
18.1.2021

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 69 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Kvalitets- och tillsyns-
arbetsgrupp/ Laatu- ja valvontatyöryhmä

§ 70 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Rokotustiimi

§ 71 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Leikkauspöytä päiväkirurgian yksikölle,
Maquet Otesus Finland Oy, 57 558,37 €

§ 72 Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer – Potilasturvallisuuskoordinaatto-
reille suoritettava korvaus

§73 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Tekstiilityöryhmä

§ 74 Beslutsförtekning/Päätösluettelo; Traktor, KH-Koneet Oy 92 490 €

§ 75 Lönejustering/ Palkantarkistus

§ 76 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Potilasturvallisuus-
työryhmä

Liite § 5/1



18.1.2021

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

2020

§ 116 Anskaffning av operationsbord till dagkirurgiska enheten – leikkauspöydän
hankinta päiväkirurgian yksikölle

§ 117 Förflyttning av arbetstagare till en annan vakans– Työntekijän siirtäminen
toiseen vakanssiin

§ 118 Uppsägning av anställningsförhållande som gäller tillsvidare – Irtisanoutuminen
jatku vasta palvelussuhteesta

§ 119 Anskaffning av operationsbord till dagkirurgiska enheten – Leikkauspöydän
hankinta päiväkirurgian yksikölle

§ 120 Beslut om personligt lönetillägg – päätös henkilökohtaisesta palkanlisästä

§ 121 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 122 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 123 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 124 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta

§ 125 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti

2021

§ 1 anskaffning av PH-impedansregistreringsapparatur – PH-impedanssirekis-
teröintilaitteen hankinta

§ 2 Anskaffning av resurseringsverktyg till vårdenheter – Vuodeosastojen resursoin-
tityökalun hankinta

§ 3 Överlåtelse av gastroskop till Oravais hvc – Gastroskoopin luovutus Oravaisten
terveyskeskukselle

Liite § 5/2



18.1.2021

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin päätösluettelo

§ 131 Jussi Lallin ja Eeva Mariapori-Lallin säätiön apurahat

§ 132 Lönejustering - Palkantarkistus

§ 133 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus,
lääketieteellinen tutkimus; Vesa Rajala, Oulun Yliopistollisen sairaalan veri-
suonikirurgian klinikka, ”FINNULCER”

§ 134 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus,
lääketieteellinen tutkimus; Pauliina Kronqvist, TYKS patologia, ”Tutkimuksen
tarkoituksena on kehittää rintasyövän neoadjuvantti (NA)-hoitopäätöksiin ja hoi-
tovasteenarviointiin liittyviä histopatologisia menetelmiä”

§ 135 Beslutsförteckning – Päätösluettelo; Medanets- palvelinympäristön päivitys

Liite § 5/3



18.1.2021

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 112 Tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan määräaikainen
äkkilähtijälisä

§ 113 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen
korotus

§ 114 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa

§ 115 Ändring till vakansregister; fysioterapeuttjänst ändras till befattning – Muutos
vakanssirekisteriin; fysioterapeutin virka muutetaan toimeksi

§ 116 Hävning av arbetsavtal - Työsuhteen purkaminen

§ 117 Ändring till vakansregister; närvårdatjänst ändras till befattning – Muutos
vakanssirekisteriin; lähihoitajan virka muutetaan toimeksi

2021

§ 1 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Sairaanhoitajan tehtäväkohtaisen palkan
korotus

§ 2 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa

§ 3 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön (glaskroppsinjektioner) - Sairaanhoitajan
tehtäväkohtaisen palkan korotus (lasiaispistokset)

§ 4 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön (glaskroppsinjektioner) - Sairaanhoitajan
tehtäväkohtaisen palkan korotus (lasiaispistokset)

§ 5 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön (glaskroppsinjektioner) - Sairaanhoitajan
tehtäväkohtaisen palkan korotus (lasiaispistokset)

Liite § 5/4
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Pöytäkirja· sivu 1(6) 

nr 2/2020 

 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Keskiviikko 2.12.2020 klo 9.00 - 11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, G-talo, sekä Teams-etäyhteys 

Ammattiyhdistysten edustajille tiedotustilaisuus klo 11.00 

Päätöksentekijät  

Läsnäolijat: Hellman Per 

Erickson Sture, Teams 

Eriksson Roger, Teams 
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Remes Mirja 
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Asiantuntijat: Tero Timonen 
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Muut läsnäolijat:    

Esittelijät: Remes Mirja   

Sihteeri: Jaakola Tanja   

Pykälät: 11 - 21 
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allekirjoitettu: 

Puheenjohtaja: 
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Jaakola Tanja 
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 Otteen oikeaksi todistaa: 
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Pöytäkirja· sivu 2(6) 

nr 2/2020 

 

 

Elin: Psykiatrian neuvottelukunta 

Aika: Keskiviikko 2.12.2020 klo 9.00-11.00 

Paikka: Psykiatrian yksikkö, G-talo 

Asialuettelo 

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu 

§ 11 Kokouksen avaus 3 

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 3 

§ 14 Psykiatrian kehittämishankkeet ja syömishäiriöpotilaiden hoito 3 

§ 15 Psykiatrian henkilöstötilanne 4 

§ 16 Psykiatrian vastuualueen toimintasuunnitelma 2021 5 

§ 17 Keskeisiä toiminnan tunnuslukuja 5 

§ 18 Ajankohtaista H-talon suunnittelusta 5 

§ 19 Muut asiat 5 

§ 20 Seuraava kokous 5 

§ 21 Kokouksen päättäminen 6 

    

Puheenjohtaja:  

 

 

Per Hellman 



Asiasivu 3(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta 2.12.2020  

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

  

§ 11 Kokouksen avaus 

 Puheenjohtaja Per Hellman avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

§ 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 

§ 13 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erickson Sture ja Rönnlund Christer. 

