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Hallintosäännön seurantaryhmä 1 - 6 20.1.2017   

 

1. Kokouksen avaaminen 

Hallituksen puheenjohtaja Hans Frantz avasi kokouksen ja toivotti kaikki tervetulleiksi. 
 

2. Puheenjohtajan valinta 

Seurantaryhmä valitsi Hans Frantzin puheenjohtajaksi. 
 

3. Sihteerin valitseminen 

Seurantaryhmä valitsi Olle Gullin sihteeriksi. 
 

 
4. Kahden pöytäkirjantarkastajan valitseminen 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marina Kinnunen ja Heli Ylihärsilä. 
 

5. Tehtävän toteaminen 

Hallitus asetti uutta hallintosääntöä valmistelemaan työryhmän, johon kuuluvat hallintojoh-
taja Olle Gull, juristi Björn Boucht ja kuntayhtymän tilintarkastaja Jari Lindholm.  
Kun työryhmän työ on valmis, se esitellään seurantaryhmälle. Sen jälkeen kun seurantaryh-
mä on käsitellyt ehdotuksen, se otetaan hallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi.  
 

SR: totesi tehtävän. 
 ________ 
 
  

6. Selvitys valmistelutyöstä 

Työryhmä on kokoontunut syksyn aikana kahdeksan kertaa. Työryhmä on osallistunut Suo-
men Kuntaliiton järjestämiin koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin. Suomen Kuntaliitto on jul-
kaissut suomen- ja ruotsinkielisen hallintosääntömallin. Valitettavasti mallia saatiin odottaa 
aina kesäkuun loppuun saakka ennen kuin se saatiin Kuntaliitosta.  
 
          jatkuu 
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Hallintosäännön seurantaryhmä 6 - 7 20.1.2017   
 
 
 
Mallisäännössä on myös kommentoitu eri pykäliä. Valitettavasti luottamushenkilöiden kor-
vauksia koskeva luku ei ole vielä saapunut Kuntaliitosta, vaikka sitä on lupailtu koko syksyn 
ajan. Uuteen hallintosääntöön siirtyy useita kuntayhtymän entisiä sääntöjä niin, että ne 
muodostavat nyt yhden asiakirjan. Merkille pantavaa on kuitenkin se, että jotkut poliittisia 
toimielimiä koskevat asiat kirjataan peruskunnissa hallintosääntöön mutta kuntayhtymässä 
perussopimukseen. Niinpä joissakin kohdin on tarpeen tarkistaa, mitä kuntayhtymän perus-
sopimuksessa sanotaan. Hallintosääntöä koskevat viralliset vaatimukset löytyvät uuden kun-
talain 90. §:stä. 
         
Hallintosääntöä on käsitelty myös 20.12.2017 pidetyssä kokouksessa valtuuston puheenjoh-
tajien ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan kanssa. Tarkastuslautakunta esittää valtuus-
tolle luvun 10 Ulkoinen valvonta, kun taas hallitus esittää säännön muut osat valtuustolle. 
Kokouksessa tehtiin pieniä tarkistuksia tekstiin, joka koski valtuuston ja valtuuston puheen-
johtajan työtä. Puheenjohtajat katsoivat, että tässä vaiheessa, kun maakuntauudistukseen on 
kaksi vuotta, ei ole syytä tehdä suuria muutoksia, vaan pyrimme käyttämään entisiä sääntöjä 
niin pitkälle kuin mahdollista. Nyt laadittu ehdotus on ollut myös henkilöstöjohtajalla ja ta-
lousjohtajalla lausuntokierroksella.  
 
Liitteet Hallintosääntömalli suomeksi ja ruotsiksi  

Nykyinen voimassa oleva hallintosääntö ja perussopimus 
 

SR:  kuuli hallintojohtajan suullisen selostuksen sekä päätti, että hallintojoh
  taja keskustelee henkilöstöjohtajan kanssa siitä,  pitäisikö henkilöstöja
  oston tarkistaa ohjeet henkilöstövalinnoista, joihin työsopimuslain mää
  räysten mukaan on sovellettava vakituista työsopimusta.   
  ________ 

 
7. Ehdotus uudeksi hallintosäännöksi 

Uuden hallintosäännön valmistelun lähtökohtana on ollut, että nykyistä, vuonna 2016 päivi-
tettyä hallintosääntöä ei muuteta, vaan se siirretään sellaisenaan uuteen ehdotukseen. Aino-
astaan kuntalain päivityksestä johtuvat pakolliset osat otetaan uusina osina mukaan. Sen 
vuoksi teksti 18. luvussa Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset on sama kuin nykyi-
sessä palkkiosäännössä.  
Hallintosääntö versio 8 

 
 SR: hyväksyi ehdotuksen hallintosäännöksi. 
  ________ 

jatkuu 
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Hallintosäännön seurantaryhmä 8 - 9 20.1.2017   
 
 
 

8. Aikataulu 

Aikataulusta voidaan sanoa, että uuden hallintosäännön on oltava hyväksyttynä 1.6.2017, 
kun valtuuston uusi toimikausi alkaa. Sen vuoksi pidämme valtuuston kesäkokouksen, joka 
pidetään normaalisti kesäkuussa, tänä vuonna jo toukokuun lopussa. Hallintosäännön aika-
taulu voisi olla sellainen, että hallintosääntö otetaan valtuuston käsiteltäväksi 20.3.2017. Val-
tuuston uudet palkkiot vahvistetaan toukokuussa, joten valtuuston ei tarvitse maaliskuussa 
ottaa kantaa palkkioiden suuruuteen vaan ainoastaan hallintosääntötekstiin.  
 

