todistaa
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Psykiatrian neuvottelukunta

Kokouspäivä

sivu

22.11.2018

ne mietityttää neuvottelukunnassa. Sosiaalihuollon päivystyksiin tulee poliisin kautta paljon yhteydenottoja tänä päivänä.
Psykogeriatrian palveluita pidetään tärkeänä saada jatkossakin. Päiväosastoa psykiatrisille paikoille nostettiin esiin.
Todetaan, että monitoimitilat asettavat tietotekniikalle ja työn organisoinnille suuria
vaatimuksia, kun omia työhuoneita ei ole.
Back office- mallia pidettiin haasteellisena yksityisyyden suojaamisessa esim. työpuheiden aikana. Selvitetään, että kyseessä ei ole avokonttori. Erilaisia työtiloja - myös
yksityisyyttä turvaavia, suunnitellaan.
Videoyhteyksien hyödyntäminen lisääntyy tulevaisuudessa.
Neuvottelukunnassa nostettiin esiin, että Vaasan kaupungilta puuttuu päätös sijoittaa H-taloon palvelujaan.
§ 42

Psykiatrian kliinisen työn mittarit
Psykiatrian kliinisen työn mittareiden suunnitteluun on perustettu työryhmä, joka
saanut tehtäväksi kartoittaa tutkimusjakson perusmittarit, joilla selvitetään objektiivisesti potilaan vointia ja toimintakykyä. Tavoitteena saada nopea arvio potilaan tilasta ja hyödyntää tietoa hoitosuunnitelmaa varten. Tämä mahdollistaa voinnin ja
hoidon vaikutuksen arvioinnin. Yhteenveto kirjataan potilaskertomukseen. Perusmittarien lisäksi lääkäri voi määrätä lisäselvittelyitä ns. lisämittarilistalta. Yhtenäisyys tavoitteena. Perusmittarit esitellään lyhyesti kokouksessa.
RAI-mittarin käyttö on päätetty lopettaa psykiatrialla. CORE-OM-mittari otetaan
käyttöön erityisesti potilaan toimintakyvyn selvittämiseksi. Mielenterveystalo.fisivustoa on hyödynnetty työskentelyssä. Vaj kertoo, että THL on informoinut koko
maassa käyttöön tulevasta psykoosimittarista. Myös psykoterapiaa arvioiva mittari
suunnitteilla.
Neuvottelukunta huomioi, että sairaanhoitopiirin on tärkeä tavoitella yhtenäisyyttä
mittareiden suunnittelussa koko piirin alueella ja olisi hyvä käydä keskustelua myös
muiden alueen toimijoiden kanssa, mitä mittareita käytetään. Omistajakuntien osallistamista toivotaan, laajentaminen kehittämistyössä tärkeää. Shp mittarit voisi toimia myös mahdollisena mallina muille. Neuvottelukunnasta ehdotetaan, että kunnille voitaisiin laatia kirje, jossa kerrotaan käytössä olevista mittareista. Tärkeää on
myös asiakkaiden ja omaisten tietoisuus sekä informointi.
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22.11.2018

Miepä-tilannekatsaus
Kokouksessa käydään läpi ajankohtainen valmistelun tilanne mielenterveys- ja
päihdepalveluiden integraatiossa, jota suunnitellaan yhteistyössä Vaasan kaupungin
kanssa. Sairaanhoitopiirin omistajakuntien edustajien kanssa on pidetty kaksi kokousta.
Neuvottelukunta pitää integraatiosuunnitelmaa hyvänä ja että henkilöstöä osallistetaan suunnittelutyöhön. Osallistamista toivotaan laajennettavan myös muihin mielenterveys- ja päihdetyön toimijoihin. Tärkeänä pidetään, että muutos on kustannusneutraali ja että sairaanhoitopiirin velvollisuus on tuottaa palvelut. Tiedottamista toivotaan lisää, mitä suunnittelussa on meneillään ja myös mitä lähetteettömyys
tarkoittaa. Tietoa todetaan tarvitsevan poliitikot, muut toimijat, asiakkaat ja heidän
läheisensä.
Neuvottelukunnalle kerrotaan, että poliittinen päätöksenteko puuttuu edelleen ja
toimintoja ja palveluita kehitetään asiakkaiden tarpeiden ympärille.

