
Föredragningslista sida 1(7)

nr 9/2019

Organ: Styrelsen

Tid: 3.7.2019 kl. 10.00 – 14.00

Plats: Elektroniskt sammanträde

Beslutsfattare

Närvarande:

Hans Frantz
Barbro Kloo
Hans-Erik Lindqvist
Åsa Blomstedt
Monica Sirén-Aura
Greger Forsblom
Mona Vikström
Per Hellman
Ulla Hellén
Raija Kujanpää
David Pettersson

Ragnvald Blomfeldt
Katarina Holmqvist
Riitta Kentala
Lorentz Uthardt
Kenneth Pärus
Ulf Stenman
Carita Vik-Hästbacka
Nils-Johan Englund
Marianne Waltermann
Erkki Aro
Luisa Tast

Frånvarande:

Sakkunniga:

Övriga

närvarande:

Gösta Willman
Bernhard Bredbacka
Mari Lampinen-Tuomela

FMGE:s ordf.
FMGE:s I vice ordf.
FMGE:s II vice ordf.

Föredragande: Reijo Autio chefsöverläkare

Sekreterare: Björn Boucht förvaltningsdirektör
Paragrafer: 109 - 112
Protokollet

undertecknat:

Ordförande:

Hans Frantz

Sekreterare:

Björn Boucht
Justerat: Plats och tid: Plats och tid:

Framlagt till

påseende:

Framlagts allmänt till påseende under
tiden____.____-____.____.2018

Björn Boucht, förvaltningsdirektör

Utdragets riktighet bestyrker:
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Ordförande:

Hans Frantz



Ärendesida 3 (7)

Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 109 - 111 3.7.2019

§ 109 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet.

§ 110 Val av protokolljusterare

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Greger Forsblom och Mona Vikström.

STYR:

§ 111 Sammanträdets arbetsordning

STYR:



Ärendesida 4 (7)

Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 103 10.6.2019

Styrelsen 112 3.7.2019

§ 103 Val av direktör för det psykiatriska ansvarsområdet

CÖL 8

Tjänsten som direktör för det psykiatriska ansvarsområdet har sökts av två sökande. Bägge
sökande uppfyller de formella behörighetskriterierna. De sökande intervjuades den 31 maj av
följande representanter för arbetsgivaren: ordföranden för Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäk-
tige Gösta Willman, ordföranden för Vasa sjukvårdsdistrikts personalsektion Mona Vik-
ström, överskötaren för det psykiatriska ansvarsområdet Tanja Jaakola och chefsöverläkare
Reijo Autio.

BILAGA § 103 Konfidentiell
CÖL föreslår:

- att styrelsen ska föra en diskussion utgående från den analys som
intervjuarna uttalar om de sökande och därefter ska fatta ett be-
slut i fråga om valet.

- att två ansvarsområdesdirektörer ska väljas till att sköta den psy-
kiatriska ansvarsområdesdirektörens uppgifter. En noggrannare
arbetsfördelning framförs på styrelsens sammanträde i augusti.

- att Pirjo Kumpulainen ska väljas till tjänsten som ansvarsområ-
desdirektör C1V51015

- att Mirja Remes anställs för att sköta ansvarsområdesdirektörens
tjänsteuppgifter för tiden 1.8.2019- 31.12. 2024

- Lönesättning enligt bilagan.

STYR:
Beslöt efter diskussion, att anställa Kumpulainen och Remes enligt
förslaget.
_________

§ 112 Ansvarsområdesdirektörernas lönesättning inom psykiatrin

CÖL 6

Vid sitt föregående sammanträde beslutade styrelsen att man ska anställa två ansvarsområ-
desdirektörer för psykiatrin. Samtidigt fattade man ett beslut om direktörernas lönesättning.
Arbetsuppgifternas svårighetsgrad och de valda personernas erfarenhet samt yrkesmässiga
kompetens har ännu bedömts ur ett helhetsperspektiv.

fortsätter..
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Organ § Sammanträdesdag Sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 112 3.7.2019

Utgående från denna bedömning har personaldirektören gjort ett förslag till lönestruktur.

BILAGA § 112 Konfidentiell

CÖL föreslår;
att styrelsen ska godkänna den i bilagan (hemlig) framförda löne-
struktur för psykiatrins ansvarsområdesdirektörer Pirjo Kumpula-
inen och Mirja Remes.

STYR:



Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 3.7.2019

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla-
gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet

Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt
134 § kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer:

Anvisning för begäran om omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning.
Paragrafer:

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
registrator@vshp.fi
besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån.

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-
ler det.



nledning av
v-

äran, kan ändring i beslutet
mmunmedlem.

-

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har
uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-
svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-
ringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Till besvären skall fogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har
tillställts myndigheterna

Ombudet skall, vid behov, foga en fullmakt till besvärsskriften (FPL 21 §)

Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före
utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul-
eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.