 

§ 14 Psykiatrian kehittämishankkeet ja syömishäiriöpotilaiden hoito - johtava psykologi Tero 

Timonen 

Tero Timonen, PsT, dosentti (ÅA/UEF), psykoterapeutti (VET), on kirjoittanut koosteen ke-
hittämishankkeista, joista hän kertoi kokouksessa. 

 
VKS:n psykiatrian palvelualueen syömishäiriöpoliklinikalla on ollut vuodesta 2018 käynnissä 
kehittämis- ja tutkimushanke. Tavoitteena on ollut polikliinisen terapiahoidon kehittämi-
nen. Projektissa on käytetty yhtä maailman merkittävimmistä hoitomalleista, ns. Oxford-
mallia (CBT-E, Enhanced Cognitive Behavioural Therapy). Lisäksi olemme hyödyntäneet ar-
voperusteisia ja joustavuutta lisääviä näkökohtia ACT-terapiasta (Acceptance and Commit-
ment Therapy). Myös kuvataiteen mahdollisuuksia on hyödynnetty niin, että on mahdollis-
tettu metaforinen kielenkäyttö, jotta asiakkaat pystyvät ilmaisemaan itseään ja tarpeitaan 
paremmin. Yksilötasolla hoitoa ohjataan henkilökohtaisen kliinisen analyysimallin pohjalta 
(FACCM, Functional Analytic Clinical Case Model). Erikoinen ja epätavallinen syömishäiriö, 
jossa tarvitaan henkilökohtaisen tilanteen tarkkaa analysoimista, on ARFID (Avoidant Rest-
rictive Food Intake Disorder).  
 
Olemme tiimissä havainneet hoitoprosessissa tapahtuneen muutoksen. Pystymme tarjoa-
maan terapiaa myös asiakkaille, jolla on syvä ja vaikea masennus. Lisäksi voidaan nähdä, 
että hoitoprosessi noudattaa toisenlaista polkua kuin aiemmin. On ollut tyypillistä, että te-
rapeuttinen prosessi on sisältänyt kaksi muutoskohtaa. Ensin asiakkaan tilanne hieman vai-
keutuu, kun henkilökohtaisten asioiden käsittely aktivoituu ja asiakkaan on löydettävä oma 
suhtautumistapa, mikä jälkeen tunnistettujen ongelma-alueiden merkitys laskee. Uudessa 
hoitomallissa pystymme antamaan jo ohjelman alussa tarvittavia valmiuksia, joita asiakas 
testaa ja soveltaa omaan arkeensa. Joustavuutta lisäävät osiot edistävät ajatusten ja tun-
teiden sanallistamista sekä luovuutta suhtautumistavassa ja toiminnassa. Meillä on kaksi 
mallivaihtoehtoa valmiina, lyhyempi versio (n. 20 krt) lievemmille tapauksille ja pidempi 
versio (40+ krt) vaikeammille asiakasryhmille.  
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Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta 2.12.2020  

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa 

   

 

Mallia on testattu vuosina 2019–2020. Kaikki osiot perustuvat näyttöön, mutta nykyinen yh-
distelmä on uudenlainen formaatti. Projekti jatkuu vuonna 2021 niin, että vakiinnutamme 
hoitoprosessin sekä kehitämme edelleen luovia osioita. Projektista raportoidaan kansainvä-
lisissä julkaisuissa. Yhteistyökumppaneina ovat Jyväskylän yliopiston ja Åbo Akademin psy-
kologian laitokset. Taiteeseen liittyvien näkökohtien suhteen on tehty yhteistyötä Turun yli-
opiston taidehistorian laitoksen kanssa. Tutkimusosion yhtenä teoreettisena näkökulmana 
on ollut kehittää yksilöllinen konseptuaalinen malli omien ajatusten muotoilusta narratii-
viseksi kertomukseksi yksilön omasta historiasta ja taustasta. Tässä yhteydessä käytetään 
kognitiivista semiotiikkaa, johon yhdistetään suhteellisen kehyksen teoria (Relational Frame 
Theory). Olemme myös kiinnostuneita siitä, miten voisimme parhaiten analysoida yksilön 
omaa elinympäristöä edistääksemme sen hyvinvointiin liittyviä tekijöitä. Tässä sovelletaan 
ns. SOC-mallia (Sence of Coherence) yhdessä kontekstuaalisen ympäristöanalyysin kanssa.  

