
 
                                                                              24.5.2021 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 38 Utlåtande till Vasa förvaltningsdomstol/ Vastine Vaasan hallinto-oikeuteen 

20007/03.04.04.04.01/2020 
 
§ 39 Tillsättande av styrgrupp – Ohjausryhmän asettaminen; Verkkopalveluiden ja 

intranetin ohjausryhmä. 
 

§ 40 Tidsbundet personligt tillägg – Määräaikainen henkilökohtainen lisä. 
  
§ 41 Tillsättande av arbetsgrupp – Arbetsgrupp för klientavgifter/ Työryhmän aset-

taminen – Asiakasmaksujen työryhmä. 
  
§ 42 Beslutsförteckning; Antti-Alaris integration / Päätösluettelo ; Antti-Alaris in-

tegraatio, Ekosystems, 64 800 € 
 
§ 43 Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för utveckling av matservicen/ Työr-

yhmän asettaminen; Ruokahuollon kehittämistyöryhmä 
  
§ 44 Beslutsförteckning; Direktdigital nativröntgenutrustning/Päätösluettelo; Suora-

digitaalinen natiivikuvauslaitteisto (1+2), Samsung GC85, 199 900 € 
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          24.5.2021 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning  
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
 
§ 46 Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat - Lyhytaikaisen luoton 

otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 47 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 48 Anskaffning av Triplex-ultraljudsapparat – Triplex-ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 49 Översättning av en del av utvärderingsberättelsen 2020 – Osa vuoden 2020 arvioin-

tikertomuksen kääntämisestä 
 
§ 50  Beslut om individuellt lönetillägg – Päätös henkilökohtaisesta palkanlisästä 
 
§ 51 Förslag till individuellt tillägg – Ehdotus henkilökohtaiseksi lisäksi 
 
§ 52 Anskaffning av mätare, långtidsregistrering av blodtryck – Mittarin hankinta, veren-

paineen pitkäaikaisrekisteröinti 

LIITE § 52/2



          24.5.2021 
 
 
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 41 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketutkimus 
 
§ 42 Förändring av anestesiläkarnas jourtider under veckoslut och söckenhelger 

fr.o.m. 1.5.2021/ Anestesialääkäreiden päivystysaikojen muuttaminen vii-
konloppuisin ja pyhäpäivisin 1.5.2021 alkaen. 

 
§ 43 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 44 Anhållan om forskningslov, annan forskning/ Tutkimushankehakemus, muu 

tutkimus 
 
§ 45 Anhållan om forskningslov, annan forskning / Tutkimushankehakemus, muut 

tutkimus 
 
§ 46 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 
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          24.5.2021 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 34 Ändring till tjänsteregister; tjänst för hjälpmedelssakkunig ändras till befattning 

/ Muutos virkarekisteriin; apuvälineasiantuntijan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 35 Beslut om förhöjning av uppgiftsenlig lön / Päätös tehtäväkohtaisen palkan 

korottamisesta 
 
§ 36 Lön för koordinerande skötare / Kohohoitajan palkka 
 
§ 37 Beslut om tidsbunden teamdragares lön / Päätös määräaikaisen tiiminvetäjän  

hoitajan palkasta 
 
§ 38 Beslut om barnmorskas uppgifsspecifika lön / Päätös kätilön tehtäväkohtaisesta 

palkasta 
 
§ 39 Delegeringsbeslut / Delegointipäätös 
 
§ 40 Tillägg för snabbvikariat / Äkkilähtijälisän myöntäminen 
 
§ 41 Förhöjning av lön, 6%, pga semestervikariat i förmannauppgifter / Henkilön 

palkkatason nosto 6% esimiehen loman sijaistamisen ajaksi  
 
§ 42 Ändring till tjänsteregister; avdelningssekreterartjänst ändras till befattning / 

Muutos virkarekisteriin; osastonsihteerin virka muutetaan toimeksi 
 
§ 43 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 44 Anhållan om forskningslov / Tutkimushankehakemus 
 
§ 45 Tidsbunden ändring av förman / Esimiehen määräaikainen vaihto 
 
§ 46 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 47 Anhållan om forskningslov / Tutkimushankehakemus 
 
