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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning  
Hallintojohtajan päätösluettelo  

 
§ 52 Anskaffning av Buddy Healthcare – Buddy Healthcare-hankinta 
 
§ 53 Anskaffning av respirator till intensivvården – Hengityskoneen hankinta teho-
 hoitoon 
 
§ 54 Anskaffning av Buddy Healthcare – Buddy Healthcare-hankinta 
 
§ 55 Anskaffning av Buddy Healthcare – Buddy Healthcare-hankinta 
 
§ 56 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 57 Anskaffning av 3D-skanner – 3D-skannerin hankinta 
 
§ 58 Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat – Lyhytaikaisen luoton otto 

kuntasertifikaatilla 
 
§ 59 Anskaffning av uppdatering av Titania-servicemiljö – Titania-palvelinympäristön 
 päivityksen hankinta 
 
§ 60 Anskaffning av videoskop – Videoskooppien hankinta 
 
§ 61 Anskaffning av diatermi- /vävnadfusionapparat /- Diatermia- / kudosfuusiolaitteen 

hankinta 
 
§ 62 Anskaffning av anestesimaskin – Anestesiakoneen hankinta 
 
§ 63 Anskaffning; projektet för ibruktagandet av eMedicinskåp, 2M-IT:s andel – Hankinta; 
 eLääkekaapin  käyttöönottoprojekti, 2M-IT:n osuus 
 
§ 64 Anskaffning av Buddy Healthcare – Buddy Healthcare-hankinta 
 
§ 65 Anskaffning av dockningsstationer - Telakka-asemien hankinta 
 
§ 66 FD-beslut; ersättningskrav för borttappade glasögon – HJ-päätös; korvausvaatimus 
 kadonneista silmälaseista 
 
§ 67 FD-beslut; ersättningskrav för borttappade löständer – HJ-päätös; korvausvaatimus 
 kadonneista tekohampaista 
 
§ 68  Beslut på försäljning av tandvårdens redskap vid instrumentvården - Päätös välinehuol
 lon hammashuollon laitteiden myynnistä 
 
§ 69 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 70 Ändringar till tjänsteregistret – Muutokset virkarekisteriin 
 
§ 71 Förflyttning av beslutanderätt gällande ersättningskrav -Päätösvallan siirto va-
 hingonkorvausasioissa 
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BILAGA § 105/3



          17.8.2020 
 
 
 
§ 59  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 60 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 61 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 62 Lönejustering/ Palkankorotus 
 
§ 63 Lönejustering/ Palkankorotus 
 
§ 64  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 65  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 66 Lönejustering/ Palkankorotus 
 
§ 67 Lönejustering/ Palkankorotus 
 
§ 68 Redogörelse över utfört övertidsarbete/ Selvitys tehdystä ylityöstä 
 
§ 69 Redogörelse över utfört övertidsarbete/ Selvitys tehdystä ylityöstä 
 
§ 70 Lönejustering/ Palkankorotus 
 
§ 71 Opinnäytetyön lupa-anomus/ Anhållan om lärdomsprov; Minna Holappa, Itä-

Suomen Yliopisto, Farmasia. 
 
§ 72  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 73 Lönejustering/ Palkankorotus 



          17.8.2020 
 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 55 Beslut om uppsägning av arbetsförhållande/Päätös työsuhteen irtisanomisesta 
 
§ 56 Sjukskötares lönetillägg för snabbvikariat för viss tid/Sairaanhoitajan määräai-

kainen äkkilähtijälisä 
 
§ 57 Primärvårdares lönetillägg för snabbvikariat för viss tid/Lähihoitajan määräai-

kainen äkkilähtijälisä 
 
§ 58 Ändring till tjänsteregister; fördelning av en 100 % avdelningssekreterarbefatt-

ning till två 50 % befattningar/Muutos virkarekisteriin; 100 %:n osastonsihtee-
ritoimen jakaminen kahdeksi 50 % toimeksi 

 
§ 59 Ändring till tjänsteregister; sammanslagning av deltidsbefattningar till en 100 % 

sjukskötarbefattning samt en 100 % primärvårdarbefattning/ Muutos virkarekis-
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1. AKTIVERADE ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
A. IMMATERIELLA TILLGÅNGAR

a) Immateriella rättigheter 4 år lineär avskrivning
- IT-program

b) Övriga utgifter med lång verkningstid 4 år lineär avskrivning
- Forsknings och utvecklingsutgifter

c) Förskottsbetalningar ingen avskrivning
- Sätts i balansen på resp. ställe

B. MATERIELLA TILLGÅNGAR
a) Jord- och vattenområden ingen avskrivning

b) Byggnader
- Förvaltnings- och institutionsbyggnader 30 år lineär avskrivning
- Ekonomibyggnader 10 år       - " -
- Övriga byggnader 20 år       - " -
- Ändringar för installation av apparatur 5-10 år       - " -

c) Fasta konstruktioner och anordningar
- Gator, vägar, parker, parkeringsplatser 15 år lineär avskrivning
- Avloppsnät 30 år       - " -
- Vattendistributionsnät 30 år       - " -
- Fjärrvärmenät 20 år       - " -
- Elledningar, transformatorer, utomhusbelysning 15 år       - " -
- Telefonnät, -centraler, abonnentcentraler och IT-nät 10 år       - " -
- Övriga rör- och kabelnät 15 år       - " -
- Maskiner och anordningar vid el-, vatten- eller kraftverk 10 år       - " -
- Fasta lyft- och flyttanordningar 15 år       - " -
- Övriga fasta maskiner, anordningar och konstruktioner 10 år       - " -
- Kulverter 20 år       - " -

d) Maskiner och inventarier
- Avancerad undersöknings- och vårdapparatur 8 år lineär avskrivning
- Övrig undersöknings- och vårdapparatur 5 år       - " -
- IT-utrustning 4 år       - " -
- Medicinska hjälpmedel 5 år       - " -
- Övriga anordningar och inventarier 3 år       - " -
- Övriga lätta maskiner 5 år       - " -
- Övriga tunga maskiner 10 år       - " -
- Övriga transportmedel 5 år       - " -
- Övriga rörliga arbetsmaskiner 5 år       - " -

e) Övriga materiella tillgångar ingen avskrivning
- Konst- och värdeföremål

f) Förskottsbetalningar och halvfärdiga arbeten ingen avskrivning
- Förskottsbetalningar
- Halvfärdiga arbeten