§ 44

Psykiatrian vastuualueen lääkäritilanne
Juha Kemppinen esitteli vastuualueen lääkäritilanteen. Uusia lääkäreitä on rekrytoitu, yhteydenottoja jonkun verran. 1-2 konsulttia ja ostopalvelulääkäreitä jää vuoden
vaihteen jälkeen, psykiatrian erikoislääkäreitä ei ole saatavilla. Taloudentehostamisvaatimukset taustalla. Nuoria lääkäreitä tulossa erikoistumaan, kandeja ja amanuensseja. Nuorten lääkäreiden rekrytoinnissa pyrkimys saada heitä jäämään alueelle
töihin myös myöhemmin. Erikoistuvia lääkäreitä tällä hetkellä neljä, psykiatreja sama määrä (4). Valmistuneita lääkäreitä on tulossa erikoistumisjaksolle. VAj auttaa
myös kliinisen työn etulinjassa tarvittaessa.
Hallitukselle tiedoksi lääkäritilanne.

§ 45

Muut asiat
Muita asioita ei ole.

§ 46

Seuraava kokous
Seuraava kokous sovittiin 21.2.2019 klo 9.00-11.00.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.

Tarkastajien merkinnät

Tiedoksianto
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LISÄTYÖTARVE OPERATIIVISESSA KLINIKKARYHMÄSSÄ 2019
Lääkärimiehityksessä ei vuonna 2018 ole tapahtunut oleellisia muutoksia suurimmilla erikoisaloilla
eli ortopediassa, urologiassa ja gastrokirurgiassa sekä silmätaudeilla, eli kohtalaista miehitysvajetta
podetaan. Samoin lakisääteiset vapaat luovat jonkin verran lisäpainetta. Jonotilanne niin
poliklinikoille kuin leikkauksiin on kuitenkin onnistuttu pitämään pääsääntöisesti hoitotakuun
puitteissa, osin lisätöiden ansiosta. Jatkossakin työt pyritään järjestämään siten, että lisätöitä ei
tarvittaisi, mutta kysyntä vaihtelee välillä voimakkaasti, ja esim. ennen lomia voi olla tarvetta
lisätöihin, jotta lomien aikana ei pääse kumuloitumaan potilaita siten, että hoitotakuu vaarantuisi.
Ortopediassa kysyntä poliklinikalla on lisääntynyt, ja proteesileikkausehdokkaita patoutuu ilman
ylimääräisiä vastaanottoja. Tehostuneen leikkaustoiminnan myötä on ajoin haasteellista saada
täytettyä kaikkia proteesileikkausaikoja.
Silmien pistoshoito on lisääntynyt räjähdysmäisesti kostean ikärappeuman lisääntyessä ja toisaalta
indikaatioiden lisäännyttyä. Lääkäritilanteessa tapahtuu parantumista alkuvuodesta, mutta siitä
huolimatta on tarvetta ylimääräisille iltavastaanotoille.
Kirurgian ja silmätautien poliklinikalla hoitajamäärä ei mahdollista lisätöiden järjestämistä
työaikajärjestelyillä, ja sama koskee sihteereitä. Lisätyö hoitajien ja sihteereiden osalta toteutuu
ylityönä.
Henkilöstöjaoston päätöksellä 3.10.2011 suoritetaan anestesialääkäreille lisätyökorvaus ilta-aikaan
sijoittuvista selkäleikkauksista. Nämä raskasta anestesiaa edellyttävät vaativat selkäleikkaukset
suoritetaan Tampereen yliopistollisen keskussairaalan kirurgien toimesta ostopalvelusopimuksena
yhtenä päivänä kuukaudessa, yhdeksän kertaa vuodessa. Päivän viimeinen leikkaus sijoittuu kl 1519 välille, ja edellyttää anestesialääkäriltä jälkivalvontaa keskimäärin kl 21 saakka. Tämän
käytännön toivotaan voivan jatkua.
Arvioidut kustannukset sosiaalikuluineen
Urologian lisätyö (iltavastaanotto)
Lääkärit