§ 48 Förhöjning av tre sjukskötares lön inom vårdservicenheten / Hoidon palveluyk-

sikön kolmen sairaanhoitajan palkkatason nosto 
 
§ 49 Ändring till tjänsteregister; sammanslagning av två deltidsbefattningar till en 

100% befattning / Muutos virkarekisteriin; kahden osa-aikaisen toimen li-
ittämien yhdeksi 100 % toimeksi 

 
§ 50 Lön för koordinerande skötare / Kohohoitajan palkka 
 
§ 51 Lön för koordinerande skötare / Kohohoitajan palkka 
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Lastenpsykiatrian pkl:n ja osaston toiminta kesän 2021 aikana

Lastenpsykiatrian poliklinikka suljettuna12.7. – 21.7.2021.
Supistettu toiminta 22.7. - 1.8.2021

Lastenpsykiatrian osasto on suljettuna 5.7- 8.8.2021.

Poliklinikan supistetun toiminnan aikana vaikeasti oireilevan lapsen asioissa voi
virka-aikana konsultoida lastenpsykiatrian työntekijää, puh 044 323 2249.

Virka-ajan ulkopuolella ja poliklinikan ollessa suljettuna yhteys TYKSin psykiatriseen
päivystykseen 02 313 8800

Välttämätön lastenpsykiatrinen osastohoito alle 13-vuotiaille järjestetään sulun
aikana Tyksissä. Ensin kuitenkin kartoitettava mahdollisuus saada apua
kotipaikkakunnalla lastensuojelun tai VKS:n somaattisen lastenosaston kautta.

Lastensuojelun päivystysnumero 24/7 06 325 2347.
Päivystävä lastenlääkäri, virka-aikana 5939 ja virka-ajan jälkeen 7993, 0400560513

Barnpsykiatriska poliklinikens och avdelningens verksamhet under
sommaren 2020

Barnpsykiatriska polikliniken, stängd 12.7 – 21.7.2021. Reducerade verksamhet
22.7. – 1.8.2021, telefon 0443232249
Barnpsykiatriska avdelningen är stängd 5.7.2021 – 8.8.2021

Under poliklinikens reducerade verksamhet kan man under tjänstetid konsultera
barnpsykiatrins personal gällande barn med svåra symptom.

Utanför tjänstetid och under poliklinikens stängning kontakt till Psykiatriska jouren vid
TYKS 02 1313 8800

Barn under 13 år som är i behov av omedelbar barnpsykiatrisk vård under
stängningen hänvisas till TYKS. I första hand utreds dock möjlighet att få hjälp i
hemkommunen via barnskyddet eller VCS, somatiska barnavdelning.

Barnskyddets journummer 24/7 är  06 325 2347
Dejourerande barnläkare, tjänstetid 5939 och utanför tjänstetid 7993, 0400560513

5.05.2021
Kristiina Forsman
överläkare

LIITE § 54/1



SOMMAREN 2021 VID UNGDOMSPSYKIATRISKA POLIKLINIKEN OCH
AVDELNINGEN VID VASA CENTRALSJUKHUS

Ungdomspsykiatriska polikliniken, reducerad verksamhet 5.7.-1.8.2021
· Under reducerad verksamhet finns personal från ungdomspsykiatrin på psykiatriska polikliniken.

De kan konsulteras gällande ungdomspsykiatrisk vård.

Ungdomspsykiatriska avdelningen, reduserad verksamhet 5.7.-8.8.2021

· Under denna tiden kommer det att finnas fyra patientplatser på avdelningen.

Vid akuta fall ta kontakt med:

5.7.-1.8.2021 Ungdomspsykiatriska polikliniken (psykiatriska polikliniken) 06-2132289

Ungdomspsykiatriska avdelningen 06-2132199

Utanför tjänstetid bör samjouren kontaktas.

9.8.2021 återupptar ungdomspsykiatrin sin normala verksamhet.

-----------------------------

VAASAN KESKUSSAIRAALAN NUORISOPSYKIATRIAN POLIKLINIKAN JA
OSASTON KESÄ 2021

Nuorisopsykiatrian poliklinikka, supistettu toiminta 5.7.-1.8.2021
· Psykiatrisella poliklinikalla on nuorisopsykiatrian henkilökuntaa töissä poliklinikan supistetun

toiminnan aikana. Heitä voi konsultoida nuorten hoitoon liittyvissä asioissa.