C. VÄRDEPAPPER INGÅENDE I ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OCH ÖVR. LÅNGFR. PLACERINGAR
a) Aktier och andelar ingen avskrivning
b) Lånefordringar       - " -
c) Övriga placeringar       - " -

Avskrivningsplan

BILAGA § 107
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Kunnanhallitus, § 109,18.05.2020
Kunnanvaltuusto, § 40, 15.06.2020

§ 40
Luottamustehtävien päättyminen ja uusien jäsenten nimeäminen

LAIDno-2020-284

Kunnanhallitus, 18.05.2020, § 109

Valtuutettu Tapio Nyystin poismenon johdosta kunnan toimielimiin tulee valita uusia 
luottamushenkilöitä.

Tapio Nyysti toimi seuraavissa Laihian kunnan luottamustehtävissä:
- kunnanvaltuusto, varsinainen jäsen
- kunnanhallitus, puheenjohtaja
- kunnanhallituksen konsernijaosto, varapuheenjohtaja
- ansio- ja kunniamerkkitoimikunta, puheenjohtaja
- johtosääntötyöryhmä, puheenjohtaja
- yhteistyötoimikunta, puheenjohtaja
- Kyrönmaan kuntien yhteistyötoimikunta, varsinainen jäsen
- Vaasan seudun neuvottelukunta, varsinainen jäsen
- kunnan ja seurakunnan yhteistyöryhmä, varsinainen jäsen
- Pohjanmaan kauppakamari vuosikokous, varaedustaja (Erkki Aron henkilökohtainen 
varaedustaja)
- Laihian Hyvinvointi Oy / hallitus, varsinainen jäsen
- sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuutta valmisteleva työryhmä, jäsen
- Pohjanmaan liiton poliittinen viiteryhmä, varsinainen edustaja
- Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuusto, varsinainen jäsen
- Pohjanmaan liiton edustajainkokous, varsinainen jäsen
- Suomen Kuntaliiton kuntapäivät, varsinainen jäsen
- Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta, varsinainen jäsen
- Merinova Oy yhtiökokous, varsinainen edustaja
- Vaasan seudun Matkailu Oy yhtiökokous, varaedustaja (Janne Laineen 
henkilökohtainen varaedustaja)
- Vaasan seudun Kehitys Oy (Vasek) yhtiökokous, varaedustaja (Asko Salmisen 
henkilökohtainen varaedustaja).

Kuntalaki 17 §
Varavaltuutetut
Jos valtuutetun on todettu menettäneen vaalikelpoisuutensa, hänet on vapautettu 
toimestaan tai hän on kuollut, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä 
olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan 
järjestyksessä ensimmäisen varavaltuutetun.

Kuntavaalituloksen mukaan varsinaiseksi valtuutetuksi kunnanvaltuustoon tulee 
Riikka Mäki.

Ehdotus
Esittelijä: Juha Rikala

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto toteaa 
Tapio Nyystin luottamustehtävät päättyneiksi.

BILAGA § 116
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Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto valitsee 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1) kunnanhallitukseen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan
2) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon uuden varsinaisen jäsenen
3) Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto merkitsee 
tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta 
nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Päätös
Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen.

Kunnanvaltuusto, 15.06.2020, § 40

Ehdotus

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
toteaa Tapio Nyystin luottamustehtävät päättyneiksi.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi
1) kunnanhallitukseen uuden varsinaisen jäsenen ja puheenjohtajan
2) Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon uuden varsinaisen jäsenen
3) Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokuntaan uuden varsinaisen jäsenen.

Kunnanhallitus ehdottaa yksimielisesti kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto 
merkitsee tiedoksi, että kunnanvaltuuston puheenjohtajan pyynnöstä 
keskusvaalilautakunta nimeää uuden varavaltuutetun vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:
n mukaisesti.

Päätös
Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen tekemän ehdotuksen.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituksen uuden varsinaisen jäsenen 
valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi ehdotti uudeksi jäseneksi 
Teemu Knuuttia. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on yhtä monta kuin 
valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita kunnanhallituksen uudeksi 
varsinaiseksi jäseneksi Teemu Knuutin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitukseen tulee valita uusi varajäsen (Teemu 
Knuutin henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja 
avasi keskustelun uuden varajäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu 
Minna Niemi ehdotti uudeksi varajäseneksi Sakari Potia. Puheenjohtaja totesi, että 
koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti 
valita kunnanhallituksen uudeksi varajäseneksi Sakari Potin (Teemu Knuutin 
henkilökohtainen varajäsen) jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun kunnanhallituksen uuden puheenjohtajan 
valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi ehdotti uudeksi 
puheenjohtajaksi Marja Vettenrantaa. Puheenjohtaja totesi, että koska ehdotettuja on 



