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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 60 Makulerad / Makuloitu 
 
§ 61 Bonusarvode - Bonuspalkkio 

 
§ 62 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 63 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Tillhandahållande av 

Kronobys social- och hälsovårdstjänster – Kruunupyyn Sote-palvelujen tuot-
taminen.  

 
§ 64 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; Hyky ICT, Nykytilan kartoitus ja toimenpide-

ehdotusten laatiminen, jatkuvuussuunnittelu, 199 755 € 
 
§ 65 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§66 Tillsättande av arbetsgrupp – Työryhmän asettaminen; Styrgrupp för informat-

ionsledning i Österbottens välfärdskommun.  
 
§ 67 Beslutsförtekning/Päätösluettelo; Huoltosopimus GE, GE Healthcare Finland, 

260 733 € 
 
§ 68 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; Suoradigitaalinen osastokuvauslaite, SONAR 

Oy, 120 000 € 
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          15.12.2020 
 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 114 Säteilyturvallisuusasiantuntijan nimittäminen ja korvaus/ Utnämning av strål-

skyddsansvarig samt deras ersättning. 
 
§ 115 Val av tjänsteinnehavare - Viranhaltijan valitseminen; sjukhusfysiker/ sairaala-

fyysikko 
  
§ 116 Lönejustering  - Palkantarkistus 
   
§ 117 Lönejustering -  Palkantarkistus 
 
§ 118 Grundande av neurologisk frijour fr.o.m. 1.10.2020 – Neurologisen vapaamuo-

toisen päivystyksen perustaminen 1.10.2020 alkaen. 
 
§ 119 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 120 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 121  Upphörande av utbetalning av prövningsbaserat individuellt tillägg - Harkinnan-

varaisen henkilökohtaisen lisän maksamisen päättyminen. 
 
§ 122 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 123 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 124 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 125 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 126 Bonusarvode – Bonuspalkkio 
 
§ 127 Beviljande av rekryteringstillägg / Rekrytointilisän myöntäminen 
 
§ 128  Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Jan Andersén, TYKS Satasairaala, ”PeriAPPAC-T” 
 
§ 129 Lönejustering - Palkantarkistus 
 
§ 130 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus; Maiju Hautala, Itä-

Suomen Yliopisto, ”Vesisynnytykset Vaasassa” 
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          15.12.2020 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning  
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 104 Översättning av avtalet gällande Projektet för strukturreformen av social- och 

hälsovården i Österbotten – Pohjanmaan sote-rakenneuudistushankkeen sopi-
muksen kääntäminen  

 
§ 105 Anskaffning av uppdatering av videotorn– Videotornin päivityksen hankinta

  
§ 106 Översättning av VSVD-beredskapsplan – VSHP-valmiussuunnitelman kääntämi-

nen 
 
§ 107 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 108 Översättning av dataskyddsbilagan gällande personuppgifter - Henkilötietojen 

käsit-telyn tietosuojaliitteen kääntäminen 
 
§ 109 Anskaffning, digipatologi – Digipatologia-hankinta 
 
§ 110 Vacks verksamhetsbidrag – Vacks toiminta-avustus 
 
§ 111 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 112 Anskaffning av ultraljudapparat – Ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 113 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 114 Anskaffning av operationsbordsdelar – Leikkauspöydän osien hankinta 
 
§ 115 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
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          15.12.2020 
 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 98 Ändring till tjänsteregister; delning av befattning / Muutos virkarekisteriin; 

toimen jakaminen. 
 
§ 99 Prövningsbaserad arbetsledighet / Harkinnanvarainen työvapaa 
 
§ 100 Tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare / Sairaanhoitajan äkkilähtijälisä 
 
§ 101 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 102 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 103  Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 104 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 105 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 106 Bonusarvode / Bonuspalkkio 
 
§ 107 Makuleras / Makuloitu 
 
§ 108 Förändring i ansvarsuppgifter och lönejustering / Vastuutehtävien muutos ja 

palkantarkistus 
 
§ 109 Detagande i frågeundersökningen/ Osallistuminen kyselytutkimukseen; Nurse 

Engagement Questions 
 
§ 110 Förändring i ansvarsuppgifter och lönejustering / Vastuutehtävien muutos ja 

palkantarkistus 
 
§ 111 Tidsbundet tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare / Sairaanhoitajan määräai-

kainen äkkilähtijälisä 
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Mål för ägarstyrningen år 2021, lång version av de kvalitativa målen

2M-IT

1) En samstämmighet om hur reaktionstiden på Service Desken och telefontjänsten ska fås kortare samt
en samstämmighet om statistikföringen

Vasa sjukvårdsdistrikt och 2M-IT har en avvikande syn på hur Service deskens reaktionstider ska
beräknas när det gäller ticketar och telefontjänsten men även på hur kontakter ska statistikföras. Målet
är att parterna under år 2021 ska uppnå en överenskommelse som tillfredsställer bägge part när det
gäller beräkningen av reaktions- och problemlösningstider samt statistikföringen av kontakter.

2) Utvecklande av genomdrivningen av projekt

Under år 2020 har det förekommit bristfälligheter i hur arbetsmängden uppskattats i samband med
överenskomna projekt, varför dessa projekt har kostat mera än vad man ursprungligen hade uppskattat.
Projektrapporteringen har heller inte uppfyllt sjukvårdsdistriktets kvalitetskrav, och dessutom har
sjukvårdsdistriktet inte erbjudits en möjlighet att få en insyn i projektportföljen. Målet är att 2M-IT
under år 2021 ska utveckla genomdrivningen av projekten så att de håller den uppskattade budgeten,
utveckla projektrapporteringen och ge sjukvårdsdistriktet en möjlighet att få en insyn i
projektportföljen.

3) Utvecklande av kontinuitetshanteringen

Kontinuitetshanteringen i IKT-miljön ska utvecklas inom ramen för ett eget projekt. Målet är att
projektet i samarbete med sjukvårdsdistriktets informationsförvaltning under år 2021 ska upprätta en
lista över kritiska system och en IT-kontinuitetsplan med återställnings- och återhämtningsplaner.
Dessutom ska man utarbeta en lista över risker och motåtgärder samt en plan för kontinuitetsplanerna
ska testas.

4) Lyckad genomdrivning av PATA-projektet

Inom ramen för PATA-projektet ska man bygga upp en teknisk plattform som möjliggör bruktagning av
moderna, digitala kontaktkanaler som kan användas av yrkesutbildade personer och medborgare i
samband med den tvåspråkiga kundhandledningen som präglar regionen. PATA är viktig för att den
bidrar till att man kan ta i bruk en gemensam kund-/servicehandledning i hela Österbottens
välfärdsområde. Målet är att man på ett högklassigt sätt och inom ramen för den utsatta tiden ska
lyckas lansera det innehåll som beskrivs i projektplanen, inklusive den tekniska plattformen och
verksamhetsmodellen. Därutöver strävar man efter att de serviceavtal som hänför sig till PATA-
lösningen ska vara undertecknade och rutinerna ska vara inbakade i den ständiga servicen inom den
fastställda projekttiden.
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5) Uppbyggande av en IKT-miljö för välfärdssamkommunen

Vasa sjukvårdsdistrikt kommer nästa år att förbereda sig inför den samkommun som bereds för
Österbottens välfärdsområde. Verksamheten i den nya samkommunen inleds från och med början av år
2022, och IKT spelar en avsevärd roll i beredningsarbetet. Målet är att 2M-IT under år 2021 hjälper
sjukvårdsdistriktet, på separat överenskommet sätt, i de IKT-ärenden som hänför sig till beredningen av
välfärdssamkommunen så att den nya samkommunens IKT-miljö ska stå klar senast i början av år 2022.