Nuorisopsykiatrian osasto, supistettu toiminta 5.7.-8.8.2021

· Kyseisellä ajalla osastolla on käytössä neljä potilaspaikkaa.

Akuuteissa tilanteissa ota yhteyttä seuraavasti:

5.7.-1.8.2021 Nuorisopsykiatrian poliklinikka (Psykiatrinen poliklinikka) 06-2132289

Nuorisopsykiatrian osasto 06-2132199

Virka-ajan ulkopuolella yhteys yhteispäivystykseen.

9.8.2021 nuorisopsykiatria palaa normaaliin toimintaan.

17.5.2021 Mirja Remes Tanja Jaakola
Vastuualuejohtaja/Ansvarsområdesdirektör Ylihoitaja/Överskötare
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Pöytäkirja 3/2021
sivu 1(13)

Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstai 25.3.2021 klo 9.00 – 10.55
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3

Läsnäolijat: Mona Vikström
Nils-Johan Englund (tuli klo 9.30, § 21)

Barbro Kloo
Kenneth Pärus
Raija Kujanpää
Hans-Erik Lindqvist

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Poissaolijat:
Marina Kinnunen
Peter Nieminen

SHP:n johtaja
Johtajaylilääkäri

Asiantuntijat:

Muut läsnäolijat: Hans Frantz
Juha Post (poistui klo 9.50)

Arja Tuomaala
Ann-Charlott Gröndahl

Hallituksen puheenjohtaja
Hallintojohtaja
Johtajaylihoitaja
HR-johtaja

Esittelijät: Ann-Charlott Gröndahl HR-johtaja

Sihteeri:
Ann-Charlott Gröndahl HR-johtaja

Pykälät: 19 - 31

Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
14.4.2021

MONA VIKSTRÖM

Sihteeri:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
9.4.2021

ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Tarkastaja: Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
9.4.2021

HANS-ERIK LINDQVIST

Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
9.4.2021

BARBRO KLOO
Asetettu
nähtäväksi:

15.4. – 6.5.2021 Otteen oikeaksi todistaa:
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Pöytäkirja 3/2021
sivu 2(13)

Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 25.3.2021 klo 9.00 – 10.55
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3
Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 19 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3
§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 21 Henkilöstöraportti 2020 4
§ 22 Henkilöstökysely 2020 5
§ 23 Kahden sisätautien poliklinikalla työskentelevän sairaanhoitajan

erikoistumiskoulutus 6
§ 24 Hälytysraha henkilöstölle, joka tekee ylimääräisen työvuoron kesällä 2021 7
§ 25 Palkantarkistukset 1.4.2021, KVTES 8
§ 26 Hoidon palveluyksikkö 2 / Psykiatrian varahenkilöstö 9
§ 27 Psykoterapeuttikoulutus kahdelle psykiatrian palvelualueen sairaanhoitajalle 10
§ 28 Lisätyö silmäyksikössä 11
§ 29 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 12
§ 30 Seuraava kokous 13
§ 31 Kokouksen päättäminen 13

Ann-Charlott Gröndahl



Asiasivu 3(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 19 - 20 4.3.2021

§ 19 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

HJ: Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti
koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

§ 20 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hans-Erik Lindqvist ja Barbro Kloo.
__________



Asiasivu 4(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 21 25.3.2021

§ 21 Henkilöstöraportti 2020

Toimintavuodesta 2020 tuli erilainen maaliskuussa puhjenneen ja koko loppuvuoden jatku-
neen pandemian vuoksi. Pandemia aiheutti haasteita paitsi päivittäiseen hoitotyöhön myös
kehittämiseen, koulutukseen ja rekrytointiin. Vuoden lopussa tehdyn henkilöstökyselyn tee-
moja olivat viihtyvyys, yhteishenki ja kohtelu omassa yksikössä sekä se, miten pandemia on
vaikuttanut niihin.
Raporttiin on koottu henkilöstöä koskevat keskeisimmät mittarit ja tunnusluvut. Henkilöstön
ja henkilötyövuosien määrä väheni laboratoriotoiminnan ulkoistamisen vuoksi. Sairauspois-
saoloissa suuntaus oli myönteinen, sillä niiden määrä pieneni jo toista vuotta peräkkäin. Sai-
rauspoissaolopäivien määrä suhteessa palveluksessaolopäivien määrään väheni 3,2 %. Kehi-
tyskeskusteluun osallistui 81 % henkilöstöstä.