 
VKS:n kehitystiimiin kuuluvat allekirjoittanut sekä syömishäiriöpoliklinikan psykologit ja hoi-
tohenkilöstö. Malli ja saavutetut tulokset on esitelty kansainvälisessä EABCT:n (European 
Association for Behavioural and Cognitive Therapies) online-kongressissa 2.–5. syyskuuta 
2020. Projekti tuottaa useita tutkimusraportteja, ja siitä tullaan julkaisemaan hoitokäsi-
kirja.  
 
Me VKS:n psykiatriassa kehitämme hoitomuotoja ja terapiamalleja, jotka soveltuvat eri osa-
alueille. Strategiamme on ylläpitää prosessinäkemystä, jossa kehitys nähdään jatkuvana 
osana hoidon suunnittelua, koulutuksen ja tutkimuksen rinnalla.  
 
Neuropsykiatrian osalta on koulutusyhteistyötä meneillään; Neurokognitiivinen käyttäyty-
misanalyysi, 2 vuotta. 
 
Neuvottelukunnasta todettiin, että on hienoa, että tällaista kehittämis- ja tutkimustyötä on 
Vaasassa tehty ja että sille tulisi saada näkyvyyttä. 
 
Esitys liitteenä. 

 

 

§ 15 Psykiatrian henkilöstötilanne 

Käytiin läpi eri ammattiryhmien henkilöstötilanne. VAJ Mirja esitteli lääkäreiden osalta ja 

Tanja Jaakola muiden ammattiryhmien paitsi psykologien, jonka Tero Timonen kävi läpi 

oman esityksensä lopuksi. Psykiatrialle on saatu yksi erikoistuva lääkäri, Aleksi Fuchs, mikä 

luonnollisesti edellyttää koulutuksellisen ohjauksen järjestymistä. Todettiin myös, että 

ruotsin kielen osalta tarvitaan lääkäriammattikunnassa vahvistusta.  

Neuvottelukunta kysyi, onko lääkäritilanne edelleen ongelmallinen. Virkalääkäritilanne on 

edelleen huono. Nuoria lääkäreitä on ollut nyt useampia, mutta lyhyitä aikoja, eikä jatku-

vuutta siten muodostu. Erikoislääkäreitä tarvitaan virkoihin.  

Yhteenveto on esitysmateriaalissa.  

Kokouksessa tiedusteltiin hoitohenkilöstön kielijakaumaa. Tämän hetkinen tilanne selvitetty 

HR yksiköstä: suomenkielisiä n= 101, ruotsinkielisiä n= 78 ja muu n=1. 

 



Asiasivu 5(6) 

 

Elin §  Kokouspäivä sivu 

Psykiatrian neuvottelukunta 2.12.2020  
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§ 16 Psykiatrian vastuualueen toimintasuunnitelma 2021 

Mirja Remes esitteli psykiatrian vastuualueen toimintasuunnitelman vuodelle 2021. Puheen-

johtaja totesi, että on hyvä, että konkreettisia keinoja on kirjattu havainnollistamaan suun-

nitelmaa. Taloustilanne todettiin haastavaksi. Liitteenä. 

  

§ 17 Keskeisiä toiminnan tunnuslukuja  

Psykiatrian tulos   kokonaisuudessaan (PSVA, PSYY) oli alijäämäinen lokakuun lopussa. Toi-

mintatuotot 79,1% ja toimintakulut 80,9%. Kuntalaskutetuissa suoritteissa hoitopäivät jäävät 

alle tavoitteen (80%), vaikka syksyllä on ollut korkea kuormitus osastoilla.  Toteutuneissa 

avohoitokäynneissä sama tilanne (80%). Asiakastyytyväisyys ka 4,3. Neuvottelukunta kiinni 

huomiota asiakastyytyväisyystuloksissa tuloksissa, että kielellisten palvelujen keskiarvo oli 

todella hyvä ( ka 4,6). NPS 43. Aikuispsykiatriassa lähetteiden määrä syksyllä vähentynyt, 

jonoa on lähinnä Nepsy – tutkimuksiin. Hoidon arviota odottavia oli kaikilla kolmella erikois-

alalla yhteensä n= 40.  

 

§ 18 Ajankohtaista H-talon suunnittelusta – osastonhoitaja Sofia Storfors 

Osastonhoitaja Sofia Storfors esitteli H- talon suunnitelmien edistymisen. Havainnollistavia 

kuvia esityksessä, joka liitteenä. 

 

§ 19 Muut asiat 

Puheenjohtaja kertoi Markku Sirviön jääneen eläkkeelle, joka toiminut Vaasan edustajana 

Psykiatrian neuvottelukunnassa. Jukka Kentala on nimittänyt uuden asiantuntijan, Heikki 

Kaukorannan, jäljellä olevalle toimikaudelle. 

  

§ 20 Seuraava kokous 

 Seuraava kokous sovittiin 10.02.2021 klo 9.00-11.00 

Neuvottelukunnan jäseniä ja asiantuntijoita pyydettiin esittämään asioita, joita toivovat 

käsiteltävän. 
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§ 21 Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.20 


