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Henkilöstöjaosto

§ 19

§ 19 - 20

Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus
HJ:

§ 20

9.12.2020

Puheenjohtaja julisti kokouksen avatuksi ja totesi, että se on laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
__________

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Vaasan sairaanhoitopiirin hallintosäännön mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen
päättämällä tavalla. Pääsääntö on, että pöytäkirja allekirjoitetaan ja tarkastetaan sähköisesti.
Pöytäkirjantarkastajia valitaan kaksi.

HJ:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annica Haldin ja Greger Forsblom.
__________
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Henkilöstöjaosto

§ 21

§ 21

9.12.2020

Sektorijohtajien ja resurssijohtajien palkan vahvistaminen
Henkilöstöjaosto on saanut tehtäväksi vahvistaa kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden
palkkarakenteen ja palkat.
Valmistelu on tehty seuraavien linjausten pohjalta:
- Virkatehtävälle vahvistetaan tehtäväkohtainen palkka. Lisäksi tulee virka- ja
työehtosopimuksen mukainen työkokemuslisä.
- Kuntayhtymä arvostaa tutkimus- ja kehitystyötä, miksi suoritetusta tohtorin tutkinnosta
maksetaan henkilökohtainen lisä, joka on 6 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
- Sektorijohtajien osalta ehdotetaan, että lääkärin koulutus muodostaa henkilökohtaisen
lisän maksamisperusteen. Koulutuksen mukanaan tuomaa erikoisosaamista
johtotehtävässä arvostetaan.

Päätöksen tueksi on tehty palkkavertailu muiden hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon
johtavien viranhaltijoiden palkkatasoista.
Palkkavertailu on liitteessä

1/§21 9.12.2020.

Ehdotus sektori- ja resurssijohtajien palkkauksesta on liitteessä
2/§21 9.12.2020.

HRJ: ehdottaa, että
- sektori- ja resurssijohtajien palkka vahvistetaan liitteessä 2 olevan
ehdotuksen mukaisesti
- 1.10.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana sektorijohtajien palkka maksetaan
työaikaprosentin
mukaisesti
henkilöstöjaoston
30.11.2020/§
15
vahvistamalla tavalla.
- 1.11.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana resurssijohtajien palkka maksetaan
työaikaprosentin
mukaisesti
henkilöstöjaoston
30.11.2020/§
15
vahvistamalla tavalla.

HJ:

hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto

§ 22

§ 22

9.12.2020

Hallinnon johtavien viranhaltijoiden palkan vahvistaminen
Henkilöstöjaosto on saanut tehtäväksi vahvistaa kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden
palkkarakenteen ja palkat.
Valmistelu on tehty seuraavien linjausten pohjalta:
- Virkatehtävälle vahvistetaan tehtäväkohtainen palkka. Lisäksi tulee virka- ja
työehtosopimuksen mukainen työkokemuslisä.
- Kuntayhtymä arvostaa tutkimus- ja kehitystyötä, miksi suoritetusta tohtorin tutkinnosta
maksetaan henkilökohtainen lisä, joka on 6 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
- Strategiajohtajan osalta on huomioitu, että hän toimii kuntayhtymän johtajan sijaisena.
Päätöksen tueksi on tehty palkkavertailu muiden hyvinvointialueiden hallinnon johtavien
viranhaltijoiden palkkatasoista.
Katso palkkavertailu liitteestä 1/§21 9.12.2020.
Ehdotus hallinnon johtavien viranhaltijoiden palkkauksesta on liitteessä
1/§22 9.12.2020.

Kuntayhtymän johtaja: ehdottaa, että
- hallinnon
johtavien
viranhaltijoiden
palkka
vahvistetaan liitteessä 1 olevan ehdotuksen mukaisesti
- 1.11.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana palkka
maksetaan
työaikaprosentin
mukaisesti
henkilöstöjaoston 30.11.2020/§ 15 vahvistamalla tavalla
- viestintäjohtajalle maksetaan palkka 100 %:n mukaan
1.11.2020 lähtien, sillä hänellä ei ole muuta voimassa
olevaa palvelussuhdetta.
Ann-Charlott Gröndahl ilmoitti olevansa esteellinen ja
poistui asian käsittelyn ajaksi.
HJ:

hyväksyi yksimielisesti kuntayhtymän johtajan ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto

§ 23

§ 23

9.12.2020

Kuntayhtymän johtajan palkan vahvistaminen
Henkilöstöjaosto on saanut tehtäväksi vahvistaa kuntayhtymän johtavien viranhaltijoiden
palkkarakenteen ja palkat.
Valmistelu on tehty seuraavien linjausten pohjalta:
- Virkatehtävälle vahvistetaan tehtäväkohtainen palkka. Lisäksi tulee virka- ja
työehtosopimuksen mukainen työkokemuslisä.
- Kuntayhtymä arvostaa tutkimus- ja kehitystyötä, miksi suoritetusta tohtorin tutkinnosta
maksetaan henkilökohtainen lisä, joka on 6 % tehtäväkohtaisesta palkasta.
- Päätöksen tueksi on tehty palkkavertailu muiden hyvinvointialueiden kuntayhtymien
johtajien palkkatasoista.
Katso palkkavertailu liitteestä 1/§21 10.12.2020.
Ehdotus kuntayhtymän johtajan palkkauksesta on liitteessä
1/§23 9.12.2020.

Hallituksen pj.:

ehdottaa, että
- kuntayhtymän johtajan Marina Kinnusen palkka
vahvistetaan liitteessä 1 olevan ehdotuksen mukaisesti
- valmisteluaikana
1.9.2020–31.12.2021
palkka
maksetaan
työaikaprosentin
mukaisesti
henkilöstöjaoston 30.11.2020/§ 15 vahvistamalla
tavalla.
Marina Kinnunen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui asian
käsittelyn ajaksi.

HJ:

hyväksyi yksimielisesti hallituksen puheenjohtajan ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto

§ 24

§ 24

Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

HJ:

Käytiin keskustelua kahden viran hoitamisesta.
__________

9.12.2020
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Henkilöstöjaosto

§ 25

§ 25 - 26

9.12.2020

Seuraavat kokoukset
Päätettiin kevään kokouspäivämäärät.
Torstai 28.1.2021 klo 10.30
Torstai 25.2.2021 klo 9.00
Torstai 8.4.2021 klo 9.00
Maanantai 10.5.2021 klo 9.00
Kokoukset pidetään keskussairaalassa, mutta niihin on mahdollista osallistua myös Teamsin
välityksellä.
__________

§ 26

Kokouksen päättäminen

HJ:

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.35.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet
Kokouspäivämäärä
Henkilöstöjaoston kokous

9.12.2020

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät:
§ 19 – 20, § 24 - 26

Oikaisuvaatimusohjeet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:

§ 21 - 23
Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
• kuntayhtymän jäsenkunta
• kuntayhtymän jäsenkunnan jäsen
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•
päätös, johon haetaan oikaisua
•
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•
millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Omistajakunnan ja omistajakunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Vaasan sairaanhoitopiirin
kirjaamosta (yhteystiedot alla).

Pöytäkirja on 15.2.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:
Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi
käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.