10 ilta-vo 10 potilasta á 60 e

7775 €

Hoitajat

10 iltaa ja 3 h x 58 €/h

1740 €

Gastrokirurgian lisätyö (colonoskopiat)
Lääkärit

20 iltaa ja 5 skopiaa per ilta á 235 €

29560 €

Hoitajat:

20 iltaa ja 3h x 58 € /ilta

3480 €

Välinehuoltaja:

20 iltaa ja 4h x 31 € /ilta

2480 €

Ortopedian lisätyö (iltavastaanotto)
Lääkärit

15 ilta-vo 10 potilasta á 60 e

11700 €

Hoitajat

10 iltaa ja 3 h x 58 €/h

1740 €

Yleiskirurgia (iltavastaanotto)
Lääkärit

6 ilta-vo 10 potilasta á 60 e

4680 €

Hoitajat

6 iltaa ja 3 h x 58 €/h

1044 €

yhteensä 400 tekstiä + ilmoitukset ym
80 tuntia ylityö/ostopalvelu

3200 €

10 iltaa á 500 €

6500 €

Sihteerit yhteensä:

Anestesia lisätyö
Lääkärit

Hoitohenkilökunta tekee iltavuoroa

Kipupliklinikka:
Lääkärit

5 ilta-vo 5 potilasta á 100 €

3250 €

Silmälääkärien lisätyö (erikoistuvan vaiheen lääkärit)
Lääkärit

Hoitajat

Avastin-injektiot:
16 iltavastaanottoa 20 pistosta per ilta
á 30 €/pistos (Avastin-injektio)

Avastin: 3 hoitajaa/ilta (3 h)
16 x 9 h x 58 €/h

12480 €

8352 €

Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuodelle 2019 on näin ollen yhteensä 97981€.
Lisätyöt toteutetaan klinikkaryhmän talousarvion puitteissa.