 Laihia Ote pöytäkirjasta 3/2020 3 ( )6
Kunnanvaltuusto 15.06.2020

yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita 
kunnanhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi Marja Vettenrannan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitukseen tulee valita uusi 2. varapuheenjohtaja 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Puheenjohtaja avasi keskustelun uuden 2. 
varapuheenjohtajan valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi ehdotti 
uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Miskalaa. Puheenjohtaja totesi, että koska 
ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita 
kunnanhallituksen uudeksi 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Miskalan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston 
uuden varsinaisen jäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu Minna Niemi 
ehdotti uudeksi jäseneksi Teemu Knuuttia. Puheenjohtaja totesi, että koska 
ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti valita 
Vaasan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi 
Teemu Knuutin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja avasi keskustelun Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen 
johtokunnan uuden varsinaisen jäsenen valinnasta. Keskustelun aikana valtuutettu 
Minna Niemi ehdotti uudeksi jäseneksi Hannele Viiasta. Puheenjohtaja totesi, että 
koska ehdotettuja on yhtä monta kuin valittavia, kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti 
valita Liikelaitos Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunnan uudeksi varsinaiseksi 
jäseneksi Hannele Viiasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kunnanvaltuusto päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi, että kunnanvaltuuston 
puheenjohtajan pyynnöstä keskusvaalilautakunta on nimennyt uuden varavaltuutetun 
vaalilain 93 §:n ja kuntalain 17 §:n mukaisesti.

Merkitään, että valtuutettu Marja Vettenranta käytti puheenvuoron päätöksenteon 
jälkeen.
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Pöytäkirja on julkaistu Laihian kunnan kotisivuilla 23.06.2020.

Tarkastetusta pöytäkirjasta otetun otteen oikeaksi todistaa

Laihialla 23.06.2020
Maria Katajamäki
hallintokoordinaattori

Tiedoksianto asianosaiselle
Tulostettu Laihian kunnan asianhallintajärjestelmästä 
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Kunnallisvalitus
§40

Kunnallisvalitusohje
Tähän päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

- kunnan jäsen

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 
päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä tai saantitodistuksen osoittamana aikana 
tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää tai sitä 
päivää, jona päätös on asetettu nähtäville, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa 
laskettaessa.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan 
päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

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
perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Valitukseen on liitettävä:

päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Valituksessa on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta 
sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan 
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toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (Hallintoprosessilaki 
32 §).

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen 
viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa 
valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa. 
Valitusasiakirjat voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös telekopiona tai 
sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla siten, että ne on käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan viimeisenä päivä ennen virka-
ajan päättymistä.

 

Valitusviranomainen, yhteystiedot:

Vaasan hallinto-oikeus

PL 204, 65101 Vaasa

s-posti vaasa.hao(at)oikeus.fi

telekopio 029 5642 760

 

Valituksen maksullisuus

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun 
tuomioistuinmaksulain (1455/2015) perusteella. Lisätietoja valituksen 
maksullisuudesta saa valitusviranomaiselta.

 

Lisätietoja kunnallisvalituksesta:

s-posti: laihian.kunta@laihia.fi



Protokoll · sida 1(6)
nr 3/2020

Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 11.6.2020 kl. 12.00 – 13.20
Plats: VCS, styrelsens sammanträdesrum T1
Beslutsfattare:
Närvarande: Hans Frantz, medlem

Raija Kujanpää, medlem
Mona Vikström, ersättare
Ulla Hellén, medlem

Frånvarande: Hans-Erik Lindqvist

Sakkunniga: Marina Kinnunen
Juha Post
Sari Nielsen

svd:s direktör
förvaltningsdirektör
jurist

Övriga närva-
rande:

Timo Ylilauri verkställande direktör; TT
Botnia Ab

 (före mötet)

Föredragande: Juha Post förvaltningsdirektör

Sekreterare: Sari Nielsen
Paragrafer: 21-31
Protokollet
undertecknat:

Ordförande:
godkänt elektroniskt 23.6.2020

Hans Frantz

Sekreterare:
godkänt elektroniskt 24.6.2020

Sari Nielsen
Justerat: Plats och tid:

granskat elektroniskt 24.6.2020

Ulla Hellén

Plats och tid:
granskat elektroniskt 23.6.2020

Raija Kujanpää
Framlagt
till påseende:

Har varit offentligt till påseende
___.___-___.___.2020

Utdragets riktighet bestyrker:

BILAGA § 118/ 1



Möteskallelse · sida 2(6)

Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 11.6.2020 kl. 12.00–13.20

Plats: VCS, styrelsens sammanträdesrum T1

Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 21 Val av sekreterare 3
§ 22 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3
§ 23 Val av protokolljusterare 3
§ 24 Sammanträdets arbetsordning 3
§ 25 Översikt av bokslut för år 2019 4
§ 26 Deltagande i olika bolagsstämmor och val av representanter
                          för dessa 5
§ 27 Planer för utvecklandet av ägarstyrningen 5
§ 28 Godkännande av principer och anvisningar för ägarstyrning 5
§ 29 Sammanträden under hösten 2020 6
§ 30 Övriga ärenden 6
§ 31 Sammanträdet avslutas 6

Ordförande:

Hans Frantz



Sektionen för ägarstyrning 21-24 11.6.2020

§ 21 Val av sekreterare

Jurist Sari Nielsen valdes till ordinarie sekreterare för sektionen för ägarstyrning.

§ 22 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet.
_______

§ 23 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare valdes Ulla Hellén och Raija Kujanpää.

§ 24 Sammanträdets arbetsordning

Föredragningslistan för sammanträdet godkändes som arbetsordning.
______



Sektionen för ägarstyrning 25 11.6.2020

§ 25 Översikt av bokslut för år 2019

Bokslut och verksamhetsberättelser för de viktigaste bolagen genomgicks.

Bolag BILAGOR § 25 (1-7)

- 2M-IT Ab
- Coxa Ab
- Eila Oy Ab
- Mico Botnia Oy Ab
- Seinäjoen keskuspesula Ab
- Teese Botnia Ab
- UNA Ab

FD: Sektionen antecknar redogörelsen för kännedom.

SFÄ: Redogörelsen antecknades för kännedom.