Henkilöstöraportti on liitteessä  1/§21 25.3.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi.

HJ: keskusteli henkilöstöraportista ja merkitsi sen tiedoksi sekä lähettää halli-
tukselle tiedoksi.
__________



Asiasivu 5(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 22 25.3.2021

§ 22 Henkilöstökysely 2020

Vuoden 2020 henkilöstökyselyssä henkilöstö sai vastata viihtyvyyttä, yhteishenkeä ja kohtelua
koskeviin kysymyksiin. Vastaajilla oli lisäksi mahdollisuus ehdottaa, miten näitä osa-alueita
voitaisiin parantaa. Myös pandemian vaikutuksia selvitettiin. Korona oli vaikuttanut eniten
viihtyvyyteen (61 % vastasi myöntävästi), seuraavaksi eniten yhteishenkeen (31 %) ja vähiten
siihen, miten henkilöstö kohtelee toisiaan (13 %). Syiksi kerrottiin työtoverien kanssa vietetyn
yhteisen ajan väheneminen, stressi, huolet ja rajoitukset. Joissakin yksiköissä kuitenkin koet-
tiin, että yhteishenki oli vahvistunut. Kyselyyn vastasi 812 henkeä.

Kyselyn tulokset esitellään kokouksessa.

HRJ ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee kyselyn tulokset tiedoksi.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________



Asiasivu 6(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 23 25.3.2021

§ 23 Kahden sisätautien poliklinikalla työskentelevän sairaanhoitajan erikoistumis-
koulutus

Keskussairaalassa työskentelee tällä hetkellä yksi IBD-sairaanhoitaja, joka on erikoistunut tu-
lehduksellisiin suolistosairauksiin. Hän siirtyy ensi vuonna eläkkeelle, ja gastroenterologian
ylilääkäri Christian Nielsen ja koordinoiva osastonhoitaja Tetta Maunuksela ovat henkilöstö-
jaostolle esittämässään anomuksessa toivoneet, että tämä osaaminen voitaisiin turvata kou-
luttamalla kaksi uutta IBD-sairaanhoitajaa. He toteavat, että tällaista osaamista on oltava sai-
raalassa / Pohjanmaan hyvinvointialueella jatkossakin, jotta potilasryhmälle voidaan taata
laadukas hoito. He anovat, että työnantaja korvaisi koulutuksesta aiheutuvat kulut. Sairaan-
hoitajat Heidi Isaksson ja Ida Sandström ovat halukkaita osallistumaan koulutukseen ja sitou-
tumaan työskentelemään tämän potilasryhmän kanssa.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, ja se järjestetään ammattikorkeakoulu Arcadassa
Helsingissä. Koulutuksen kokonaiskuluiksi arvioidaan yhteensä 11 500 euroa (5 750 eu-
roa/työntekijä). Kuluihin sisältyvät kurssimaksut, matkakulut ja palkkakulut lähiopetuksen
ajalta. Koulutukseen kuuluu 14 lähiopetuspäivää. Ylihoitaja Lisa Sundman puoltaa koulutuk-
sen myöntämistä.

Anomus on liitteessä  1/§23 25.3.2021.

Henkilöstöjaoston päättämien koulutusperiaatteiden mukaan edellytetään, että työntekijä
työskentelee sairaanhoitopiirissä vähintään kolme vuotta koulutuksen päättymisen jälkeen,
jos piiri on tukenut hänen jatkokoulutustaan tai muuta laajaa koulutusta. Työntekijän kanssa
solmitaan takaisinmaksusopimus, jonka mukaan työntekijälle syntyy takaisinmaksuvelvolli-
suus, jos hän lopettaa työn ennen kolmen vuoden ajanjakson päättymistä.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että sairaanhoitajien Ida Sand-
ström ja Heidi Isaksson IBD-koulutuksen kulut hyväksytään kokonaisuu-
dessaan. Kummankin kanssa solmitaan sopimus takaisinmaksuvelvolli-
suudesta.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________