Vaasassa 13.12.2018

Peter Nieminen
Operatiivisen vastuualueen johtaja

Liite § 12/2

johtajaylilääkäri Reijo Autio

7.1.2019

Esitys lisätyöstä medisiinisellä vastuualueella vuonna 2019
Saapuneiden lähetteiden määrä keskussairaalan kardiologiselle poliklinikalle vuonna 2018 on lisääntynyt yli 19%
edelliseen vuoteen verrattuna. Poliklinikkakäyntien määrää ei ole pystytty lisäämään samassa määrin. Tämän vuoksi
ensikäyntiä odottavien määrä on uudelleen lisääntynyt ja n. 25% joutuu odottamaan kauemmin kuin 3kk. Myös
uusintakäyntien ajankohtaa on jouduttu siirtämään suunniteltua myöhäisemmäksi, mikä vaarantaa potilasturvallisuutta.
Vaikka Pietarsaaren sairaalan kardiologinen poliklinikka on pystynyt hoitamaan suuren osan pohjoisen alueen potilaista,
on sieltä tulleiden lähetteiden määrä asettunut pysyvästi aikaisempia vuosia korkeammalle tasolle. Esitän, että
viivästyneiden uusintakäyntien ja lisääntyvien lähetteiden vuoksi tehdään perustyöajan ulkopuolista kliinistä lisätyötä
vuoden 2019 aikana seuraavasti: ensikäyntejä 100 kpl, uusintakäyntejä 340. Kukin käynti sisältää kliinisen arvion ja
sydämen ultraäänitutkimuksen. Lisätyöhön osallistuvat lääkärit ovat kaikki kardiologian erikoislääkäreitä.
Kustannuslaskelma liitteenä. Lisäksi kustannuksia aiheutuu avustavan hoitajan työpanoksesta. Arvio kustannuksista
kardiologian lisätyölle ovat 88 088 euroa
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. Kolmanneksi on lisätyön
avulla tarkoitus hyödyntää erityisasiantuntija/professoritasoisia konsultteja siten, että virkalääkäri ottaa epilepsia- ja
lihastautipotilaita samanaikaisesti välitöntä konsultaatiomahdollisuutta hyödyntäen. Nämä erityispotilasryhmät
jouduttaisiin muutoin hoitamaan käytännössä yliopistosairaaloissa. Pääosan botuliinitoksiinipotilaista hoitaa
ulkopuolinen konsultti, mutta tämänkin potilasryhmän määrä on vähitellen kasvanut viimeisen vuosikymmenen aikana.
Neurologian poliklinikalla lisätyötä suunnitellaan tehtävän 26 iltana vuodessa. Näin hoidettaisiin botuliinitoksiini-, (75
käyntiä) epilepsia-, (40 käyntiä) ja lihastautipotilaat (32 käyntiä).
L isätyöstä aiheutuvat kustannukset vuonna 2019 neurologialla ovat sosiaalikuluineen yhteensä noin 21 125 euroa.
Gastroenterologialla on myös tarvetta lisätyöhön. Jonotilanne on nyt parempi mutta edelleen on jonoa
endoskopiatutkimuksiin. Ajalla 1.2-31.12.2019 on tarvetta tehdä 100 kpl endoskopiaa lisätyönä. Kustannuslaskelma
liitteenä. Kustannusarvio tästä on 44 850 euroa.
Keuhkosairauksilla on useampi virka täyttämättä. Lisäksi lähetteet keuhkosairauksille ovat lisääntyneet. Tästä johtuen on
tarvetta tehdä lisätyötä. Kustannusarvio liitteenä. Kustannusarvio keuhkosairauksien lisätyöstä on 6 370 euroa.
Onkologian klinikan lisätyön tarve jatkuu. Erikoislääkäriresurssi ei riitä kaikkien potilaiden ensikäyntien ja
hankalampien oireisten potilaiden käsittelyyn virka-ajan puitteissa. Lisäksi lisätyöllä varmistamme, että käynnit tehdään
ajallaan ja että viivästymisiä potilaiden lääkärinvastaanottoajoissa ei pääse tapahtumaan. Arvioni on, että tarvitsemme
kuukausittain 2-3 lisätyöiltaa, jolloin kolme lääkäriä ottaa vastaan potilaat ja hoitajat antavat hoidon aloitukseen ja
järjestämiseen kuuluvat ohjeet. Tämä on tärkeää, ettei varsinaisella virka-ajalla tehtävä työ puuroudu, vaan että
lisätyöpotilaat saadaan valmiiksi jo lisätyöiltana, niin kuin on tehty tähänkin asti. Kustannusarvio onkologian lisätyöstä
on 93 893 euroa.
Ihotaudeilla on myös tarvetta tehdä lisätyötä. Lääkärityövoimassa on vajetta kevään ja kesän aikana. Kustannusarvio
ihotautien lisätyöstä on 54 054 euroa
Kokonaisarvio lisätyökustannuksista vuonna 2019 on noin 308 380 euroa
Christian Kantola
Vastuualuejohtaja

Liite § 12/3
Vasa Sjukvårdsdistrikt/ Vaasan Sairaanhoitopiiri

ANHÅLLAN OM TILLÄGGSARBETE FÖR HÄLSOVÅRDSCENTRALPROV
Vasa Sjukvårdsdistrikt/ Vaasan Sairaanhoitopiiri har gjort kontrakt med de i tjänst
varande specialläkarna i patologi
sedan 1965 och nuvarande kontrakt gjordes 2015. Detta har gjorts för att trygga att
nejdens prov undersökes och hålls vid sjukhuset för att snabbt kunna trygga
diagnostik av t.ex. specifika cancerprov för patienternas bästa och snabba vård.
VCS två tjänsteinnehavare av specialisttjänster har enligt skilt avtal gjort
tilläggsarbete. En 50% tjänsteinnehavare vill inte i detta skede göra detta
tilläggsarbete. TILLÄGGSARBETET GÖRS UTANFÖR ORDINARIE
ARBETSTID!
År 2018 undersöktes ca 2200 hvc-histologiska och cytologiska prov uppdelade jämt
på två specialläkare.
Uppskattningsvis har i skattebelagda tilläggslöner utbetalats till specialisterna (2)
sammanlagt ca 62.000 euro
för hvc-provers analys på två i tjänst varande specialister.
Vasa centralsjukhus patologiavdelning har inkasserat ca 160.000euro av
hälsovårdscentralerna för patologiproven på årsnivå.
UPPSKATTNING på tilläggsarbete på patologiavdelningen för 2019: provmängden
antas vara på samma nivå som år 2018.
ANHÅLLAN OM FORTSATT TILLÄGGSARBETE PÅ PATOLOGIN FÖR
ÅR 2019
Vi specialläkare i tjänst på patologiavdelningen anhåller högaktningsfullt att få
fortsätta med hvc-provens tilläggsarbete under år 2019 enlig samma avtal som
föregående år. Kostnaden med socialavgifter på årsnivå per specialläkare i patologi
för sjukhusets del är ca 31.000 euro.
Vasa 8.1.2019