Sektionen för ägarstyrning 26 11.6.2020

§ 26 Deltagande i olika bolagsstämmor och val av representanter för dessa

Läget gällande bolagsstämmorna sågs över och representanter för bolagsstämmor
uppdaterades efter behov.

FD: Sektionen utnämner representanter för bolagstämmor ifall det
saknas representanter.

SFÄ: Sektionen utnämnde förvaltningsdirektör Juha Post till repre-
sentant för samtliga övriga bolagsstämmor förutom för Seinä-
joen Keskuspesula Ab och Finlands närlaboratorium Ab, i vilka
ordförande Hans Frantz fungerar som representant. Om dessa
är förhindrade att delta så representerar jurist Sari Nielsen di-
striktet i bolagstämman.
_________

§ 27 Planer för utvecklandet av ägarstyrningen

FD: Förvaltningsdirektören presenterade planerna.

SFÄ: Sektionen antecknade planerna för kännedom. Sektionen utsåg
Teese Botnia Ab, Mico Botnia Ab, 2M-IT Ab och TT Botnia Ab
(som inleder sin verksamhet i höst) till huvudsakliga objekt för
ägarstyrningsarbetet. Övriga bolag uppföljs vartefter som det
uppkommer aktuella ärenden som anknyter till dem.

Kvantitativa och kvalitativa mål ska fastställas för hösten för
Teese Botnia Ab, Mico Botnia Ab, 2M-IT Ab och TT Botnia Ab.
Dessa uppdateras i den Excel-fil som upprättats för ägarstyr-
ningen.

§ 28 Godkännande av principer och anvisningar för ägarstyrning

FD: Förvaltningsdirektören presenterade planerna.

SFÄ:  Sektionen antecknade planerna för kännedom.
_______



§ 29 Sammanträden under hösten 2020

Sektionen beslutade sammanträda på onsdagen den 23 september kl. 9.00 och på
onsdagen den 25 november kl. 9.00.

________

§ 30 Övriga ärenden

En ny  representant  måste  väljas  till  styrelsen  för  Finlands  Närlaboratorium Ab i
stället för överläkare Reijo Autio. Sektionen fattade ett principbeslut om att föreslå
att sjukvårdsdistriktets styrelse ska utnämna förvaltningsdirektören som represen-
tant för bolagets styrelse.

Ett gemensamt sammanträde med Vasa stads koncernsektion hölls 10.6.2020.

TT Botnia Ab:s verkställande direktör Timo Ylilauri presenterade sig före samman-
trädet.

Seinäjoen Keskuspesula Ab planerar att hålla en extraordinarie bolagsstämma i
september–oktober månad. På agendan finns dividendutdelningen.
________

§ 31 Sammanträdet avslutas

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 13.20.
________



BILAGA § 118/ 2



























Protokoll 3/2020
sida 1(18)

Organ: Personalsektionen
Tid: Onsdagen 17.6.2020 kl. 9.30 – 11.05
Plats: Auditoriet Grågås, Y3.13

Närvarande: Mona Vikström
Nils-Johan Englund
Barbro Kloo
Kenneth Pärus
Åsa Blomstedt

Ordförande
Medlem
Medlem
Medlem
Ersättare

Frånvarande: Hans-Erik Lindqvist
Marina Kinnunen

Medlem
SVD:s direktör

Sakkunniga:

Övriga
närvarande:

Hans Frantz
Peter Nieminen
Arja Tuomaala

Styrelsens ordförande
Chefsöverläkare
Chefsöverskötare

Föredragande:

Sekreterare:
Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör

Paragrafer: 27 - 39

Protokollet
undertecknat:

Ordförande:

Mona Vikström

Sekreterare:

Ann-Charlott Gröndahl
Justerat: Plats och tid:

Vasa, _____ / _____ 2020

Barbro Kloo

Plats och tid:
Vasa, _____ / _____ 2020

Nils-Johan Englund
Framlagt till
påseende:

Utdragets riktighet bestyrker:

BILAGA § 118/ 3



Protokoll 3/2020
sida 2(18)

Organ: Personalsektionen
Tid: Onsdagen 17.6.2020 kl. 9.30 – 11.05
Plats: Auditoriet Grågås, Y3.13
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 27 Sammanträdet öppnas, beslutförhet 3
§ 28 Val av protokolljusterare 3
§ 29 Nya kollektivavtal för kommunala sektorn 4
§ 30 Begränsningar i arbetstidsersättningar, uppdatering 7
§ 31 Framställan om ersättning för extra operationsteam under jourtid 8
§ 32 Finansiering av specialiseringsutbildning för en sjukhusfysiker 9
§ 33  Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe: Mellanrapport 31.5.2020

12
§ 34  Tjänstledighet med lön för tentläsning, specialiserande läkares specialiserings-examen

13
§ 35 Ändring av ansvars- och arbetsuppgifter 15
§ 36 Samarbetskommitténs protokoll 16
§ 37 Information, meddelanden, initiativ, frågor 17
§ 38 Nästa möte 18
§ 39 Mötets avslutande 18

Ann-Charlott Gröndahl



Ärendesida 3(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 27 - 28 17.6.2020

§ 27 Sammanträdet öppnas, beslutförhet

PS: Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.
__________

§ 28 Val av protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Barbro Kloo och Nils-Johan Englund.
__________



Ärendesida 4(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 29 17.6.2020

§ 29 Nya kollektivavtal för kommunala sektorn

Nya kollektivavtal har slutits för kommunala sektorns alla branscher. Avtalsperioden är från
1.4.2020  –  28.2.2022.  De  flesta  avtalsförändringarna  börjar  gälla  från  ett  senare  datum.  De
största förändringarna finns i läkaravtalets arbetstidskapitel, samtidigt som arbetsavtalslagens
nya regler också börjar tillämpas för läkarna. Det är främst kravet på dygnsvila som kommer att
medföra stora ändringar i planeringen av läkarnas ordinarie arbetstid och i jourtider.