SR: päätettiin, että hallintosääntö otetaan valtuuston käsiteltäväksi 20. maa-
liskuuta. 

 ________ 
 
 

9. Muut asiat 

Ei muita asioita. 
 
 
10. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 10.45.  
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Svd:s direktör – Shp:n johtaja   13.2.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 3 Anskaffningsbeslut: Förnyande av hissar; Kone Hissit Oy, 574 550 €. 
 
§ 4 Valmiustyöryhmä vuosille 2017-2020 
 
§ 5 Kirjaamis- ja laskutustyöryhmä vuosille 2017-2018 
 
§ 6 Hankintapäätös: Kirurgian poliklinikan skoopit;  Olympus Finland Oy, 

75 000 €. 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 23.2.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

2017 

 

§ 3 Muutos virkarekisteriin 

§ 4 Ändring i tjänsteregistret 

§ 5 Kardiologian laatujärjestelmän hankinta 

§ 6 Beslut om individuella tillägg på basen av examen 

§ 7 Keuhkotoimintalaitteen hankinta 

§ 8 Långtidsvikariernas befattningar 

§ 9 Beslut om individuella tillägg på basen av examen 
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                            13.2.2017 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 8 Överföring av långtidsvikarie till en tillsvidareanställning,  plane-

rare/primärvårdsenheten 
 
§ 9-10 Läkares individuella tillägg i situationer med oskötta tjänster; lungenheten 
 
§ 11 Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Etanerseptipitoisuuden yhteys klii-

niseen vasteeseen ja hoitotehoon lastenreumapotilailla”¸apulaisylilääkäri 
Maria Backström 

 
§ 12 Beviljande av ansvarstillägg 
 
§ 13 Ändring till tjänsteregistret: Biträdande överläkartjänst ändras till deltid 

50 % + 50 % vid ansvarsområdet för ban fr.o.m. 1.2.2017 
 
§ 14 Auditointilupa kansallisen DRG-keskuksen koodikirjaamisen auditointiin 
 
§ 15 Lupa laboratoriodiagnostiikan kehittämistyölle; Sairaalamikrobiologikou-

lutettava FM mikrobiologi Roosa Savolainen 
 
§ 16  Harkinnanvaraisen henkilökohtaiset lisät lääkärille 
 
§ 17 - 
 
§ 18 Kipupoliklinikan kehittämisen työryhmän asettaminen 
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                                                                              13.2.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 12 Lupa maisteritason opinnäytetyölle ”Lean implementaatio sairaalaorganisaatios-

sa muutosjohtamisen keinoin”.  Työn empiirinen osuus toteutetaan teemahaas-
tatteluna;  Anne Jaskari 

 
§ 13 Ändring till tjänsteregistret: En 50 % avdelningssekreterare- befattning samman-

slås till en 50 % = 100 %. 
 
§ 14 Lupa opinnäytetyölle ”Liikunnan vaikutus hoitajien mielenterveydelliseen jaksa-

miseen sairaalatyössä”. Toteutetaan kyselylomakkeella. 
 

§ 14 Ändring till tjänsteregistret: En sjukskötarbefattning ändras till deltid 75 % och 
25 % sammanslås med en 50 % sjukskötarbefattning fr.o.m. 1.4.2017 på akutpoli-
kliniken.  

 
 

§ 15 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2017-2019 olevan virkanimikemuutoksen to-
teuttaminen. 

 
§ 16 Toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2017-2019 olevan virkanimikemuutoksen to-

teuttaminen 
 
§ 17 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för barnmorska på 75 % ändras till befatt-

ning fr.o.m. 1.5.2017 
 
§ 18 Ändring till tjänsteregistret: En tjänst för primärvårdare ändras till befattning 

fr.o.m. 1.2.2017 
 
§ 19 Tillstånd till statistiska uppgifter om patientbemötandet i vården och vårdandet; 

magisterstuderande Sofia Lönnholm 
 
§ 20 Henkilöstöhallinnollinen päätös 
 
§ 21 Osastofarmasian laajentaminen toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti 
 lastentautien vuodeosastolla ja kirurgian vuodeosastolla A3 
 
§ 22 Tillstånd för magisteravhandling ”Hälsoteknologins påverkan på kommunika-

tionen”.  Metoder är semistrukturerade kvalitativa intervjuer och målgrupp är 
vårdare som jobbar i intensivvården; Malin Andtfolk 
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