Fimlab Laboratoriot Ab

1) Snabbare analyser av Covid-prover

Under Covid-epidemin är det kritiskt för verksamheten att proverna analyseras snabbt för att man ska
kunna spåra och bryta smittkedjorna. Det är också viktigt att de personer som får ett negativt resultat
ska kunna återgå till ett normalt liv så snabbt som möjligt. Målet är att man under år 2021 ska sträva
efter att effektivera den analysprocess som hänför sig till Covid-proverna och vid behov öka
testkapaciteten.

2) Effektivering och vid behov komprimering av organisationsstrukturen

År 2020 genomfördes en överlåtelse av rörelse mellan Fimlab och Vasa sjukvårdsdistrikt. Nu när
verksamheten har kommit igång skulle det vara ändamålsenligt att bedöma funktionsdugligheten hos
organisationsstrukturen och vid behov effektivera och komprimera den. Målet är att man under år 2021
ska gå igenom organisationsstrukturen och vidta nödvändiga utvecklingsåtgärder.

3) Förtydligande av den verksamhetsmodell som används mellan Fimlab och VSVD

År 2020 genomfördes en överlåtelse av rörelse mellan Fimlab och Vasa sjukvårdsdistrikt. Målet är att
man under år 2021 ska se över de tabeller som beskriver ansvarsfördelningen mellan olika aktörer samt
se över gränssnitten och vidta nödvändiga utvecklingsåtgärder.

Mico Botnia Ab

1) Tryggande av kompetensen inom teamet och processdugligheten när teamet får nya medlemmar

Under år 2020 har det förekommit avsevärda kvalitativa problem i Mico Botnias verksamhet.
Löneutbetalningsmaterial har behandlats fel och dessutom har löneutbetalningen delvis varit bristande.
En väsentlig orsak till dessa bristfälligheter anses vara det faktum att nya anställda inte introducerats i
tillräcklig omfattning och att teamet inte haft en tillräcklig och adekvat kompetens. Målet är att Mico
Botnia under år 2021 ska se till att teamen har tillräcklig kompetens att handha löneutbetalningar och
att löneutbetalningsprocesserna fungerar även när teamet får nya medlemmar.



2) Tillhandahållande av sakkunnig service samt kännedom om gällande lagstiftning och
lagstiftningsförändringar

Vasa sjukvårdsdistrikt har utlokaliserat vissa stödtjänster som hänför sig till löneräkning, bokföring och
inköpsreskontratjänster till Mico Botnia. Mico Botnia måste ha en tillräcklig kompetens och en viss
expertkunskap i fråga om till exempel lagstiftningsändringar och andra icke-rutinärenden. Målet är att
Mico Botnia under år 2021 ska säkerställa kompetensen hos sina sakkunniga med bl.a. tillräcklig
utbildning.

3) Bolaget ska förbereda sig på att erbjuda tjänster för välfärdssamkommunens behov

I Österbotten håller man på att skapa en välfärdssamkommun. Samkommunen inleder sin verksamhet i
början av år 2022, varvid organisationens personalantal trefaldigas i jämförelse med det nuvarande
antalet. Målet är att Mico Botnia under år 2021 ska förbereda sig på att bolaget har beredskap att
erbjuda samkommunen överenskomna tjänster från och med början av år 2022.

Seinäjoen keskuspesula Ab

1) Verksamhetsfrämjande investeringar

Seinäjoen keskuspesula har en rundlig kassa. Bolagsstämman har beslutat att minska kassan genom att
göra utdelningar år 2020 och år 2021. Efter utdelningarna så lämnar det mer medel i kassan än vad som
är ändamålsenligt att förvara i den. I och med detta så förväntas den verkställande direktören inkomma
med planer om investeringsobjekt som kan förbättra verksamheten samtidigt som styrelsen förväntas
fatta beslut om investeringar som är meningsfulla för verksamheten. Målet är att Seinäjoen
keskuspesula under år 2021 ska börja göra investeringar som förbättrar bolagets verksamhet och gör
bolaget till ett mer attraktivt placeringsobjekt.

2) Utredning av möjligheterna för hyllpåfyllnadsservice

För tillfället levereras Seinäjoen Keskuspesulas produkter till Vasa sjukvårdsdistrikt, där de placeras i
hyllor av vårdpersonal. I och med detta kan vårdarresurserna inte tillgodogöras på bästa möjliga sätt i
vårdarbetet. Målet är att Seinäjoen keskuspesula under år 2021 ska utreda och i mån av möjlighet ska
börja erbjuda Vasa sjukvårdsdistrikt hyllpåfyllnadsservice.

3) Bedömning och eventuell koncentration av produktutbudet

För att uppnå kostnadsbesparingar är det ändamålsenligt att Vasa sjukvårdsdistrikts sortiment hålls
komprimerat och består av produkter som personalen behöver i sitt arbete. Målet är att Vasa
sjukvårdsdistrikts sortiment utvärderas och att sortimentet i mån av möjlighet komprimeras under år
2021.



Teese Botnia Oy Ab

1) Skapande av en responskanal för missförhållanden

För närvarande förmedlas missförhållanden till Teese Botnia närmast via kontaktpersoner. Vasa
sjukvårdsdistrikts kunder och personal har inte tillgång till någon responskanal. Målet är att Teese
Botnia  under år 2021  ska skapa en responskanal som kunder vid behov kan använda till att ge feedback
om observerade missförhållanden.

2) Bedömning och utveckling av städdimensioneringen

Rengöringsservicen är en för Vasa sjukvårdsdistrikt betydande service som distriktet har utlokaliserat till
Teese Botnia. Ett av de viktigaste målen med utlokaliseringen var att skapa kostnadsbesparingar, men
under utlokaliseringen har städkostnaderna stigit i jämförelse med den verksamhet när städningen
sköttes i egen regi. Målet är att man under år 2021 ska genomföra en uppdatering av
städdimensioneringen på Vasa centralsjukhus och att verksamheten sedan utvecklas utgående från
dimensioneringsresultatet.

3 ) Utvecklande av verksamheten i sjukhusets kök

Under år 2022 kommer det nya H-huset tas i bruk på centralsjukhusets område, varvid personalantalet
kommer att öka i avsevärd utsträckning. Målet är att Teese Botnia under år 2021 ska dryfta hur
verksamheten i centralsjukhusets kök kunde utvecklas och föreslå olika utvecklingsalternativ för Vasa
centralsjukhus så att effektiveringen och utnyttjandegraden ger konkurrenskraftiga priser även för Vasa
centralsjukhus.

TT Botnia Ab

1) Satsning på rekryteringen av företagshälsovårdsläkare

Vasa Regionala Företagshälsovård har haft tillgång till ett tillräckligt antal skötare, psykologer och
fysioterapeuter, medan det rått en brist på företagshälsovårdsläkare. Målet är att TT Botnia under år
2021 ska fokusera sig på att rekrytera företagshälsovårdsläkare.