I alla avtal tas de sk. kiky-timmarna bort från 31.8. Vissa andra arbetstidsbestämmelse har änd-
rats som kompensation för den här ändringen. I periodarbete kan ett nattskift nu inom hela sjuk-
huset planeras till 11 timmar mot tidigare 10 timmar. Flexsaldot höjs från 40 till 50 timmar och
man kan med enskild arbetstagare komma överens om att ge semesterpenningen i ledig tid.
Avtalen innehåller två allmänna lönejusteringar, den första 1.8.2020 (1,22- 1,25 %) och den andra
1.4.2021 (1 %).  Dessutom finns en lokal justeringspott 1.4.2021. Avtalens totala kostnadseffekt
beräknas till 3,04 %.

Parterna kom även överens om ett kollektivavtal för social- och hälsovårdspersonal. Sote-avtalet
som börjar gälla från 1.9.2021 innehåller främst löne- och arbetstidsregler.

Närmare genomgång vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen i detta skede antecknar redogörelsen till kän-
nedom och återkommer till avtalstillämpningarna i den omfattning riktlinjer
behöver ges lokalt.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 5(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 34 7.6.2018
Personalsektionen 30 17.6.2020

§ 34 Begränsningar för arbetstidsersättningar

I tidigare kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal § 22 /arbetstidskapitlet, fanns en skrivning
enligt vilket arbetstidsersättningarna var begränsade för personal som den behöriga myndigheten
i samkommunen ansåg vara i ledande eller självständig ställning. Ersättningarna för övertid räk-
nades på ett avvikande sätt.

I det nya kollektivavtalet som trädde ikraft 1.2.2018 har § 22 slopats och ersatts med en ny § 21,
som innehåller en förteckning över personal som inte omfattas av bestämmelserna om ersättning
för mertids-, övertids- natt-, skift-, lördags-, och söndagsarbete samt beredskap, om inte den be-
höriga myndigheten i samkommunen finner det skäligt.

Personal som enligt förteckningen i  Akta berörs av § 21 och till  vilka inte betalas ovannämnda
arbetstidsersättningar:
§ samkommunens ledande tjänsteinnehavare,
§ medlemmar i samkommunens ledningsgrupp chefer för verk, direktörer för resultatom-

råden eller personer i motsvarande ställning,
§ medlemmar i ledningsgruppen för samkommunens affärsverk eller sektor/verk/resultat-

områden,
§ direktören för en resultatenhet, vars uppgifter främst är administrativa, eller förvalt-

nings- eller ekonomidirektören för en resultatenhet.

I tillämpningsdirektivet sägs även att regeln inte tillämpas på ersättare till ledargruppsmedlem-
mar och inte heller på sådan som har närvarorätt men inte beslutsrätt. Det torde vara fallet för
personalrepresentanten.

Begränsningen av arbetstidsersättningar för personal i ledande ställning motiveras i tillämp-
ningsdirektivet med att deras uppgift till sin natur är sådan, att användningen av arbetstid i all-
mänhet inte kan övervakas eller att en noggrann övervakning av arbetstidens användning inte är
ändamålsenlig.
Utdrag ur Akta § 21 i bilaga 1/§34 7.6.2018.

Inom sjukvårdsdistriktet har även personal som står utanför arbetstidslagen stämplat sin arbets-
tid och kunnat flexa inom +/- 40 timmar. Timmar utöver det har inte registrerats. För läkare som
har jour, har jourersättningar i sin helhet erlagts enligt stadganden i läkaravtalet.

fortsätter



Ärendesida 6(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 34 7.6.2018
Personalsektionen 30 17.6.2020

HRD: föreslår att personalsektionen besluter
- att de tjänsteinnehavare som fastställts stå utanför arbetstidsla-

gen, konstateras omfattas av reglerna i § 21 och att arbetstidser-
sättningar därmed inte utbetalas

- för läkare som gör jourarbete betalas dock jourersättningar enligt
läkaravtalet.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 7(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 30 17.6.2020

§ 30 Begränsningar i arbetstidsersättningar, uppdatering

Från början av år 2020 har fyra nya direktörsuppgifter inrättats, varför personalsektionens tidi-
gare beslut torde uppdateras. Dessa är kvalitetsdirektör, utvecklingsdirektör, datadirektör och
regional IT-direktör. Dessutom finns en teknisk direktör och en projektdirektör med visstidsan-
ställning till projektet med det nya patientdatasystemet. Alla dessa kan konstateras arbeta själv-
ständigt och i ledande ställning inom sina respektive sektorer, så att begränsningarna gällande
arbetstidsersättningar enligt Akta kap III § 21 tillämpas. Det betyder,  att  bestämmelserna som
gäller ersättning för mertidsarbete, övertids-, kvälls-, natt-, lördags-, och söndagsarbete samt be-
redskap inte tillämpas.

De nya direktörerna konstateras stå utanför arbetstidslagen. I likhet med beslutet i § 34/7.6.2018,
ska de stämpla sin arbetstid och får flexa inom de saldogränser och på de villkor som för tillfället
gäller i sjukvårdsdistriktet.