Marcus Svartbäck, överläkare patologiavdelningen
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Julkilausuma
Ajankohtaisia asioita
Synnytys- ja naistentautien yksiköiden koordinoiva osastonhoitaja Kaisa Muikku kertoi, että
Vaasan keskussairaalalle myönnetään jo toistamiseen WHO:n ja Unicefin Vauvamyönteisen sairaalan laaduntunnustus. Vauvamyönteisyyssertifikaatti on voimassa kerrallaan 5 vuotta ja edellinen laaduntunnustus annettiin vuonna 2013.
H-talon suunnittelu
Bothnia High 5 -hankkeen arkkitehti Saara Jokinen
Vaasan keskussairaalan H-rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta vastaa projektiallianssi Bothnia High 5. Hankkeessa kaksi arkkitehtitoimistoa Raami Arkkitehdit ja Arkkitehdit Kontukoski suunnittelevat ja YIT toimii hankkeen pääurakoitsijana. Lisäksi allianssissa on mukana
Vaasan sairaanhoitopiirin lisäksi Ramboll Finland ja Granlund Pohjanmaa.
Yksi Bothnia High 5 –hankkeen arkkitehdeistä Saara Jokinen esitteli asiakasraadille H-talon
tämänhetkisiä pohjapiirustuksia ja muita suunnitelmia. Hän esitteli erilaisia rakennuksen malleja, joista tontille parhaiten sopiva malli ”Puistossa” on päätetty valita. Rakennukseen on suunniteltu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon suurpoliklinikkaa, avohoidon vastaanottotiloja sekä somatiikan että psykiatrian vuodeosastoja. Lisäksi rakennukseen suunnitellaan ravintolaa, kahviloita ja asiakasapteekkia. Myös vapaaehtoistoimijoille on suunnitelmassa tila.
Rakentamisurakassa ensimmäisenä työvaiheena on pysäköintitalon korotus, joka on jo aloitettu.
Asiakasraati tutustui tiloihin VR-laseilla, joiden avulla pystyy kulkemaan huoneissa virtuaalisesti. Asiakasraati pohti tilasuunnitelmia seuraavasti:
Pääsisäänkäynti ja aula
 Pääsisäänkäyntipiha näyttää kuvissa melko autovoittoiselta. Jalankulkijat pitäisi huomioida paremmin. Väylällä pääsisäänkäynnille voisi olla istutuksia ja muuta viihtyisyyttä lisäävää.
 Pääsisäänkäynti näyttää vielä aika vaatimattomalta ja huomaamattomalta. Pääsisäänkäynnin pitäisi olla näyttävämpi.
 Aulassa on hyvä olla henkilöitä ohjaamassa ihmisiä eri paikkoihin. Hyvät opasteet ovat
oleellisia.
 Huomioitava, että tiloissa pitää olla lasten hoitoon mahdollisuudet.
Hoitoyksiköt ja potilashuoneet
 Psykiatrian ulkoilutilojen sijoittaminen katolle mietitytti raatia turvallisuusnäkökulmasta.
 Odotustila avovastaanoton käytävällä ei vaikuta viihtyisältä.
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Pääsääntöisesti kannatetaan yhden hengen huoneita, eikä moni asiakas halua mielellään
ventovieraita samaan huoneeseen. Toisaalta kahden hengen huoneissa voi olla hyviäkin
puolia. Huonetoveri voi olla ilmoittamassa henkilökunnalle huonetoverille tapahtuvasta
vahingosta tai jos huonetoveri tarvitsee apua, mutta ei itse pysty sitä hälyttämään. Hoitohenkilökunnan pitää huolehtia, ettei kahden hengen huoneeseen sijoiteta potilaita,
jotka häiritsevät toista asiakasta. Myöskään miestä ja naista ei saa sijoittaa samaan huoneeseen. Huoneet eivät ainakaan saisi olla useammalle kuin kahdelle potilaalle tarkoitettuja. Huoneista osa voi olla kahden hengen huoneita, jolloin kaksi potilasta voidaan esimerkiksi ruuhkatilanteessa sijoittaa samaan huoneeseen.
Potilashuoneissa valaistus pitäisi olla himmennettävä. Valaisinten malli voisi olla pyöreä.
Potilashuoneissa voisi olla myös jääkaappi, johon voisi tuoda omia eväitä.
Huoneessa ikkunapenkin sokkeli voisi olla sisäänvedetty, jotta jalat saa mukavasti osittain penkin alle ja penkillä on parempi istua.
Wc-istuinten tulee olla tarpeeksi korkeita.
Hoitoyksiköissä voisi olla asiakkaiden luettavana päivän sanomalehtiä.