2) Skapande av ett gott anseendet som företagshälsovårdsbolag

Företagshälsovårdstjänsterna är viktiga med tanke på arbetstagarnas välbefinnande i arbetet. Målet är
att man under år 2021 ska satsa på kundupplevelsen och på att skapa ett gott anseende som ett
företagshälsovårdsbolag.



3) Utvecklande av e-tjänster

Idag är digitala tjänster viktiga både för arbetseffektiviteten och för en positiv kundupplevelse. Målet är
man under år 2021 ska utveckla e-tjänster.

4) Samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt i fråga om remisser som anvisas till den specialiserade
sjukvården

För att TT Botnia och Vasa sjukvårdsdistrikt ska uppnå synergifördelar är det fördelaktigt för bägge part
att samarbeta. Målet för år 2021 är att TT Botnia ska samarbeta med Vasa sjukvårdsdistrikt i fråga om de
remisser som ska anvisas till den specialiserade sjukvården så att remisserna i huvudsak blir anvisade till
Vasa centralsjukhus.



Mål för ägarstyrningen år 2021, sammanfattning

Betydande

2M-IT

Kvalitativa mål: 1) En samstämmighet om hur reaktionstiden på Service Desken och
telefontjänsten ska fås kortare samt en samstämmighet om
statistikföringen

2) Utvecklande av genomdrivningen av projekt

3) Utvecklande av kontinuitetshanteringen

4) Lyckad genomdrivning av PATA-projektet

5) Uppbyggande av en IKT-miljö för välfärdssamkommunen

Kvantitativa mål: En besparing på 1 procent i jfr med kostnaderna år 2019

Fimlab Laboratoriot Ab

Kvalitativa mål: 1) Snabbare analyser av Covid-prover

2) Effektivering och vid behov komprimering av organisationsstrukturen

3) Förtydligande av den verksamhetsmodell som används mellan Fimlab
och VSVD

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål

Mico Botnia Ab

Kvalitativa mål: 1) Tryggande av kompetensen inom teamet och processdugligheten när
teamet får nya medlemmar

2) Tillhandahållande av sakkunnig service samt kännedom om gällande
lagstiftning och lagstiftningsförändringar

3) Bolaget ska förbereda sig på att erbjuda tjänster för
välfärdssamkommunens behov

Kvantitativa mål: Uppställda sparkrav
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Seinäjoen keskuspesula Ab

Kvalitativa mål: 1) Verksamhetsfrämjande investeringar

2) Utredning av möjligheterna en hyllservice

3) Bedömning och eventuell koncentration av produktutbudet

Kvantitativa mål: Besparing på 50 000 euro i jfr med kostnaderna år 2019

Teese Botnia Oy Ab

Kvalitativa mål: 1) Skapande av en responskanal för missförhållanden

2) Bedömning och utveckling av städdimensioneringen

3 ) Utvecklande av verksamheten i sjukhusets kök

Kvantitativa mål: En besparing på 1 procent i jfr med kostnaderna år 2019

TT Botnia Ab

Kvalitativa mål: 1) Satsning på rekryteringen av företagshälsovårdsläkare

2) Skapande av ett gott anseendet som företagshälsovårdsbolag

3) Utvecklande av e-tjänster

4) Samarbete med Vasa sjukvårdsdistrikt kring den specialiserade
sjukvårdens remisser

Kvantitativa mål: Få en vinstbringande första räkenskapsperiod

Nödvändiga

Fastighetsaktiebolaget Eila

Kvalitativa mål: 1) Försäljning av fastighetsbolaget till utomstående köpare i samband
med försäljning av fastigheterna och sjukhusområdet i Roparnäs

Kvantitativa mål: Inga mål

Alerte Ab Oy

Kvalitativa mål: Bedömning och utveckling av städdimensioneringen

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål



Coxa Ab

Kvalitativa mål: Smidiga operationstjänster som motsvarar VSVD:s behov

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål

Finlands närlaboratorium Ab

Kvalitativa mål: Försäljning av aktiestocken till Fimlab

Kvantitativa mål: Att få räkenskapsperioden att uppvisa vinst

Una Ab

Kvalitativa mål: Utvecklande av tjänster som hänför sig till blankettprogrammet

Kvantitativa mål: Frigörande sig från Una-kärnan (besparing på 170 000 euro per år)

Nyttiga

Kuntien Tiera Oyj

Kvalitativa mål: Inga mål

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål

Labquality

Kvalitativa mål: Fortlöpande arbete för att förbättra kvaliteten

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål

Sarastia Oyj

Kvalitativa mål: Inga mål

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål

Viria Ab

Kvalitativa mål: Inga mål

Kvantitativa mål: Årlig dividend



Virtualbiblioteket Ab

Kvalitativa mål: Kostnadseffektivt material

Kvantitativa mål: Inga besparingsmål



Informationshanteringsmodell

Informationshanteringsmodell

Godkänd i styrelsen 14.12.2020 § 175
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Vasa sjukvårdsdistrikts informationshanteringsmodell

1. Allmänt
Från och med början av år 2020 har lagen om informationshantering inom den offent-
liga förvaltningen (906/2019, senare informationshanteringslagen) varit i kraft. I enlighet
med denna lag ska Vasa sjukvårdsdistrikt upprätthålla en informationshanteringsmodell
som definierar och beskriver den informationshantering som drivs i distriktets verksam-
hetsmiljö.

Fullmäktige har genom en ändring av förvaltningsstadgan 22.6.2020 § 12 överfört an-
svaret för informationshanteringen och dokumentförvaltningen till styrelsen. Styrelsen
har till uppgift att svara för att den ansvarsfördelning, praxis och övervakning om vilken
det stadgas i lagen om informationshantering har blivit preciserad i Vasa sjukvårdsdi-
strikt.

Vasa sjukvårdsdistrikt har ålagts skyldigheter i förutom i lagen om informationshante-
ring inom den offentliga förvaltningen även i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999), lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019), ar-
kivlagen (831/1994), förvaltningslagen (434/2003), lagen om elektronisk kommunikat-
ion i myndigheternas verksamhet (13/2003) samt i Europeiska unionens dataskyddsför-
ordning och i den nationella dataskyddslagen (1050/2018).

Syftet med denna informationshanteringsmodell är att beskriva och sammanställa de
ansvarsfrågor som hänför sig till informationshantering. I det vardagliga arbetet ansva-
rar sjukvårdsdistriktets styrgrupp för informationshantering för samordningen av inform-
ationshanteringen. Denna styrgrupp består av tjänsteinnehavare som ansvarar för in-
formationshanteringen.

Syftet med informationshanteringsmodellen är:
· att definiera och beskriva hur information hanteras i Vasa sjukvårdsdistrikts verk-

samhetsmiljö;
· att bistå utvecklandet av tjänster;
· att bistå planeringen och genomförandet av ärendehanteringen;
· att bistå planeringen och förverkligandet av informationsmaterial;
· att bistå verkställandet av rättigheter och begränsningar som hänför sig till rätten

till information;
· att bidra till att överlappande insamling av information minskar;
· att bistå genomförandet av interoperabilitet mellan informationssystem och in-

formationslager; samt
· att bistå vid upprätthållandet av datasäkerheten.