Asiasivu 7(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 24 25.3.2021

§ 24 Hälytysraha henkilöstölle, joka tekee ylimääräisen työvuoron kesällä 2021

Olemme joitakin vuosia soveltaneet kesäisin väliaikaista järjestelmää, jossa hoitohenkilöstölle
ja lääkäreille maksetaan hälytysraha (70 euroa) ylimääräisen työvuoron tekemisestä. Tällä ta-
voin on helpotettu henkilöstöjärjestelyitä ja turvattu toiminta pakottavissa tilanteissa, esimer-
kiksi äkillisen poissaolon aikana. Kesällä 2020 järjestelmä oli poikkeuksellisesti voimassa vii-
den kuukauden ajan, koska koronatilanne aiheutti ylimääräistä epävarmuutta ja epätietoi-
suutta.

Hoidon palveluyksikköön (varahenkilöstö) on täksi kesäksi palkattu 147 kesätyöntekijää, mikä
on 13 enemmän kuin edellisvuonna. Suunnittelussa on huomioitu koronatilanne ja tieto siitä,
että henkilöstö on tänä vuonna aiempaa väsyneempää. Toiminta on suunniteltava ensisijai-
sesti niin, että ylimääräisiin työvuoroihin ei ole tarvetta turvautua. Koska sijaisia palkataan
nyt enemmän, poikkeusjärjestelyä voitaisiin soveltaa vain keskeisimmän kesälomakauden
ajan.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
lääkäreille ja hoitohenkilöstölle, joka tekee ylimääräisen työvuoron ajalla
31.5.–22.8.2021, maksetaan 70 euron hälytysraha
Päätös ei koske vuoron vaihtamista.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________



Asiasivu 8(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 25 25.3.2021

§ 25 Palkantarkistukset 1.4.2021, KVTES

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES:n) mukaisesti meillä on 1.4.2021 ja-
ettavana paikallinen järjestelyerä, joka on 0,8 % palkkasummasta. Erä voidaan käyttää paikal-
lisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen, palkkausepäkohtien korjaamiseen tai henkilökoh-
taisiin lisiin. KVTES:n järjestelyerä on suuruudeltaan 32 169 euroa.

Järjestelyerän käytöstä on neuvoteltu ammattijärjestöjen kanssa. Esimiehet ovat päivittäneet
malli- ja tehtäväkuvauksia, joissa on tapahtunut muutoksia, joista ei ole ilmoitettu aiemmin.
Jos tehtävien vaativuudessa on tapahtunut muutoksia, ne on käsitelty neuvotteluissa. Myös
joitakin palkkavertailuja Pohjanmaan hyvinvointialueella on huomioitu tarkistuksissa.

Kooste palkantarkistuksista

- Joitakin yksittäisiä tehtäviä on luokiteltu vaativimmiksi, ja ne näkyvät nimettyinä henki-
löinä liitteessä.

- Useissa isoissa ammattiryhmissä tarkistetaan palkkoja 20–40 euroa, ennen kaikkea alim-
pia palkkatasoja.

- Palkkoja ehdotetaan tarkistettavan suurehkolla summalla joissakin pienissä ammattiryh-
missä ja eräissä yksittäistapauksissa, joissa palkka ei ole kilpailukykyisellä tasolla.

- 820 euroa jaetaan henkilökohtaisina lisinä.

Kooste palkantarkistusehdotuksista on liitteessä  1/§25 25.3.2021. (Ei julkinen)

Luettelo palkantarkistuksista, jotka tehdään poikkeavan ja vaativamman työtehtävän perus-
teella on liitteessä 2/§25 25.3.2021. (Ei julkinen)

Teknisen henkilöstön työ- ja virkaehtosopimuksen ja lääkärien virkaehtosopimuksen järjeste-
lyeriä koskevat asiat valmistellaan henkilöstöjaoston seuraavaan kokoukseen.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto hyväksyy ehdotetut palkantarkistukset
1.4.2021 liitteiden 1 ja 2 mukaisesti.