Förslag till uppdaterad förteckning över tjänsteinnehavare och arbetstagare som står utanför ar-
betstidslagen i BILAGA 1/§30 17.6.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen fastställer förteckningen över personal som
står utanför arbetstidslagen enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 8(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 31 17.6.2020

§ 31 Framställan om ersättning för extra operationsteam under jourtid

Överläkaren för blodkärlskirurgi och arbetsledningen för operationsavdelningen har sänt en skri-
velse till  personalsektionen, där man föreslår att  man skulle ta i  bruk ett  system med ett  extra
operationsteam i de fall man under jourtid hamnar att göra jouroperationer som beräknas pågå
flera timmar. På så sätt skulle inte jourteamet vara bokat för så long tid, att det hindrar utförande
av andra operationer. Det här extra teamet skulle sammankallas från 0-48 timmar före operat-
ionen och de sjukskötare som kallas till teamet, skulle få en specialutryckningspenning på 120
euro. Penningen skulle betalas oberoende av om sjukskötaren kallas till arbete hemifrån eller från
arbetet.

Framställan i BILAGA 1/§31 17.6.2020.

Enligt kollektivavtalet betalas utryckningspenning för den olägenhet som uppstår då man kallas
hemifrån till arbetet. Personalsektionen har dessutom beslutat om några undantag, enligt vilket
utryckningspenning (50 €) betalas i några specialfall: då arbetstagaren på arbetsgivarens initiativ
blir tvungen att göra dubbla arbetsskift (minst 12 h), om planerad arbetstid förlängs med mera än
en timme pga att arbetstagaren är fast i ett operationsteam eller en angio-undersökning. Speci-
alutryckningspenning (120 €) betalas då personal kallas hemifrån och det är en speciellt akut si-
tuation (patientens liv är i fara) eller det är en patienttransport till ett universitetssjukhus. Dess-
utom finns ett beslut om nödoperationer, enligt vilket specialutryckningspenning på 100 € betalas
om man bildar ett nytt team sent på eftermiddagen för en brådskande operation eller nödoperat-
ion.

Kännetecknande för alla utryckningar är att de ska göras direkt eller som en förlängning av ar-
betsdagen och inte som i den nu föreslagna modellen inom 0-48 timmar. På basen av tidigare
förda diskussioner i personalsektionen, iakttas en återhållsam linje till avvikelser från kollektiv-
avtal eller egna modeller. På tjänstemannanivå har ärendet diskuterats och gjorts den bedöm-
ningen, att man inte skulle göra ytterligare avvikelser från kollektivavtalet.

HRD: föreslår att personalsektionen avslår operationsledningens anhållan, med
motiveringen att det finns system för utryckningspenning i de fall personal
behöver kallas till arbetet.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 9(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 32 17.6.2020

§ 32 Finansiering av specialiseringsutbildning för en sjukhusfysiker

Ansvarsområdesdirektör Antti Jekunen och chefsfysiker Juha Rajala har lämnat in en skrivelse
med förslag om hur man skulle försöka förbättra sjukhusfysikersituationen på Vasa centralsjuk-
hus. För tillfället finns tre lediga sjukhusfysikerbefattningar, som trots att de varit lediganslagna
inte fått sökanden. Situationen är väldigt besvärlig, eftersom det finns många förpliktelser i strål-
ningslagstiftningen, som kräver en behörig sjukhusfysiker.

Specialiseringsutbildningen till sjukhusfysiker är fyra år lång. Sedan år 2013 finns ett samarbete
med Åbo universitetssjukhus, enligt vilket specialiserande sjukhusfysiker kan göra ett år specia-
liseringspraktik vid Vasa centralsjukhus. Tack vare det här samarbetet har vi i princip alltid en
studerande, som gett oss en tillfällig personalresurs och en viss reklam. De här arrangemangen
har dock inte gett oss någon fysiker med tillsvidareanställning.

Det som nu föreslås är ett specialpaket, där Åbo universitetssjukhus skulle inrätta en tidsbunden
specialiseringsbefattning, som Vasa centralsjukhus skulle finansiera. Det första året skulle han
arbeta i Vasa, precis som de andra gjort. Men det andra året skulle han arbeta vid Åbo universi-
tetssjukhus. Det här skulle innebära en investering på c 65.000 €, som täcker lönekostnaderna.
Rese- eller övriga kostnader ersätts inte av sjukhuset. Lönekostnaderna skulle dock täckas med
budgeterade löneanslag för fysikerbefattningar.

Skrivelsen i BILAGA 1/§32 17.6.2020.

Juho Ala-Myllymäki som man föreslår ska väljas till den eventuella tidsbundna befattningen har
arbetat som praktikant fyra månader under 2014 och som specialiserande sjukhusfysiker sedan
3.6.2019.

Det hör till personalsektionens mandat att besluta om eventuell finansiering av utbildning som
ger formell behörighet. Huvudregeln är att samkommunen inte bekostar utbildning som ger for-
mell behörighet. Dessa kan prövas från fall till fall och undantag har gjorts, om det funnits speci-
ella grunder. I det här fallet kan vi konstatera att cancervården och strålbehandlingen är ett stort
och viktigt verksamhetsområde vid Vasa centralsjukhus och där vi är bundna av den lagstiftning
som gäller strålbehandling. Nuvarande situation, med endast en behörig sjukhusfysiker är mycket
sårbar.  Förslaget stöds från tjänstemannahåll. Om sjukhuset beviljar finansieringen, förutsätter
det även att Ala-Myllymäki ingår återbetalningsavtal. Enligt återbetalningsavtalet förutsätts han
arbeta tre år vid Vasa centralsjukhus efter avlagd examen. Om han slutar tidigare, återbetalar han
kostnaderna för utbildningen helt eller delvis, beroende på när han slutat.

fortsätter



Ärendesida 10(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 32 17.6.2020

HRD: föreslår att personalsektionen besluter
- att Vasa centralsjukhus finansierar utbildningspraktiken för en sjukhusfysi-
ker vid Åbo universitetssjukhus, samt
- att återbetalningsavtal ingås med Juho Ala-Myllymäki för de lönekostnader
som hänförs till praktikåret vid Åbo universitetssjukhus.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 11(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 71 12.12.2019
Personalsektionen 33 17.6.2020

§ 71 Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe

Inom sjukvårdsdistriktet finns långtgående planer enligt vilka centralsjukhuset kommer att in-
leda egen mottagningsverksamhet ute i regionerna. Längst har man hunnit i Jakobstad, där läkare
från centralsjukhuset hållit specialläkarmottagningar, baserade på ett köpavtal mellan sjukvårds-
distriktet och social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Från årsskiftet kommer den här verksam-
heten att utvidgas med flera nya specialiteter, samt bli centralsjukhusets egen verksamhet. Mot-
tagningarna administreras från Vasa och målet är att dels erbjuda service nära invånarna och dels
att påverka patientströmmarna.

