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Asiasivu 3(7)

Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 109 - 111 3.7.2019

§ 109 Kokouksen avaus – päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja Hans Frantz avaa kokouksen.

§ 110 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan jäseniä Greger Forsblom ja Mona Vikström.

HALL:

§ 111 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

HALL:
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 103 10.6.2019
Hallitus 112 3.7.2019

§ 103 Psykiatrian vastuualuejohtajan valitseminen

JYL 8
Psykiatrian vastuualuejohtajan virkaan on tullut kaksi hakemusta. Molemmat hakijat täyttä-
vät muodolliset pätevyyskriteerit. Hakijat on haastateltu 31.5.2019. Haastatteluun osallistui-
vat työantajan edustajina vshp:n valtuuston pj. Gösta Willman, henkilöstöjaoston pj. Mona
Vikström, psykiatrian palvelualueen ylihoitaja Tanja Jaakola ja johtajaylilääkäri Reijo Autio.

LIITE § 103 Luottamuksellinen
JYL ehdottaa:

- että hallitus käy keskustelun haastattelijoilta saatavan analyysin
perusteella ja tekee päätöksen valinnasta sen jälkeen.

- että psykiatrian vastuualuejohtajan tehtävää valitaan hoitamaan
kaksi vastuualuejohtajaa. Tarkempi työnjako esitetään elokuun
hallituksen kokouksessa.

- että valitaan Pirjo Kumpulainen vastuualuejohtajan virkaan
C1V51015

- että palkataan Mirja Remes tekemään vastuualuejohtajan virka-
tehtävää ajalle 1.8.2019- 31.12. 2024

- palkkaukset liitteen mukaan
HALL:

Päätti keskustelun jälkeen, valita Kumpulainen ja Remes ehdotuk-
sen mukaisesti.
________

§ 112 Psykiatrian vastuualuejohtajien palkkaus

JYL 6
Hallitus päätti edellisessä kokouksessa, että psykiatrialle palkataan kaksi vastuualuejohtajaa.
Samalla päätettiin molempien palkasta. Tehtävien vaativuutta ja valittujen henkilöiden ko-
kemusta sekä ammatillista pätevyyttä on tarkasteltu vielä kokonaisuutena.

jatkuu..
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Elin § Kokouspäivä sivu

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Hallitus 112 3.7.2019

Tämän tarkastelun perusteella on henkilöstöjohtaja tehnyt ehdotuksen palkkojen rakentee-
seen.

LIITE § 112 Luottamuksellinen

JYL ehdottaa;
että hallitus hyväksyy liitteen (salainen) mukaisen palkan rakenteet
psykiatrian vastuualuejohtajille Pirjo Kumpulaiselle ja Mirja Re-
mekselle.

HALL:



Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Kokouspäivämäärä

Hallituksen kokous 3.7.2019

Muutoksenhakukiellot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 § mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-
siin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät:

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi
käyntiosoite: X-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.



Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta an-
nettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvali-
tuksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen:
Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
65100 Vaasa

Kunnallisvalitus Valitusaika 30 päivää, valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
Pykälät:

Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
-päätös, johon haetaan muutosta
-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä yhteystie-
dot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmään on liitettävä
-päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-
dasta
-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle.

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §)

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän
virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jou-
lu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäi-
vänä.
Omalla vastuulla asiakirjat voi lähettää postitse, sähköpostitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasia-
kirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.