Kokouksessa henkilöstöjaostolle annettiin tiedoksi päivitetty liite 1. Tason 2 sairaanhoitajat
saavat 20 euron palkankorotuksen, kun taas joitakin korotuksia pienennettiin liitteissä 4 ja 8
sekä palkanmäärittelyn ulkopuolelle jäävässä ryhmässä. Henkilökohtaisen lisän määrää on
laskettu 84 euroon.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen ja päivitetyn liitteen yksimielisesti.
__________



Asiasivu 9(13)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 26 25.3.2021

§ 26 Hoidon palveluyksikkö 2 / Psykiatrian varahenkilöstö

Henkilöstöjaoston kokouksessa 27.8.2020 käsiteltiin asiaa, joka koski psykiatrian varahenki-
löstössä työskentelevää viittä työntekijää. Sen lisäksi, että he työskentelisivät psykiatrian pal-
velualueella sijaisina, he alkaisivat säännöllisesti kiertää erityisgeriatrian osastolla ja vaativan
kuntoutuksen osastolla. Osastot sijaitsevat maantieteellisesti eri paikassa, ja niiden toiminta
ja työn sisältö poikkeavat paljon psykiatrian toiminnasta. Jaosto päätti myöntää työntekijöille
määräaikaisen 100 euron kuukausittaisen erillispalkkion ajalle 1.9.2020–31.5.2021.

Henkilöstöjaoston päätös § 44/27.8.2020 on liitteessä
 1/§26 25.3.2021.

Virkamiestasolla on tuotu esiin, että tämä ei ehkä ole lopullinen ratkaisu äkkilähtijätoiminnan
järjestämiseksi tulevalla hyvinvointialueella. Tänä vuonna on kuitenkin edelleen tarvetta psy-
kiatrian varahenkilöstön laajennetulle sijaistoiminnalle. Olisikin luontevaa jatkaa nykyistä vä-
liaikaista käytäntöä vuoden loppuun saakka.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- määräaikainen 100 euron kuukausittainen erillispalkkio maksetaan
psykiatrian varahenkilöstöön kuuluvalle viidelle sairaanhoitajalle,
jotka kiertävät säännöllisesti erityisgeriatrian ja vaativan kuntoutuk-
sen osastoilla

- päätös on voimassa ajalla 1.6.–31.12.2021.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 27 25.3.2021

§ 27 Psykoterapeuttikoulutus kahdelle psykiatrian palvelualueen sairaanhoitajalle

Vuosien 2021–2023 toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä psykiatrian pal-
velualueella nostettiin esiin pätevien psykoterapeuttien tarve. Kyse on toiminta- ja osaamis-
alasta, jota halutaan vahvistaa ja niinpä kolmen sairaanhoitajan kouluttamiseksi psykotera-
peuteiksi on varattu määräraha.

Kaksi sairaanhoitajaa aloittaa nyt yliopiston antaman koulutuksen, jonka kesto on neljä
vuotta. Koulutukseen on hyväksytty sairaanhoitajat Marika Mononen-Waxlax, joka erikoistuu
perheterapiaan (Helsinki), ja sairaanhoitaja Jamina Ekholm, joka erikoistuu kognitiiviseen
psykoterapiaan (Tampere). Mononen-Waxlaxin koulutuskulut ovat laskelmien mukaan yh-
teensä 31 000 euroa. Summaan sisältyvät palkkakulut (7 700 €) arviolta 60 lähiopetuspäivän
ajalta. Loput kuluista muodostuvat välittömistä kustannuksista, joita ovat kurssimaksu, työn-
ohjaus, matka- ja yöpymiskulut sekä päivärahat. Ekholmin koulutuskulujen arvioidaan olevan
35 700 euroa. Summaan sisältyvät palkkakulut (12 300 €) arviolta 80 lähiopetuspäivän ajalta.
Loput kuluista muodostuvat välittömistä kustannuksista, joita ovat kurssimaksu, työnohjaus,
matka- ja yöpymiskulut sekä päivärahat.
Psykoterapeuttikoulutus on erikoistumiskoulutus, joka antaa muodollisen pätevyyden. Hen-
kilöstön koulutusta koskevien ohjeiden mukaan sairaanhoitopiiri voi painavista syistä rahoit-
taa koulutuksen, ja henkilöstöjaosto harkitsee jokaisessa tapauksessa erikseen, missä laajuu-
dessa jatkokoulutukseen tai pätevöittävään koulutukseen annetaan tukea. Näissä tapauksissa
sovelletaan takaisinmaksusopimusta.

