
Protokoll· sida 1(10) 

nr 1/2018 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 19 mars 2018, kl. 13.00-15.10 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås,Y3 

Beslutsfattare Se bilaga § 2a 

Närvarande: Göran Honga 

Auvo Rauhala 

Lena Nystrand 

Ann-Charlott Gröndahl 

Mona Vikström 

Barbro Kloo 

Raija Kujanpää 

Reijo Autio 

Arja Tuomaala 

Marina Kinnunen (ej närvarande 

under behandlingen av § 6) 

Paula Granbacka 

Maria Maars 

m.fl. 

 

 

 

Frånvarande:   

 

 

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare: Olle Gull   

Paragrafer: 1-7 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Gösta Willman 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

Närpes 9.4.2018 

 

 

Jim Eriksson 

Plats och tid: 

Pedersöre 29.3.2018 

 

 

Greger Forsblom 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under 

tiden __.__.20__-__.__.20__ 

 

 

Olle Gull, förvaltningsdirektör 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 

 

 



Möteskallelse · sida 2(10) 

 

Organ: Fullmäktige 

Tid: Måndagen den 19 mars 2018, kl. 13.00-15.10 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

§ 1 Sammanträdet öppnas 3 

§ 2 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet 3 

§ 3 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 3 

§ 4 Sammanträdets laglighet 4 

§ 5 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 4 

§ 6 Val av sjukvårdsdistriktets direktör 6 

§ 7 Uppdatering av programmet VCS 2025 8 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 9 

 

 

 

 

 

 

Ordförande:  

 

 

Gösta Willman 



Ärendesida 3(10) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 1-3 19.3.2018  

 
 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

 
Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman. 

 
 
FMGE: Ordförande Gösta Willman hälsade alla välkomna och öppnade 

sammanträdet. 

__________ 

 
 
 

§ 2 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet  

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter. 

Konstateras också att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet. 

 

       BILAGA § 2 

 

STYR:  föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 

 
 

FMGE: Namnupprop förrättades och röstlängden fastställdes enligt bi-

laga. Alla kommuner var representerade. 

VSVD fullmäktige 19.3.2018 BILAGA § 2a 

  __________ 

 

 

 

§ 3 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

FMGE:  godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________ 

 

 



Ärendesida 4(10) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 4-5 19.3.2018 

 
 
 
 

§ 4 Sammanträdets laglighet 

Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7 §. 

Enligt grundavtalets 8 § är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närva-

rande och dessa representerar minst hälften (1/2) av det sammanlagda röstetalet för samt-

liga medlemmar. 

 
 

STYR:  föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet. 

 

FMGE: Fullmäktige konstaterade enhälligt att mötet är lagligt och be-

slutsfört. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende 

Enligt förvaltningsstadgans 104 § skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigele-

damöter. Efter justeringen hålls fullmäktiges protokoll tillgängliga på samkommunens 

webbplats så som bestäms i 140 § i kommunallagen. 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige väljer Jim Eriksson och  

Greger Forsblom till protokolljusterare. 

 

FMGE: Fullmäktige godkände styrelsens förslag och konstaterade att 

protokolljusterarna också fungerar som rösträknare. 

  __________ 

 

Före fullmäktige fortsatte behandlingen av de egentliga ärendena 

överräckte fullmäktige åt överläkare Tapio Peljo och ekonomidi-

rektör Lena Nystrand de förtjänsttecken som presidenten förlä-

nat. 



Ärendesida 5(10) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 17 19.2.2018 

Fullmäktige 6 19.3.2018 

 

 

 

§ 17 Val av sjukvårdsdistriktets direktör 

 

Styr. ordf. 1 

Tjänsten som sjukvårdsdistriktets direktör har varit lediganslagen och lockat 5 sökanden. 

Dessa är kommundirektör Rurik Ahlberg, vårddirektör Mikael Gädda, direktör Jarkko Pirtti-

perä, chefsöverskötare Marina Kinnunen och kandidaten i statskunskap Timo Helander.  

Sammandrag av de sökandes meriter finns i bilaga. 

 

Sammandrag av sökanden    BILAGA § 17 

 

De formella kompetenskraven är lämplig högre högskoleexamen och lämplig arbetserfaren-

het samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Rurik Ahlberg, 

Mikael Gädda, Jarkko Pirttiperä och Marina Kinnunen uppfyller de formella kraven och där-

för har de alla kallats på intervju. Intervjuerna gjordes 17.1.2018 av en grupp bestående av 

fullmäktiges presidium, styrelseordförande, personalsektionens ordförande, förvaltningsdi-

rektören och chefsöverläkaren. Arbetsgruppen beslöt att inte ge något gemensamt förslag 

utan var och en framför sin åsikt i den fortsatta beredningen. 

 

 

STYR.ORDF.: styrelsen tar del av rapporteringen från intervjugruppen, jämför 

de ansökandes meriter, diskuterar ärendet och ger sitt förslag till 

fullmäktige. 

 

STYR:  Under diskussionen föreslog ledamot Monica Sirén-Aura att Ma-

rina Kinnunen skulle föras fram till fullmäktige som styrelsen 

förslag och understöddes av Mona Vikström. Också de övriga 

styrelsemedlemmarna uttalade sitt stöd för Marina Kinnunen 

varför detta blev styrelsens enhälliga beslut. Hon bedömdes 

bland de sökande som den för denna uppgift mest meriterade 

och lämpligast.  

__________ 

Marina Kinnunen anmälde jäv och var inte närvarande under 

ärendets behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

      fortsätter 



Ärendesida 6(10) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Fullmäktige 6 19.3.2018 

 

 

 

 

§ 6 Val av sjukvårdsdistriktets direktör 

Sammandrag av sökanden    BILAGA § 6 

 

STYR: Styrelsen föreslår enhälligt att fullmäktige väljer ekonomie  

doktor Marina Kinnunen till svd:s direktör. 