2. Informationshanteringsmodell och konsekvensbedömning av förändringar
Informationshanteringsmodellen upprätthålls för att bistå planeringen och genomföran-
det av tjänster, ärendebehandling och hantering av informationsmaterial, verkställandet
av rättigheter och begränsningar som hänför sig till tillgången till information, reduce-
ringen av överlappande insamling av information, genomförandet av interoperabilitet
mellan informationssystem och informationslager samt för upprätthållandet av informat-
ionssäkerheten.

Vasa sjukvårdsdistrikts informationshanteringsmodell består av följande helheter:
1) Verksamhetsprocesser som hänför sig till informationshanteringsmodellen;
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2) Informationslager som hänför sig till informationshanteringsmodellen;
3) Informationsmaterial som hänför sig till informationshanteringsmodellen;
4) Informationssystem som hänför sig till informationshanteringsmodellen;
5) Dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder.

I samband med planeringen av centrala, administrativa reformer som får konsekvenser
för innehållet i informationshanteringsmodellen men också i samband med att informat-
ionssystem tas i bruk bedömer Vasa sjukvårdsdistrikt de förändringar och de konse-
kvenser som hänför sig till dylika åtgärder utgående från de ansvarsfrågor som hänför
sig till informationshanteringen.

I samband med bedömningen av förändringarna beaktas interoperabiliteten mellan in-
formationslagren samt möjligheterna att utnyttja informationslager för skapande och ut-
nyttjande av informationsmaterial. På basis av bedömningen vidtas de åtgärder som
behövs för att ändra på informationshanteringsmodellen och för att genomföra föränd-
ringarna. Det föreskrivs särskilt om den konsekvensbedömning som hänför sig till data-
skydd och om förhandssamråd i samband därmed.

3. Verksamhetsprocesser som hänför sig till informationshantering
I informationshanteringslagen avser man med verksamhetsprocesser en myndighets
ärendebehandlings- eller tjänsteprocess. De handlingar där man behandlar de verk-
samhetsprocesser som hänför sig till informationshanteringen inrymmer uppgifter om
informationsbehandling, de tjänsteinnehavare som ansvarar för processerna, den till-
synspraxis som berör de uppgifter och verksamhetsprocesser som hänför sig till inform-
ationshantering men även uppgifter om dem som ansvarar för tillsynen samt övriga
ärenden om vilket det stadgas i informationshanteringslagen.

Vasa sjukvårdsdistrikts verksamhetsprocesser som hänför sig till informationshantering
har beskrivits i följande handlingar:

· Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga
· Dataskyddspolicy samt övriga handlingar som hänför sig till dataskydd
· Plan om informationsstyrning (färdigställs år 2021)
· Processbeskrivningar av informationslager (färdigställs år 2021)
· Praxis för utlämning av uppgifter och begäran om uppgifter (beskrivning av hand-

lingars offentlighet)
· Tillgänglighetsutlåtande
· Hanteringsmodell för sekundär användning (färdigställs i början av år 2021)
· Direktiv för patientjournalarkivet

4. Informationslager som hänför sig till informationshantering
De uppgifter som används, insamlas och produceras i anslutning till processerna bildas
eller samlas i informationslager som förvaltas av Vasa sjukvårdsdistrikt. Vasa sjuk-
vårdsdistrikt har följande tio informationslager:

· Allmänna förvaltningens och sjukvårdsförvaltningens informationslager
· Personalförvaltningens informationslager
· Ekonomiförvaltningens informationslager
· Informationsförvaltningens informationslager
· Hälso- och sjukvårdens informationslager
· Socialvårdens informationslager
· Inköps- och materialenhetens informationslager
· Underhålls- och fastighetsservicens informationslager
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· Miljövårdens informationslager
· Medicin- och kommunikationsteknikens informationslager

De handlingar där man behandlar informationslager som hänför sig till informationshan-
tering inrymmer uppgifter om hur informationslager förvaltas, om de myndigheter som
ansvarar för informationslagren, om tillsynen av upprätthållandet och tillgodogörandet
av informationslagren och vem som ansvarar för tillsynen samt övriga ärenden om vil-
ket det stadgas i informationshanteringslagen.

Vasa sjukvårdsdistrikts informationslager som hänför sig till informationshantering har
beskrivits/kommer att beskrivas i följande handlingar:

· Plan om informationsstyrning (arbetet påbörjas i början av år 2021)
· Beskrivning av IKT-miljöns helhetsarkitektur (färdigställs i början av år 2021)
· Praxis för utlämning av uppgifter och begäran om uppgifter (beskrivning av hand-

lingars offentlighet)

5. Informationsmaterial som hänför sig till informationshantering
Vasa sjukvårdsdistrikt informationslager består av varierande informationsmaterial. De
handlingar där man behandlar informationsmaterial innehåller uppgifter om hur inform-
ationsmaterial upprätthålls, vem som ansvarar för upprätthållandet, om tillsynen av
upprätthållandet och tillgodogörandet av informationsmaterial och vem som ansvarar
för tillsynen samt övriga ärenden om vilket det stadgas i informationshanteringslagen.

Vasa sjukvårdsdistrikts informationsmaterial som hänför sig till informationshantering
har beskrivits i följande handlingar:
· Direktiv för arkivering och dokumenthantering
· Arkivbildningsplan (ersätts av planen om informationsstyrning)
· Registerförvaltningens registerbeskrivningar

6. Informationssystem som hänför sig till informationshantering
Informationssystemen beskrivs i informationshanteringsplanen i och med det behov
som man har att identifiera och beskriva de ansvarsfrågor och produktionsstrukturer
som hänför sig till upprätthållandet av informationssystem.

De handlingar där man behandlar informationssystem som hänför sig till informat-
ionshantering inrymmer uppgifter om förvaltningen av informationssystem, de myn-
digheter som ansvarar för informationssystemet, tillsynen av upprätthållandet och
tillgodogörandet av informationssystem och vem som ansvarar för tillsynen samt öv-
riga ärenden om vilket det stadgas i informationshanteringslagens.

Vasa sjukvårdsdistrikts informationssystem som hänför sig till informationshantering
har beskrivits i följande handlingar:
· Informationsförvaltningens ramavtal och serviceavtal som ingåtts med 2M-IT
· Förteckning över datasystem som används i Vasa sjukvårdsdistrikt och över an-

svariga användare i Vasa sjukvårdsdistrikt
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7. Dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder
Vasa sjukvårdsdistrikt har i förväg planerat hur informationssäkerheten ska förverkli-
gas och med vilka tillvägagångssätt informationshanteringen, datasystemen och in-
formationsmaterial ska tryggas eller är tänkta att tryggas samt vem som ansvarar för
dessa tillvägagångssätt.

De handlingar där man behandlar dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder
inrymmer uppgifter om de informationssäkerhetsåtgärder som hänför sig till verk-
samhetsprocesser, informationslager, informationsmaterial och datasystem samt om
de myndigheter som ansvarar för dessa åtgärder samt om tillsynen av genomföran-
det av informationssäkerhetsåtgärder och vem som ansvarar för tillsynen samt öv-
riga ärenden om vilket det stadgas i informationshanteringslagen.