Koska kyseinen koulutuspanostus on priorisoitu talousarviotyössä, sen rahoittamiseen löyty-
nee painava syy. Psykoterapeuttipulasta ja koulutuksen uudenlaisesta rahoittamisesta keskus-
tellaan myös koko yhteiskunnan tasolla. Ylihoitaja Tanja Jaakola on puoltanut sairaanhoita-
jien osallistumista koulutukseen. Koulutus alkoi helmikuussa. Mononen-Waxlax ja Ekholm
ovat jo allekirjoittaneet takaisinmaksusopimuksen ja tietävät, että henkilöstöjaosto ottaa vielä
kantaa, missä laajuudessa kustannukset korvataan. Tukea voidaan antaa työajan ja/tai kulu-
korvausten muodossa.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että sairaanhoitopiiri myöntää pal-
kallista vapaata lähiopetuspäiviä varten sekä maksaa psykoterapeuttikou-
lutukseen liittyvät välittömät kustannukset yllä olevan mukaisesti.

HJ: päätti HRJ:n ehdotuksen mukaisesti, ja että osallistujien kanssa laaditaan
takaisinmaksusopimus.
__________
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Henkilöstöjaosto 28 25.3.2021

§ 28 Lisätyö silmäyksikössä

Silmäyksikön lääkäritilanne on huonontunut äkillisesti, kun yksi silmälääkäri on jäänyt pit-
källe virkavapaalle ja yksi lopettanut työn. Ylilääkäri Janne Järvenpään ja vastuualueen joh-
taja Christian Palmbergin mielestä tuotantoa olisi nyt nostettava erityisten työaikajärjestelyi-
den avulla, jotta meillä ei heti kesän jälkeen olisi liian pitkät jonot sekä leikkauksiin että poli-
klinikkavastaanotoille. Lisätyön tarpeen on arvioitu olevan noin 450 kaihileikkausta ja 2 500
vastaanottokäyntiä. Hallituksen päätöksen mukaan johtajaylilääkäri voi hyväksyä lisätyösopi-
mukset, joita tarvitaan jonojen purkamiseksi.

Nyt on suunniteltu, että osa poliklinikkakäynneistä voitaisiin hoitaa kliinisenä lisätyönä sään-
nöllisen työajan ulkopuolella. Sekä lääkärit että hoitohenkilöstö saavat työstä erillisen kor-
vauksen. Ylilääkäri on kliinisen lisätyön lisäksi ehdottanut käytäntöä, jossa poliklinikka- ja
leikkaustoimintaa tehtäisiin tiettyinä päivinä urakkatyönä. Se toimisi käytännössä niin, että
yksi silmälääkäri hoitaisi kahta leikkaussalia ja kävisi niissä kummassakin normaalin työpäi-
vän aikana. Kummassakin leikkaussalissa olisi hoitotiimi, joka valmistelisi potilaan leikkausta
varten. Poliklinikkatoiminta organisoitaisiin vastaavalla tavalla, niin että lääkärin työpanos
keskitettäisiin maksimaalisesti. Tällä tavalla suoritteiden määrää voitaisiin tietyissä tapauk-
sissa nostaa 150 %.

Virkamiestasolla on keskusteltu, että järjestelmää voitaisiin kokeilla kolmen kuukauden ajan.
Ehdotus urakkapalkasta on tehty ja esitellään kokouksessa. Odotamme vielä ylilääkäriltä lo-
pullista tietoa siitä, ovatko he valmiita kokeilemaan järjestelmää.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että
korvaus kliinisestä lisätyöstä on lääkäreille 60 €/potilas ja hoitajille 60
€/tunti.

Ehdotus urakkapalkasta annetaan kokouksessa.
Tällä hetkellä urakkapalkasta ei anneta ehdotusta.