Ravintola ja kahviot
 Raati pohti psykiatrian avovastaanoton vierestä ohjattua kulkuyhteyttä ravintolaan.
Kaikki, jotka asioivat psykiatrian avovastaanotolla, eivät halua tulla nähdyksi.
 Löytävätkö asiakkaat ravintolan, joka sijaitsee 3. kerroksessa? Opasteet ravintolaan tulee
olla hyvät, jotta sinne löydetään. Muuten ravintolan sijoituspaikka vaikuttaa olevan hyvä.
 Ravintola on hyvinvointitekijä. Ravintolassa on oltava viihtyisää. Viihtyisyys on kaikille
hyväksi.
 Ravintolan aukioloajat täytyy järjestää niin, ettei ravintola ole aina kiinni juhlapyhinä
jne.
 Aulassa olisi luonteva paikka kahviolle. Kahvio on myös luonteva kohtaamispaikka.
Usein sinne tulee mentyä kahville, kun käy poleilla. Kanttiinikäynti on osa sairaalakäyntiä (esim. lapsiperheet), josta on saatava helposti ja nopeasti välipalaa.
 Vanhakin kahvila halutaan säilyttää nykyisessä pääaulassa.
Logistiikka






Asiakkaiden ohjaamisen apuna pitäisi olla digitaalinäyttöjä, jotta asiakas tietää missä
hän on, ettei istu väärän oven takana. Näytöllä voisi näkyä myös jos lääkäri myöhästyy
jostain syystä, että asiakaskin tietäisi jäljellä olevasta odotusajasta.
Tarvitaan hyvä ja toimiva wifiverkko.
Miten kulku nykyisiin rakennuksiin tapahtuu, esim. Y-taloon, laboratorioon tai röntgeniin?
Sisäänkäynnit voisi merkitä väreillä.
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Keskustelua, kysymyksiä, ideoita, tiedotuksia


On ollut tarvetta pohtia, voisiko raadin jäsenet osallistua raadin kokouksiin etäyhteydellä. Raadin jäseniä haettaessa tavoitteena on ollut asiakkaiden osallisuuden lisääminen
sairaalan kehittämistoiminnassa. Raadin kokouksissa työskennellään ja pohditaan asioita usein ryhmissä ja yhteisesti kokouksesta tuotetaan raadin julkilausuma. Etäyhteydellä osallisuus ei toteudu tarkoitetulla tavalla ja etäyhteydellä osallistuva ei pysty samalla tavalla osallistumaan aihetta käsittelevään keskusteluun ja asian arviointiin. Jos
etäyhteydellä osallistuminen on mahdollista yhdelle, olisi sen oltava silloin mahdollista
kaikille raatilaisille. Monen raatilaisen osallistuessa kokoukseen etäyhteydellä, ei raati
enää toimisi tarkoituksenmukaisesti. Näistä syistä asiakasraati oli sitä mieltä, että asiakasraadin kokouksiin osallistutaan aina paikan päällä.



Asiakasraatia informoitiin sähköpostilla tulevasta kyselystä, jossa raadin mielipidettä kysytään puhelun aikaisesta jonotusäänestä/-musiikista.