Vasa sjukvårdsdistrikts dataskydds- och informationssäkerhetsåtgärder har beskri-
vits i följande handlingar:
· Dataskyddspolicy samt övriga handlingar som hänför sig till dataskydd
· Anvisning om dataskydd för patientuppgifter
· Dataskyddsbeskrivningar och registerbeskrivningar
· Datasäkerhetspolicy
· Skyddsplan för handlingar

8. Beskrivning i syfte att genomföra handlingsoffentligheten
I enlighet med informationshanteringslagen ska Vasa sjukvårdsdistrikt för genomfö-
rande av offentlighetsprincipen upprätthålla en beskrivning av de informationslager
och ärenderegister som den förvaltar.

En beskrivning av hur handlingsoffentligheten genomförs har godkänts vid styrelsens
sammanträde 14.12.2020 § 175 i samband med att denna informationshanteringsmo-
dell godkändes.
Vasa sjukvårdsdistrikts praxis som berör begäran om uppgifter har beskrivits i följande
handlingar:
· Anvisning om utlämnande av patientuppgifter
· Övrig praxis som hänför sig till utlämning av övriga uppgifter

9. Kostnader som föranleds av begäran om uppgifter
Vasa sjukvårdsdistrikt uppbär ingen avgift när det besvarar en begäran om uppgifter. I
regel uppbärs ingen klientavgift för handlingar som skickas till en kund.

Vasa sjukvårdsdistrikt uppbär emellertid en avgift för handlingar och informations-
tjänster på det sätt som styrelsen beslutat 24.6.2014 § 93. Dylika avgifter omfattar
skäliga avgifter för kopiering, utlämning och försändelse samt kostnader för informat-
ionssökning som kräver mer arbete än sedvanligt. I dylika fall ges den som begärt om
uppgifterna en uppskattning av kostnaderna i förväg.
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Beskrivning av handlingars offentlighet

Vasa sjukvårdsdistrikt upprätthåller i enlighet med 28 § i lagen om informationshantering inom

den offentliga förvaltningen (906/2019) en beskrivning av de informationslager och ärenderegister

som distriktet förvaltar. Beskrivningen av handlingars offentlighet upprätthålls och publiceras,

med beaktande av de kriterier som ställs på tillgänglighet i form av en separat publikation på de

externa webbsidorna under rubriken ”Utlämning av information och begäran om uppgifter”. Syftet

med beskrivningen av handlingars offentlighet är att upplysa medborgarna om hur de ska skriva en

tillräckligt specificerad begäran om uppgifter och till vilken myndighet/aktör de ska rikta sin begä-

ran. Distriktet är skyldigt att bistå den som begär om information att specificera handlingen.

Beteckningar som beskriver informationslagren och deras användningsändamål

Informationslagren inrymmer informationsmaterial som används för Vasa sjukvårdsdistrikts upp-

gifter eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt.

Förvaltning

Informationslager Användningsändamål

Allmänna förvaltningens och sjukvårdsför-

valtningens informationslager

Ärendehantering som hänför sig till skötseln

av lagstadgade uppgifter

Personalförvaltningens informationslager Ärendehantering som genomförs under an-

ställningsförhållanden

Ekonomiförvaltningens informationslager Ärendehantering som hänför sig till ekonomi-

förvaltning

Informationsförvaltningens informationsla-

ger

Ärendehantering som hänför sig till informat-

ionsförvaltning

Social- och hälsovård

Informationslager Användningsändamål

Hälso- och sjukvårdens informationslager Ärendehantering som genomförs under vård-

förhållanden

Socialvårdens informationslager Ärendehantering som genomförs i samband

med klientrelationer

Försörjning

Informationslager Användningsändamål

Inköps- och materialenheten Ärendehantering som hänför sig till upphand-

ling

BILAGA § 175 / 2
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Informationslager Användningsändamål

Underhålls- och fastighetsservice Ärendehantering som hänför sig till fastighets-

service

Miljövård Ärendehantering som hänför sig till miljöfrå-

gor

Medicinsk teknik och kommunikationsteknik Ärendehantering som hänför sig till elappara-

ter, medicinsk utrustning samt kommunikat-

ions- och säkerhetsteknik

Vasa sjukvårdsdistrikt ärenderegister och datasystem
Separat bilaga.

Söktermer som kan användas för att söka handlingar

När uppgifter begärs kan man exempelvis använda personens namn, personbeteckningar, fastig-

hetsbeteckningar eller ärendenummer som sökterm. Vid sökning av patient- och klientuppgifter

används personbeteckningar som sökterm.

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt

Patienter/kunder har inte öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt. Via

Kanta-tjänsten kan kunden se de journalhandlingar som överförts till tjänsten.

Externa intressentgrupper

Separat bilaga. 2M-IT:s redogörelse

Kanta-tjänster (+ e-recepttjänsten)

FPA

Lagstadgade register

Avgifter som uppbärs för begäran av uppgifter
Inga avgifter för handlingar och/eller informationstjänster uppbärs av patienter och kunder som

begär om uppgifter. Avgiften för begäran om uppgifter för vetenskaplig forskning uppbärs i enlig-

het med VSVD:s fastställda avgifter för handlings- och informationstjänster.

Tjänsteinnehavare som beslutar om utlämning av uppgifter i ärenderegister eller
datasystem
Enligt förvaltningsstadgan för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun ska styrelsen, sjukvårdsdi-

striktets direktör och sektorernas ledande tjänsteinnehavare se till att kunder/patienter och de som
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utnyttjar tjänsterna får tillräckligt med information om allmänt betydelsefulla ärenden som är un-

der beredning och att de kan delta i och påverka beredningen av dessa ärenden. I kommunikat-

ionen ska man använda ett klart och begripligt språk, samtidigt som olika invånargruppers behov

ska beaktas.

Begäran om uppgift Ansvarig person

Begäran om uppgifter som hänför sig till den

allmänna förvaltningen

förvaltningsdirektören, juristen

Begäran om uppgifter som hänför sig till per-

sonalförvaltningen

HR-direktören

Begäran om uppgifter som hänför sig till eko-

nomiförvaltningen

ekonomidirektören

Begäran om uppgifter som hänför sig till in-

formationsförvaltningen

Begäran om logguppgifter

Begäran om patient- eller kunduppgifter

Begäran om rättelse av fel

Begäran om uppgifter som hänför sig till veten-

skaplig forskning

datasekretesschefen

ansvarsområdesdirektören, ansvarsområdesdi-

rektören för psykiatrin, annan tjänsteinneha-

vare som ansvarar ifrågavarande verksamhet

(t.ex. psykolog)

den läkare som dikterat ifrågavarande

text/överläkaren för ifrågavarande specialitet

chefsöverläkaren

Klagomål och anmärkningar chefsöverläkaren

Begäran om uppgifter som hänför sig till apo-

teksverksamheten

apotekaren

Kontaktuppgifter för framförande av begäran av uppgifter
Vasa centralsjukhus registrator handlägger handlingar som skickas av och inkommer till sjukvårds-

distriktets förvaltning. Registratorn registrerar varje begäran om uppgifter för att sjukvårdsdi-

striktet ska kunna iaktta den fastställda tidsfristen och vidarebefordrar begäran av uppgifter till

rätt person.