Under den tid verksamheten ordnats via köpavtal, har ersättningarna varit brokiga. Som ersätt-
ningsgrund har använts besöks- och åtgärdspriser som legat nära den ersättningsnivå som till-
lämpats vid köavkortning. Då verksamheten nu blir sjukvårdsdistriktets egen, är målsättningen
att vi ska få ett rättvist ersättningssystem för läkarmottagningarna, oberoende av specialitet. Er-
sättningsnivåerna behöver därför ses över, vilket personalsektionen också konstaterade
28.11.2018, då ersättningsgrunden för konsultdagarna fastställdes inför år 2019.

Personalsektionens beslut § 58/28.11.2018 i BILAGA 1/§71 12.12.2019.

På tjänstemannanivå har beretts ett förslag till ny ersättningsmodell för läkare som har mottag-
ningsverksamhet vid ett sk. närserviceställe. Modellen utgår från att läkaren gör normala arbets-
dagar på mottagningen, att resorna görs som tjänsteresor och att till läkaren betalas en ersättning
per mottagningsdag. Ersättningarna och övriga villkor för närservicemottagningarna har sam-
manställts i ett skilt dokument.

Förslag till ersättningar och villkor för läkares mottagning vid närserviceställe i
BILAGA 2/§71 12.12.2019.

HRD: förslår att personalsektionen godkänner ersättningsmodellen för läkares när-
servicemottagningar enligt förslaget i bilaga 2. Beslutet gäller för tiden
1.1.2020 till 31.12 .2020.

Ledamot Nils-Johan Englund föreslog att man skulle få en mellanrapport per 31.5.2020.
Förslaget understöddes av Kenneth Pärus.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag samt tillägget om en mellanrapport.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 33 17.6.2020

§ 33  Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe:
Mellanrapport 31.5.2020

Under perioden 1.1-31.5.2020 har registrerats 67 mottagningsdagar som läkare från centralsjuk-
huset gjort till Jakobstad. Dessutom finns en mottagningsdag som audionomen hållit. Totalt har
55.025 euro blivit utbetalt till de personer som hållit dessa mottagningar. Med arbetsgivaravgifter
blir det en kostnad på c 68.000 euro.

Specialläkarmottagningar har skett inom 11 olika specialiteter. De flesta mottagningsdagarna har
gjorts inom specialiteterna röntgen (13 dagar), gastroentrologin (13 dagar) samt öron-, näs- och
strupsjukdomar (14 dagar). Patientantalet kan variera mellan 5-20 per dag, beroende på specia-
litet och besökstyp. Dessutom förekommer telefonsamtal, utlåtanden och konsultationer. Även i
den här verksamheten syntes coronaläget, så att vissa patienter annullerade sina besök i ett sent
skede.

Sammanställning över mottagningsdagarna i BILAGA 1/§33 17.6.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar mellanrapporten till kännedom.

PS: Personalsektionen diskuterade om mottagningsverksamhet även ska inledas
i Syd-Österbotten och hoppas på en fortsatt behandling i styrelsen. Mellan-
rapporten antecknades till kännedom.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 34 17.6.2020

§ 34  Tjänstledighet med lön för tentläsning,
specialiserande läkares specialiserings-examen

I sjukvårdsdistriktet har som rekryteringssatsning tillämpats en praxis enligt vilken speciali-
serande läkare har kunnat beviljas en vecka tjänstledighet med lön för läsledighet för tentamen
som hör till specialiseringsexamen inom en specialitet som finns vid VCS. Beslutet har gjorts tids-
bundet för c två år i taget. En av de mätare som följs upp gällande personalen är hur stor andel av
tjänsterna som sköts med ordinarie personal. Målet är att det ska vara 86 %. Enligt situationen
30.4.2020 uppfylls målsättningen inom alla serviceområden förutom läkare och sakkunniga, där
vi har 67 %. Då beslutet om att stöda specialiserande läkare med tentläsningsledighet, var 65 %
av läkartjänsterna skötta med ordinarie personal. Man kan kanske inte direkt påvisa att systemet
i sig gjort stor skillnad, men det ger onekligen en positiv bild av sjukhuset inom gruppen med
unga läkare.

Personalsektionens senaste beslut från 31.5.2017/§30 i
BILAGA 1/§34 17.6.2020.

Personalsektionens senaste beslut utgick 31.3.2019, men har tillämpats fram till denna dag. Av
ouppmärksamhet har ärendet inte tidigare tagits till personalsektionen för ny prövning. Med nu-
varande läkarsituation torde ändå beslutet kunna förnyas till 31.12.2021, eller tills Österbottens
välfärdssamkommun inleder sin verksamhet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter förlänga beslutet från 31.5.2017/§ 30,
så att tjänsteledighet med lön för tentläsning kan beviljas fram till 31.12.2021,
med iakttagande av följande kriterier:

- Till en specialiserande läkare beviljas en vecka tjänstledighet
med lön för läsledighet för tentamen som hör till speciali-
seringsexamen inom specialitet som finns vid VCS. Tentdagen
kan utgöra en av de fem lediga dagarna.