 

FMGE: Efter diskussion förrättades val med slutna sedlar. Vid valet er-

höll Marina Kinnunen 117,4 röster och Rurik Ahlberg 36,5, rös-

ter. Fullmäktige konstaterade att Marina Kinnunen valts till 

tjänsten som sjukvårdsdistriktets direktör. 

__________ 

Marina Kinnunen anmälde jäv och var inte närvarande under 

ärendets behandling. 



Ärendesida 7(10) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 21 19.2.2018 

Fullmäktige 7 19.3.2018 

 

 

 

§ 21 Uppdatering av programmet VCS 2025 

 

Svd:s dir. 6 

Från och med år 2014 har utvecklingsarbetet i Vasa sjukvårdsdistrikt följt programmet VCS 

2025. Vid sitt sammanträde 22.1.2018/§ 11 behandlade styrelsen en mellanutvärdering av 

programmet samt förde en följdiskussion om uppdateringsbehovet till grund för den fort-

satta beredningen.  

 

Utgående från denna diskussion har man nu berett en uppdatering av programmet. I anslut-

ning till denna beredning höll man en workshop för en grupp bestående av representanter 

för samtliga vårdserviceområden och serviceområdet för läkare och sakkunniga. Vid denna 

workshop ville man få personalens syn på hur arbetshälsan och -trivseln kunde utvecklas. En 

sammanfattning över resultatet av workshopen användes sedan som bakgrundsmaterial vid 

uppdateringen av programmet.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikts ledande tjänstemän, ansvarsområdesdirektörer, överskötare, förtro-

endemän samt sakkunniga i planerings- och utvecklingsuppgifter sammankom till en ge-

mensam planerings- och utvecklingsdag 6.2.2018, där man i fyra grupper uppdaterade må-

len för programmet VCS 2025. Styrelsens medlemmar hade inbjudits att delta i mötet på ef-

termiddagen. Då genomgicks samtliga gruppers förslag, varefter man röstade fram de bästa 

förslagen.  

 

Målen i det uppdaterade programmet VCS 2025 är följande: 

 

 Vårdresultaten är bevisligen av toppklass i landet  

 

 God kvalitet och goda upplevelser lockar kunder till sjukhuset 

 

 Kundernas behov bemöts konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt genom att ut-

veckla verksamheten och utrymmena 

 

 En uppskattad, välmående, innovativ, ansvarsfull och belåten personal rekommen-

derar oss som arbetsplats 

 

 Tvåspråkighet ger oss ett nationellt försprång och underlättar det nordiska samar-

betet 

 

 Patientsäkerhet utgör en vägvisare för forskning och utveckling 

 

 En heltäckande kundservice möjliggörs 

fortsätter 



Ärendesida 8(10) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 21 19.2.2018 

Fullmäktige 7 19.3.2018 

 

 

 

 Mångsidigare kundservice med hjälp av digitalisering. 

 

Mätare och riktvärden väljs för respektive mål. Mätarna och riktvärdena presenteras på sty-

relsens sammanträde. I syfte att uppnå dessa mål ska sjukvårdsdistriktets övriga program 

och planer som används vid styrningen av verksamheten uppdateras, samtidigt som uppfölj-

ningen av utvecklingen kommer att fortsätta inom ramen för planeringen och uppföljningen 

av verksamheten och ekonomin.  

 

 
SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen ska godkänna de nya mål och riktvärden 

som fastställts för programmet VCS 2025 och vidarebefordra 

dem till fullmäktige för godkännande.  

 

 På sammanträdet delades ut en redogörelse över mätare och 

målnivåer för de strategiska målen. 

    BILAGA § 21 

  

STYR: godkände förslaget enhälligt och beslutade att också infografen 

uppdateras och presenteras på fullmäktigesammanträdet. 

  __________ 

 

§ 7 Uppdatering av programmet VCS 2025 

Redogörelse över mätare och målnivåer för de strategiska målen. 

    BILAGA § 7 

 

 

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner nya mål, mätare och målni-

våer för programmet VCS 2025. 

 

FMGE: Fullmäktige godkände förslaget enhälligt. 

     __________ 

 

 

 





    

    

 

 

Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun 

       Datum för sammanträdet 

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige   19.3.2018 

 

Besvärsrätt och besvärsgrunder 

Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 

påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Även samkommunens medlemskommuner och 

dessas kommunmedlemmar kan anföra kommunalbesvär över beslut som fattats av samkommunens myn-

digheter. Ändring i ett beslut med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär 

endast av den som begärt omprövningen. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningen, kan 

ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter samt samkommunens medlemskommuner 

samt dessas kommunmedlemmar. 

Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndighet har 

överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

Framläggande av protokollet 

Framlagts allmänt till påseende  , varit tillgänglig på webben  

 

Delgivning till part 

part: 

utlämningssätt och datum: 

eller ifall mottagits personligen, mottagarens underskrift:  

 

 

_________________________ 

 

 



    

    

 

 

Besvärsskrift 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

-det beslut i vilket ändring söks 

-till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

-de grunder på vilka ändring yrkas. 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har upp-

gjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskrif-

ten skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

Till besvären skall fogas 

-det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

-intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

-de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har till-

ställts myndigheterna 

Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §) 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före ut-

gången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller 

midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, epost eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 

Tilläggsuppgifter 

Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 

(701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift. Avgift uppbärs dock inte i vissa 

nämnda lag särskilt bestämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ären-

den som gäller offentligsrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga un-

derstöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för änd-

ringssökanden. 
 

 
 