Vasa centralsjukhus

Registrator, X-7

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa
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Öppet på vardagar kl. 9-14. Telefonnummer 06 213 1111, e-post: registrator@vshp.fi

Begäran om patient- eller kunduppgifter

Begäran om patient- och kunduppgifter behandlas av patientjournalarkivet. På grund av datasekre-

tessbestämmelser handlägger vi inga elektroniska meddelanden som innehåller personuppgifter.

Begäran om uppgifter ska göras i skriftlig form och adresseras enligt följande:

Vasa centralsjukhus

Patientjournalarkivet

Sandviksgatan 2-4

65130 Vasa.

Öppet på vardagar kl. 8.00-15.30. Telefonnummer 06 213 1841.
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Ärendesida 3(11)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 40 - 41 27.8.2020

§ 40 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet

PS: Ordförande öppnade sammanträdet och konstaterade det vara lagenligt sam-
mankallat och beslutfört.
__________

§ 41 Val av två protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Raija Kujanpää och Barbro Kloo.
__________
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Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 42 27.8.2020

§ 42 Lönestruktur för patient- och klientsäkerhetscentralen

Social och hälsovårdsministeriet har beviljat Vasa sjukvårdsdistrikt statsstöd på 3 milj. euro för
att grunda och bygga upp ett utvecklingscentrum för patient- och klientsäkerhet. Forskningsdi-
rektör Tuija Ikonen leder utvecklingscentret och har nu på basen av verksamhets- och personal-
planen inlett rekryteringen av personal till det treåriga projektet. Eftersom det är ett mycket om-
fattande nationellt nätverk som byggs upp med många olika former av arbetsinsatser, har vi sett
behov av att utarbeta en grund för olika löne- och ersättningspraxis.
Den generella regeln är att  om det finns motsvarande uppgifter inom distriktet,  följer man di-
striktets lönesättning. För uppgifter som inte finns i distriktet har en arbetsvärdering uppgjorts.
Vissa arbetstagare har ett nationellt koordineringsansvar. Vid nyrekryteringar beaktas ko-
ordineringsansvaret i lönesättningen.

Det kommer att finnas några personer anställda i sjukvårdsdistriktet som ger en arbetsinsats till
projektet och som samtidigt har ett nationellt koordineringsansvar. Kostnaderna för den tid som
används till projektet kostnadsförs dit.  För det nationella koordineringsansvaret föreslås betalas
ett separatarvode för tilläggsansvar. Antalet personer med nationellt koordineringsansvar kom-
mer totalt att uppgå till c 15.

I sjukvårdsdistriktet finns ett skilt beslut om betalning av föreläsningsarvoden till personal som
håller föreläsningar vid nationellt utbildningstillfälle som sjukvårdsdistriktet ordnar. I det här
nationella projektet kommer att ordnas ett stort antal utbildningstillfällen. Föreläsningsarvoden
betalas inte till personer som rekryterats enkom till projektet eller till personer som får ansvars-
tillägg för nationellt koordineringsansvar.

Sammanställning av lönestrukturen i BILAGA 1/§42 27.8.2020.

HRD:  föreslår att personalsektionen godkänner lönestrukturen för patient- och
klientsäkerhetscentralen.

PS: Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen anmälde sig jäv och avlägs-
nade sig under ärendets behandling.

Godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 5(11)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 43 27.8.2020

§ 43 Anvisning för distansarbete

Anvisningen för distansarbete har granskats och uppdaterats. Den tidigare anvisningen var från
januari 2019. Distansarbete har under corona-våren utförts i större utsträckning än tidigare, även
om sjukhusets förvaltning aldrig övergick helt till distansarbete. Det finns nu en större efterfrågan
på distansarbete än tidigare och i grupper som inte tidigare haft distansarbete. För tillfället kan
man arbeta 1-3 dagar på distans. Enligt det förslag som nu utarbetats, skulle det vara möjligt att
göra mera distansarbete, om uppgifterna och verksamheten det tillåter. Distansarbete lämpar sig
närmast för olika administrativa uppgifter. I anvisningen finns särskilt nämnt, att patientmottag-
ningar på distans eller VideoVisitbesök ska utföras i sjukvårdsdistriktets utrymmen. Distansar-
betet är frivilligt för såväl arbetstagare som arbetsgivare.
Det är förmannen som har rätt att pröva och avtala om distansarbete. Man kan komma överens
om att arbeta 1-6 dagar på distans. I anvisningen finns spelregler om organiseringen av distans-
arbetet, arbetstiden, kontakterna till arbetsplatsen och arbetstagarens ansvar och rättigheter samt
arbetsledningens ansvar.  Distansarbetet får inte inverka negativt på skötseln av arbetsuppgif-
terna eller bli ett hinder för sammankomster som måste ske på arbetsplatsen.
Om många börjar arbeta på distans, bedöms behovet av fysiska kontorsutrymmen på sikt minska
och att man i större utsträckning kan övergå till samanvända utrymmen.

Förslaget till anvisningar för distansarbete i BILAGA 1/§43 27.8.2020.

HRD:  föreslår att personalsektionen godkänner anvisningarna för distansarbete
enligt bilaga 1.

PS: godkände enhälligt förslaget samt önskar få i maj 2021 en uppföljning av hur
distansarbete används.
__________



Ärendesida 6(11)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 44 27.8.2020

§ 44 Lönesättningsärende; vikariepoolen

Personalsektionen beslöt på sitt möte 30.1.2019 om förverkligande av lönejusteringar på basen
av den justeringspott som fanns i kollektivavtalet att fördelas 1.1.2019. Beslutet innehöll en tids-
bestämd löneförhöjning. Enligt beslutet fick 16 arbetstagare i vikariepoolen inom somatiken ett
tidsbundet separatarvode på 100 euro fram till 30.9.2020. Tillägget betalas till s.k. snabbvikarier
som inom vikariepoolen fortlöpande och enbart cirkulerar på flera enheter utanför bekvämlig-
hetszonen. De här vikarierna bokas varje dag ut till olika enheter för enstaka arbetsskift. Orsaken
till att beslutet togs tidsbundet var att vi ville se om lönen skulle bidra till att förbättra rekryte-
ringen till just den här gruppen som kontinuerligt cirkulerar som snabbvikarier och om det skulle
motverka den relativt stora omsättning som funnits i gruppen.

Sektionens beslut § 9/30.1.2019 i BILAGA 1/§44 27.8.2020.

Överskötare Satu Hautamäki har gett ett utlåtande, där hon beskriver att lönesatsningen haft en
positiv inverkan på rekryteringen och personalens motivation, vilket även syns på flera sätt i den
praktiska verksamheten och i sjukfrånvaron. Det antal arbetstagare som cirkulerar på det här sät-
tet inom somatiken har nu slutligen fastställts till 23.

Satu Hautamäkis utlåtande i BILAGA 2/§44 27.8.2020.