HJ: hyväksyi HRJ:n ehdotuksen yksimielisesti.
__________
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§ 29 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Keskustelua ei käyty.
__________
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§ 30 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 20.5.2021 klo 9.30.
__________

§ 31 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.
__________
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Julkilausuma · sivu 1(2) 

nro 1/2021 

Elin:   Asiakasraati 

 

Aika:   8.3.2021 klo 13.00 – 15.30 

Paikka:  Teams / Vaasan keskussairaala, kokoushuone T1  

 

Läsnäolijat T1: Nylund Mariann  jäsen 

 

West Sari    asiakaspalvelupäällikkö 

 

Läsnäolijat 

Teams:  Bengs Petra    jäsen  

Heikkilä Antti   jäsen 

Kapiala Ulla-Helena   jäsen  

Paakkonen Sari  jäsen 

Rautavirta Marika  jäsen 

Sohlberg Roger  jäsen 

Strömsholm Eva-Maria jäsen 

Turtonen Heikki   jäsen  

Wiklund Göran  jäsen 

 

Jaakola Tanja   ylihoitaja  

Mäkinen Sari    potilasasiamies/sairaanhoitaja 

Tuomaala Arja   johtajaylihoitaja 

 

Poissaolijat:  -   

   

 

 

Asiantuntijat: Post Juha   hallintojohtaja 

 

 

Puheenjohtaja: Sari West  

Sihteeri:  Sari West 

 

 

 

 

LIITE § 58



Asiasivu 2(4) 

 

Elin  Kokouspäivä  

 

Asiakasraati  8.3.2021  

 

 

Asiakasraadin julkilausuma, 8.3.2021 

Ajankohtaista 

Juha Post, hallintojohtaja 

 

Juha Post kertoi hyvinvointikuntayhtymän suunnittelun tilanteesta. Edellisen tilannekatsauksen 

jälkeen kuntayhtymän toimialojen rakenteet ovat tarkentuneet ja uusia johtajia on valittu tehtä-

viinsä. Lisäksi valintoja on tehty alueellisiin palvelupäällikköjen virkoihin. Post kertoi myös kun-

tayhtymän strategiasta, visiosta ja arvoista sekä millä aikataulutavoitteilla suunnittelu jatkuu.   

 

Asiakasraadin antamien ehdotusten toteutuminen 

 

Asiakasraati sai ennen kokousta kirjallisen selvityksen, miten raadin neljän vuoden kauden aika-

na antamat ehdotukset ovat toteutuneet. Kokouksessa raati keskusteli aiheesta. Raati ehdotti, että 

toimintaa ja toteutuneita ehdotuksia voisi tarkastella kerran vuodessa, jotta palaute tulisi nope-

ammin raadin tietoon. 

 

Asiakasraadin terveiset Vaasan keskussairaalan esimiehille 

 

Asiakasraadilla on puheenvuoro Vaasan keskussairaalan esimiesten Teams-kokouksessa 30.3.21. 

Asiakasraati päätti koostaa esitykseen haluttavat asiat yhteisen Facebook-ryhmän kautta. Eva-

Maria Strömsholm tulee esimiesinfoon esittämään raadin terveiset. 

 

Keskustelua, kysymyksiä, ideoita, tiedotuksia 

 

Asiakasraati keskusteli tulevan hyvinvointikuntayhtymän asiakasraadin tai –raatien muodosta-

misesta. Raati sai kuulla hallintojohtajan esittelyn uudesta organisaatiorakenteesta, mikä synnytti 

keskustelua asiakasraadin sijoittumisesta organisaatiossa. Mikä on raadin funktio, mihin se voi 

ottaa kantaa?  

 

Keskustelua käytiin myös alueellisesta edustavuudesta sekä raadeista sektoreittain. Raadin mie-

lestä ajatus erillisistä raadeista jokaiselle sektorille voi olla hyvä, mutta toisaalta nousi esiin myös 

sektorittaisten raatien mahdollinen kilpailu, esimerkiksi resursseista. 

 

Toinen vaihtoehto voisi olla muodostaa yksi laaja raati, jossa olisi kiintiöinä edustus eri sektorei-

hin liittyen. Tällöin yksi raati voisi muodostaa yhteisen mielipiteen asioista. Sektorikohtaiset 

edustajat voisivat toimia myös omien sektoreidensa muissa kokouksissa asiakasraadin edustaja-

na.  

 

Asiakasraadin jäsenten hakuilmoituksissa on tärkeää käyttää useita erilaisia kanavia, jotta saa-

daan hakijoiksi eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Esimerkiksi sanomalehti-ilmoituksen kautta ei 

välttämättä saavuteta nuoria, jotka haluaisivat tulla mukaan. Petra Bengs ilmoitti olevansa halu-

kas auttamaan nuorten hakijoiden tavoittamisessa.  
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