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Vasa sjukvardsdistrikt 
Vaasan sairaanhoitopiiri 

Arendesida 5(8) 

Organ 
VSVD:s byggnadskommitte 

§ 
21-30

Sammantradesdag 
01.06.2016 

§ 026 Lagesrapport M-byggnaden 

teknisk direktor H Knip (TD) 

Juster at 

� 

Planeringen av renoveringen av M-byggnaden ( ==koket) har inletts. Narmast har planerats 

hur kylrummen skall fornyas. Samtidigt har inletts diskussionen hur kokets funktioner skall 

planeras. 

Arbetet har inletts med att fornya fuktisoleringen norr om matsalen (under "taltet"). 

Fornyandet av kylrummen inleds pa hasten. 

Narmare pa motet 

TD: 

BK: 
Byggnadskommitten antecknar redogorelsen over laget till 

kannedom. 

Byggnadskommitten antecknar redogorelsen till kannedom. 

 

Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 























Svd:s direktör – Shp:n johtaja 17.10.2016

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 33 Hankintapäätös:  Sydämen ultraäänilaite; GE Healthcare Finland Oy,
89 800 €.

§ 34 Sähköisten potilasasiakirjojen käytön valvonnan työryhmän kokoonpanon
täydentäminen.

§ 35 VSHP:n ja Vaasan kaupungin yhteisen työryhmän asettaminen SOTE-
talon suunnittelua varten.

§ 36 Hankintapäätös: Värjäysautomaatti immunohistolokemiallisia värjäyksiä
ja in situ hybridisaatiolla tehtäviä testejä varten;  Immuno Diagnostic Oy,
97 888 €.
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 25.10.2016

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 74 Anskaffning av potatis

§ 75 Försäljning av lösöre

§ 76 Hengityslaitteen hankinta

§ 77 Ersättning för försvunnen egendom

§ 78 KTG-laitteen hankinta

§ 79 Försäljning av lösöre

§ 80 Försäljning av lösöre

§ 81 Irtaimiston myynti

§ 82 Försäljning av lösöre
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17.10.2016

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin päätösluettelo

§ 73 Lupa opinnäytetyölle/mikrobiologian tehtäviin kuuluvalle laboratorion
kehittämistyölle uuden menetelmän testaamiseksi; sairaalamikrobiologi-
koulutettava FM Roosa Savolainen.

§ 74 Lupa hoitotieteen väitöskirja opinnäytetyölle ”Keuhkoahtaumatautia sai-
rastavan omahoidon ohjaus suomalaisessa terveydenhuollossa – kysely-
tutkimus lääkäreille ja sairaanhoitajille”; Hannele Siltanen.

§ 75 Lupa lääketieteen väitöskirja opinnäytetyölle ”Synnynnäinen hyperinsuli-
nismi Suomessa: monimuotoisuus, diagnostiikka ja ennuste; erikoistuva
lääkäri Jonna Männistö.

§ 76 Lupa lääketutkimukselle multippeliskleroosia sairastavilla potilailla; neu-
rologian ylilääkäri Jukka Saarinen.

§ 77 Lupa lääketutkimukselle eturauhassyöpää sairastavilla potilailla; urologi-
an ylilääkäri Christian Palmberg.

§ 78 Harkinnanvarainen henkilökohtainen palkanlisä ammatillisen pätevyyden
perusteella.

§ 79 Lupa sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu-tutkielmalle ”Muutos-
vastarinnan ilmentyminen koskien Vaasan keskussairaalan  organisaatio-
mallin ja johtamisjärjestelmän muutosta”; Riikka Vesalainen, Vaasan
yo/filosofinen tiedekunta

§ 80 Lupa kotiutushoitajalle käyttää sähköistä potilaskertomusta.

§ 81 Lupa tutkijalle lukea sähköistä potilaskertomusta lääketutkimuksen yh-
teydessä.
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                                                    17.10.2016

Administrativa överskötarens beslutsförteckning
Hallintoylihoitajan päätösluettelo

§ 40 Ändringar till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning ändras till deltid,
2  st 50 %:s befattningar på onkologiska polikliniken fr.o.m. 1.12.2016.

§ 41 Delegeringsbeslut
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