Sektionsbeslutet från 30.1.2019 berörde inte psykiatrin, eftersom den vikariepoolen fungerar på
ett annat sätt. Där gör alla en blandning av olika långa vikariat. De kan som snabbvikarie göra
enstaka arbetsturer på olika enheter varierat med andra lite längre vikariat. Nu planeras en för-
ändring gällande psykiatrins vikariepool, så att fem arbetstagare i vikariepoolen kommer att börja
cirkulera förutom på de psykiatriska avdelningarna även mera frekvent på två somatiska avdel-
ningar, specialgeriatrin och krävande rehabilitering. Dessa båda avdelningar finns fysiskt ute vid
Dammbrunnen. Då dessa enheters vikariebokningar koncentreras till en liten grupp på fem sjuk-
skötare, blir deras arbetsbild lik den som snabbvikarierna inom somatiken har. Det skulle ge un-
derlag för en granskning av också deras lön. Eventuellt beslut för den här nya gruppen torde vara
tidsbundet, eftersom det behöver följas upp om och hur det fungerar.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att
§ Det tidsbestämda tillägget på 100 euro som betalats till arbetstagare

(snabbvikarier) som fortlöpande och enbart cirkulerar på flera enheter
utanför bekvämlighetszonen ändras till ett påslag på den uppgiftsrelate-
rade lönen. Uppgiften blir värderad som mera krävande.

fortsätter
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§ Den uppgiftsrelaterade lönen justeras för de snabbvikarier vars arbets-
uppgifter uppfyller kriterierna och uppgifternas svårighetsgrad (högst
23) från 1.10.2020.

§ Ett tidsbundet separatarvode på 100 euro betalas till de fem arbetstagare
i psykiatrins vikariepool, som börjar cirkulera regelbundet på de soma-
tiska avdelningarna. Separatarvodet betalas för tiden 1.9.2020-
31.5.2021.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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§ 45 Regelverk för flexibel arbetstid

Regelverket för flexibel arbetstid har uppdaterats. I det nya allmänna kommunala tjänste- och
arbetskollektivavtalet har kommit vissa ändringar gällande reglerna för flexibel arbetstid. Akta
möjliggör att  gränsen för överskridning av ordinariearbetstid (plussaldo) kan fastställas till  50
från 31.8.2020. Saldogränsen är idag 40 timmar. Generellt Enligt en ny tillämpningsanvisning
kan överskridningarna ges ut som avlönad ledighet. På arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren
försöka ge ledigheten i hela dagar. I vårt nuvarande regelverk har det funnits en begränsning om
att uttag av flextid som hela arbetsdagar kan uppgå till högst 5 dagar/år.
Utöver avtalets regler finns också i sjukvårdsdistriktet ett regelverk från 1.10.2018, som innehåller
arbetsgivarens villkor och spelregler för flexibel arbetstid.  Regelverket har uppdaterats med de
nya avtalsreglerna och dessutom har tydligt uttalats, att flextid inte tillämpas vid distansarbete,
som ska förverkligas som normala arbetsdagar.
Sedan 1.10.2018 tillämpas även ett lokalt avtal, i vilket sjukvårdsdistriktet och alla fackliga orga-
nisationer förutom Tehy, avtalat om att den ordinarie arbetstiden kan underskridas med högst 20
timmar (minussaldo). Där finns även överenskommet att minustimmar kan avdras av lönen på
arbetstagarens begäran. Lokalavtalet gällande flexibel arbetstid är i kraft tillsvidare och berörs
inte av de nu gjorda uppdateringarna.

Förslag till uppdaterat regelverk för flexibel arbetstid i
BILAGA 1/§45 27.8.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner det uppdaterade regelverket i bilaga
1.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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§ 46 Direktmottagning inom fysiatrin

Inom serviceområdet för rehabilitering finns planer på att utveckla en direktmottagningsverk-
samhet inom fysiatrin.  Direktmottagning innebär att  en patient som söker hjälp för problem i
stöd och rörelseorgan ska kunna styras direkt till fysioterapimottagning utan att först gå via lä-
kare. Det här ger en smidigare och snabbare process och patienten kommer snabbare till vård.
Verksamheten med att bygga upp direktmottagningar har kommit igång inom primärvården och
ska nu även inledas inom specialsjukvården.

Närmare beskrivning i överskötare Heidi Kotanens skrivelse.
BILAGA 1/§46 27.8.2020.

För att en fysioterapeut ska kunna hålla en direktmottagning krävs att hen har genomgått utbild-
ning för direktmottagning samt har en lång erfarenhet av att arbeta som fysioterapeut i vården av
patienter med problem i stöd och rörelseorgan.
På sjukhuset har en fysioterapeut just inlett sin utbildning för direktmottagning, vilket är ett steg
i den utvecklingsplan som enheten har. Utbildningens omfattning är 15-20 sp och den beräknas
vara klar inom sex månader. Vid en större ändring i verksamhets- och kompetensutveckling, har
strävan generellt  varit  att  ge klara besked om den nya uppgiftens arbetsvärdering och lön före
utbildningen inleds.
Enligt modellbeskrivningen kan man konstatera att fysioterapeutens direktmottagning är en
mera krävande uppgift än den normala fysioterapeutuppgiften. I lönesättningen beaktas de linje-
dragningar och lönenivåer som finns i distriktet. En lönejämförelse med kommunerna visade att
lönesättningen i den här gruppen i nuläget är brokig. Enligt sjukhusets arbetsvärdering skulle den
uppgiftsrelaterade lönen fastställas till en nivå på 2712,24 euro. Det ger en förhöjning med 200
euro från nuvarande lönenivå. Värderingen har gåtts igenom med Tehys representant.
Närmare genomgång vid mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att den uppgiftsrelaterade lönen för en
fysioterapeut som har direktmottagning fastställs till 2712,24 euro.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________
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§ 47 Information, meddelanden, initiativ, frågor

På ordförandes initiativ fördes en allmän diskussion om läkarnas bisysslor på privata sektorn.
__________
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§ 48 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen 8.10.2020 kl. 9.30.
__________

§ 49 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 11.03.
__________
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Personalsektionens sammanträde 27.8.2020

Besvärsförbud

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

Paragrafer: § 40, § 41, § 47, § 48, § 49

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

Paragrafer: § 42, § 43, § 44, § 45, § 46

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs

• hurdan omprövning som begärs

• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa
sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 30.9.2020.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.

mailto:registrator@vshp.fi
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Ordförande:
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Sekreterare:
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ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL
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BILAGA § 182 / 2



Protokoll 5/2020
sida 2(18)

Organ: Personalsektionen
Tid: Torsdagen 8.10.2020 kl. 9.30 – 11.50
Plats: Mötesrum T1, Vasa centralsjukhus, huvudaula
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende Sida

§ 50 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet 3
§ 51 Val av två protokolljusterare 3
§ 52 Ibruktagning av centralsjukhusets språktest 4
§ 53 Utryckningspenning vid förlängd arbetstid pga. PET-CT/PSMA-undersökning:  utvärdering

7
§ 54 Praktikanters lönesättning 8
§ 55 Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe 11
§ 56 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning vid närserviceställe.