- Den specialiserande läkaren skall ha varit anställd minst 9 må-
nader vid VCS innan ledigheten börjar eller ha ett ikraftvarande
arbetsavtal, som omfattar minst 9 månader.

- -Beslutet tillämpas inte på specialläkare som avlägger tilläggs-
specialitet.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 7 27.2.2020
Personalsektionen 35 17.6.2020

§ 7 Löneärenden; sekreterare inom förvaltningen, team-dragare till call-center, vissa
biträdande avdelningsskötare

Förslag på och diskussioner om lönejusteringar har framställts för tre grupper.

1. Överskötare Satu Hautamäki anhåller om löneförhöjning för tio sekreterare inom förvalt-
ningen, som hör till serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner. Hon hänvisar till att
de har mångsidiga uppgifter, använder många it-program och utför sakkunniguppgifter.
Hon föreslår att deras lönesättning skulle höjas med 101,66 euro, eller till den högsta nivå
som betalas för sekreterararbete. Det skulle med andra ord göras en ny värdering av ar-
betets svårighetsgrad.

Hautamäkis anhållan i BILAGA 1/§7 27.2.2020.

Arbetets svårighetsgrad och därmed lönen har senast bedömts för ett år sedan, i samband med
att det fanns en justeringskvot att dela ut från 1.1.2019. Eftersom det i sekreterarnas fall inte skett
förändringar i arbetsuppgifterna torde det inte nu vara läge att bedöma lönenivån generellt, utan
den prövningen skulle bli aktuell nästa gång det finns någon justeringskvot att fördela.

2. Förändringar i arbets- och ansvarsuppgifterna har skett för en sjukskötare inom call-cen-
ter/sjukhusets hemlinje, som utsetts till teamdragare för verksamheten. Hemlinjen är en
nystartad verksamhet, till vilken poliklinikens telefonsamtal styrs. Tjänsten kommer att
tas stegvis i bruk på alla polikliniker och avdelningar och då verksamheten blir mera om-
fattande, behövs en team-dragare, som aktivt utvecklar och utvärderar verksamhetsme-
toder och verksamheten i samråd med service-enhetens förman, som inte fysiskt finns på
enheten.

3. Inom öppenvården har under några års tid ledningsstrukturen ändrats, så att man har
avslutat avdelningsskötartjänsterna och istället organiserat flera polikliniker under en
koordinerande avdelningsskötare. Till den koordinerande avdelningsskötarens uppgifter
hör alla personaladministrativa uppgifter för den sammanslagna personalen, förutom öv-
riga avdelningsskötaruppgifter. På de enskilda poliklinikerna finns en biträdande avdel-
ningsskötare, som i praktiken har en betydande roll i arbetsledningen, eftersom den ko-
ordinerande avdelningsskötaren inte är fysiskt närvarande på enheten.
Den nya modellen har lett till att den löpande personaladministrationen blivit osmidig
för alla parter, då det handlar om att sända mail och lappar mellan personer inom arbets-
ledningen. Därför planeras nu en utvidgning av biträdande avdelningsskötarens roll. Det
är i praktiken biträdande avdelningsskötaren som leder och övervakar det dagliga arbetet
på enheten och i den rollen ska hen också sköta personalfrågor, som att bevilja ledigheter,
planera semestrar och bedöma vikariebehov.

fortsätter
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 7 27.2.2020
Personalsektionen 35 17.6.2020

Biträdande avdelningsskötaren skulle på ett naturligt sätt även vara den som håller ut-
vecklingssamtal. Det är inte ändamålsenligt att en koordinerande avdelningsskötare med
över 50 anställda ska sköta personalfrågor på den här nivån. Strategiska beslut, såsom
rekryteringar eller andra större personalärenden skulle fortsättningsvis höra till den ko-
ordinerande avdelningsskötaren.
Den här uppdateringen av biträdande avdelningsskötarens arbetsbeskrivning innebär att
uppgifterna blir något mera krävande och att en justering av uppgiftslönen skulle bli ak-
tuell för åtta biträdande avdelningsskötare på åtta olika enheter.

Förslag till lönejusteringar i BILAGA 2/§7 27.2.2020 (ej offentlig bilaga).

HRD: föreslår att personalsektionen
- godkänner förslaget till lönejusteringar enligt bilaga 2 samt
- konstaterar att ingen ny värdering görs gällande sekreterarnas lönesätt-

ning, utan att  den prövningen görs i  samband med att  det finns någon
justeringskvot att fördela.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________

Personalsektionen 35 17.6.2020

§ 35 Ändring av ansvars- och arbetsuppgifter

Överskötaren för öppenvården Lisa Sundman har meddelat att den ändring av ansvars- och ar-
betsuppgifter som gjordes för biträdande avdelningsskötare inom öppenvården har makulerats.
De har återgått till normala arbetsuppgifter från 1.6.2020 och lönen justeras enligt Akta kap II §
10 till normal biträdande avdelningsskötarnivå efter åtta veckor från ändringen.

Överskötarens beslut i BILAGA 1/§35 17.6.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar informationen till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Personalsektionen 36 17.6.2020

§ 36 Samarbetskommitténs protokoll

Protokoll nr. 3/2020 i BILAGA 1/§36 17.6.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar protokollet för kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 37 17.6.2020

§ 37 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Förvaltningsdirektören har framfört önskemål om att få kallelse till personalsektionens möten.
Personalsektionen beslöt att han kan kallas som sakkunnig.
__________



Ärendesida 18(18)

Organ § Sammanträdesdag
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Personalsektionen 38 - 39 17.6.2020

§ 38 Nästa möte

Personalsektionen fastställde höstens mötesdatum:

Torsdag 27.8.2020 kl. 9.30
Torsdag 8.10.2020 kl. 9.30
Torsdag 10.12.2020 kl. 9.30
__________

§ 39 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 11.05.
__________
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