
          
 

  

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilagor till styrelsens föredragningslista 
23.2 2017, kl. 9.00 

Nr 2 / 2017 

 



Protokoll · sida 1(5) 
nr 1/2017 

Organ: Uppföljningsgruppen för förvaltningsstadgan 
Tid: 20.1.2017 kl 10.00 
Plats: Mötesrum R0A 
Beslutsfattare  
Närvarande: Styrelseordförande Hans Frantz 

Fullmäktigeordförande Gösta Willman 
Distriktsdirektör Göran Honga 
Chefsöverskötare Marina Kinnunen 
Chefsöverläkare Auvo Rauhala 
Huvudförtroendeman Kim Berg 
Huvudförtroendeman Heli Ylihärsilä 
Förvaltningsdirektör Olle Gull 

ordförande 
 
 
 
 
 
 
sekreterare 

 

Frånvarande: Jurist Björn Boucht   

Sakkunniga: Jurist Björn Boucht   

Övriga  
närvarande: 

   

Föredragande:    

Sekreterare:    
Paragrafer:  

Protokollet 
undertecknat: 

Ordförande: 
 
Hans Frantz 
 

Sekreterare: 
 
Olle Gull 
 

Justerat: Plats och tid: 
 
 
 

Plats och tid: 
 
 
 

Framlagt till  
påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 
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Protokoll · sida 2(5) 
 

Organ: Uppföljningsgruppen för förvaltningsstadgan 

Tid: 20.1.2017 kl 10.00 

Plats: Mötesrum R0A 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende som behandlas Sida 

 
 
 
1. Mötet öppnas 3 
2. Val av ordförande 3 
3. Val av sekreterare 3 
4. Val av två protokolljusterare 3 
5. Konstaterande av uppdraget 3 
6. Redogörelse för beredningsarbetet 3 
7. Förslaget till ny förvaltningsstadga 4 
8. Tidtabellen 5 
9. Övriga ärenden 5 
10. Mötet avslutas 5 
 

Ordförande:  
 
 
      



Ärendesida 3(5) 
 
Organ §  Sammanträdesdag sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Uppföljningsgruppen för förvaltnings- 1 - 6 20.1.2017   
stadgan 

 

1. Mötet öppnas 

Styrelseordförande Hans Frantz öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 
 

2. Val av ordförande 

Uppföljningsgruppen valde Hans Frantz till ordförande. 
 

3. Val av sekreterare 

Uppföljningsgruppen utsåg Olle Gull till sekreterare. 
 

 
4. Val av två protokolljusterare 

Till protokolljusterare valdes Marina Kinnunen och Heli Ylihärsilä. 
 

5. Konstaterande av uppdraget 

För beredningen av den nya förvaltningsstadgan tillsatte styrelsen en arbetsgrupp bestående 
av förvaltningsdirektör Olle Gull, jurist Björn Boucht och samkommunrevisor Jari  
Lindholm. När arbetsgruppen är klar presenteras arbetet för uppföljningsgruppen. Efter att 
uppföljningsgruppen behandlat förslaget tas det till styrelsen och fullmäktige.  
 

UG: konstaterade uppdraget. 
 ________ 
 
  

6. Redogörelse för beredningsarbetet 

Arbetsgruppen har sammankommit 8 gånger under hösten. Arbetsgruppens medlemmar 
deltagit i de skolnings- och informationstillfällen som Finlands Kommunförbund ordnat. 
Finlands Kommunförbund har gett ut normalförslag på svenska och finska till förvaltnings-
stadgan. Det dröjde tyvärr ända till slutet av juni förrän dessa kom från Kommunförbundet.  
 
          fortsätter 



Ärendesida 4(5) 
 
Organ §  Sammanträdesdag sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Uppföljningsgruppen för förvaltnings- 6 - 7 20.1.2017   
stadgan 

 
 
 
Normalförslaget innehåller också kommentarer till de olika paragraferna. Tyvärr har kapitlet 
om förtroendevaldas ersättning ännu inte kommit från Kommunförbundet fast det varit ut-
lovat hela hösten. Den nya förvaltningsstadgan överför flera av samkommunens tidigare 
stadgor till ett dokument. Det som man dock bör notera är att vissa av de saker som berör de 
politiska organen skrivs i en primärkommun in i förvaltningsstadgan men skrivs i en sam-
kommun in i grundavtalet. Därför kan det i vissa fall vara behövligt att se vad som sägs i 
samkommunens grundavtal. De formella kraven på förvaltningsstadgan finns i den nya 
kommunallagens § 90. 
         
Förvaltningsstadgan har också behandlats på ett möte med fullmäktiges presidium och  
revisionsnämndens ordförande 20.12.2017. Revisionsnämnden skall för fullmäktige föredra  
kapitel 10 Extern kontroll medan styrelsen föredrar övriga delar. Vid mötet gjordes mindre 
justeringar till texten som berör fullmäktiges och fullmäktigeordförandens arbete. Presidiet 
ansåg att det i detta skede, med 2 år kvar till landskapsreformen, inte finns orsak till några 
större förändringar utan man försöker använda sig av de tidigare skrivningarna så långt som 
möjligt. Det utarbetade förslaget har också varit på utlåtande till personaldirektören och 
ekonomidirektören.  
 
BILAGOR Normalförslag på finska och svenska  

   Nuvarande i kraft varande förvaltningsstadga och grundavtal 
 
   UG:  tog del av förvaltningsdirektörens muntliga redogörelse samt beslöt att 
    förvaltningsdirektören diskuterar med personalchefen om hur personal-
    sektionen borde se över vilka direktiv gäller val av personal som enligt 
    arbetsavtalslagens bestämmelser måste ges fortgående arbetsavtal.  
    ________ 
 
7. Förslaget till ny förvaltningsstadga 

Vid beredningen av den nya förvaltningsstadgan har utgångspunkten varit den att den nuva-
rande förvaltningsstadgan, som ju är uppdaterad inför 2016, inte skall ändras utan överföras 
som sådan till det nya modellförslaget. Endast de tvingande delarna som kommer via kom-
munallagens uppdatering kommer med som nya tillägg. Därför är kapitel 18 De förtroende-
valdas arvoden och ersättningar till texten samma som den nuvarande arvodesstadgan.  
Förvaltningsstadga ver 8 

 
 UG: godkände förslaget till förvaltningsstadga. 
  ________ 
         fortsätter 



Ärendesida 5(5) 
 
Organ §  Sammanträdesdag sida 
 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Uppföljningsgruppen för förvaltnings- 8 - 9 20.1.2017   
stadgan 

 
 
 

8. Tidtabellen 

Om tidtabellen kan sägas att den nya förvaltningsstadgan skall vara godkänd 1.6.2017 när 
också den nya kommunala perioden börjar. Därför är det i år tänkt att fullmäktiges normala 
junimötet skulle hållas i slutet av maj. Tidtabellen för arbetet med förvaltningsstadgan kunde 
vara att förvaltningsstadgan tas till fullmäktige 21.3.2017. De nya arvodena fastslås på full-
mäktige i maj och därför behöver fullmäktige inte ta ställning till arvodenas storlek i mars 
utan enbart till texten i förvaltningsstadgan. 
 

UG: fastslogs att förvaltningsstadgan tas till fullmäktige 20 mars. 
 ________ 
 
 

9. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 
 
10. Mötet avslutas 

Mötet avslutades kl 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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                            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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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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