13
§ 57 Villkor för överläkare som även arbetar som professor 14
§ 58 Lokalt kollektivavtal för fältchefernas arbetstidsarrangemang 16
§ 59 Information, meddelanden, initiativ, frågor 17
§ 60 Nästa möte 18
§ 61 Mötets avslutande 18

Ann-Charlott Gröndahl
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§ 50 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet

PS: Ordförande öppnade mötet, konstaterade det vara lagenligt sammankallat
och beslutfört.
__________

§ 51 Val av två protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Nils-Johan Englund och Hans-Erik Lindqvist.
__________
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§ 52 Ibruktagning av centralsjukhusets språktest

Fullmäktige godkände på möte 22.6.2020 förslaget till behörighetsstadga, som bl.a. innehöll en
ny formulering om att arbetstagare även kan påvisa språkfärdigheterna genom att bli godkänd i
centralsjukhusets eget språktest. Språktestet ska mäta arbetstagarnas färdigheter att klara de
språkkrav som arbetet förutsätter. Tema för språktestet är sjukvårdssvenska och sjukvårdsfinska.
Språktestet innehåller både en skriftlig och en muntlig del och bedömningen utgår från den euro-
peiska referensramen för språkkunskaper och kunskapsnivån motsvarar nivå B1. Man blir an-
tingen godkänd eller underkänd i testet. Det har varit ett omfattande arbete att bygga upp test-
ningssystemet, som nu börjar vara i det skedet, att testet kunde börja tas i bruk. Test- och fråge-
banken ska framöver kontinuerligt underhållas och påbyggas.

Planeringsarbetet har utförts av språklärare Annika Backlund och utbildningsplanerare (språklä-
rare) Eija Kalliokoski. De kommer till personalsektionens möte och berättar närmare om språk-
testets uppbyggnad och innehåll.

Bland visstidsanställda som inte fyller språkbehörighetskravet, finns redan nu ett stort intresse
för språktestet. Man utgår ifrån att det ska vara lättare att klara sjukhusets test, genom att det
anknyter till sjukvårdsbranschen. Testningen är dock mycket resurskrävande, varför det kommer
att finnas begränsade möjligheter att avlägga testet. Vi beräknar att fem personer kan testas/test-
dag. Allmänt gäller att statsrådets förordning för påvisande av språkfärdigheter ännu gäller som
första alternativ. Det finns inte en subjektiv rätt att få göra sjukhusets språktest. Om det är många
som anmält intresse för att göra testet, har de personer förtur som gått språkkurser och som aktivt
visat att man arbetat för att förbättra språkfärdigheten genom andra metoder (ex. tandeminlär-
ning). Generellt gäller att man ska ha en anställning i kraft, för att kunna avlägga språktestet. I
vissa situationer kan det dock även bli aktuellt med testning i en rekryteringssituation, om man
vill  testa en stark kandidat,  som saknar det formella språkintyget.  Person som utfört testet en
gång, kan göra om testet tidigast efter 6 månader,  om hen under tiden arbetat på att  förbättra
språkfärdigheterna. Bedömningen av vilka som får göra testet vid respektive testtillfälle avgörs
vid behov av arbetsgivaren.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar språklärarnas presentation till kän-
nedom samt godkänner följande urvalspraxis för testet:
- Personer som gått språkkurser och som aktivt visat att man arbetat för

att förbättra språkfärdigheten genom andra metoder har förtur.
- Generellt gäller att man ska ha en anställning i kraft.
- Testning kan göras i en rekryteringssituation, om man vill testa en stark

kandidat, som saknar det formella språkintyget.

fortsätter
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- Person som utfört testet en gång, kan göra om testet tidigast efter 6 må-
nader, om hen under tiden aktivt satsat på att förbättra språkfärdighet-
erna.

- Bedömningen av vilka som uttas till respektive testtillfälle avgörs vid be-
hov av arbetsgivaren.

PS: Godkände enhälligt HRD:s förslag och konstaterade ytterligare att statsrådets
förordning för påvisande av språkfärdigheter ännu gäller som första alterna-
tiv.
__________
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§ 69 Utryckningspeng vid förlängd arbetstid pga. PET-CT/PSMA – undersökning

Överskötare Birgitta Ivars har sänt en anhållan till personalsektionen där hon beskriver hur per-
sonalen ibland måste göra längre dagar än planerat, på grund av att ett ämne som ska användas i
undersökningar för prostata cancerpatienter, ibland kommer senare än planerat från Helsingfors.
Leverantören meddelar först på förmiddagen när ämnet beräknas vara framme i Vasa, varför det
inte är möjligt att planera arbetsskiftet i förväg, utan man måste komma överens om arbetstids-
förlängningen ifrågavarande dag. Kostnaden för F-18PSMA är 1200 euro per dos och frakten går
på 750 euro. Ivars föreslår att den här uppgiften och gruppen skulle jämställas med operations-
teamet  eller  angioteamet,  som  får  utryckningspenning  i  de  situationer  de  är  fast  i  en  operat-
ion/undersökning, så att arbetstiden förlängs med mera än en timme.

Ivars anhållan i  BILAGA 1/§69 12.12.2019.

För tillfället görs de här undersökningarna två eftermiddagar i månaden, men man strävar till att
kunna göra dem en eftermiddag i veckan. Förlängningen blir 1-2 timmar i genomsnitt. Det är ändå
oklart hur ofta de här leveransförseningarna inträffar.

Det som är kännetecknande för de team där systemet med utryckningspenning tillämpas är att
verksamheten är akut och att åtgärden eller undersökningen behöver färdigställas eller göras
inom en snabb tidtabell och helst med den personal som färdigt finns på plats. Gällande PSMA-
undersökningen är ämnet och transporten så dyr att inga besök borde avbokas.

Eftersom verksamheten är så ny och det inte finns en klar bild av hur verksamheten och leveran-
serna blir, kunde ett tillfälligt ersättningssystem prövas, tills man ser om det finns behov av att
granska nuvarande resursanvändning och arbetstidsplanering. Huvudregeln är att man strävar
till att ordna arbetstiden så att övertid inte uppstår.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter
- att en utryckningspenning på 50 euro betalas om en arbetstagares arbetsdag

förlängs  med  mera  än  en  timme  pga.  att  arbetstagare  är  fast  i  en  PET-
CT/PSMA-undersökning. Övertidsersättningar enligt kollektivavtalets stad-
ganden.

- Beslutet gäller för tiden 16.12.2019 - 30.8.2020, varefter en utvärdering
görs.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag samt beslöt att återkomma till ärendet i
samband med en mellanrapport till mötet i april 2020.
__________

fortsätter
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§ 17 Rapport: Utryckningspenning vid förlängd arbetstid p.g.a. PET-CT/PSMA-undersökning

Då personalsektionen behandlade ärendet i december 2019, beslöts att en uppföljning av utfallet
görs i april 2020. Den frågeställning som då diskuterades, var huruvida man generellt borde pla-
nera längre arbetsskift. Sedan december 2019 har det inträffat endast en gång att leveransen blivit
försenad. Vid det tillfället förlängdes enligt överenskommelse med berörda personer arbetsdagen
med en timme för två sjukskötare. Samtidigt har verksamheten utökats, så att de nu görs en ef-
termiddag/vecka.
Nuvarande beslut gäller fram till 30.8.2020. Med tanke på att vi strävar till en effektiv och ända-
målsenlig användning av personalresurserna och frekvensen av förlängda arbetsdagar är så här
låg, torde nuvarande system kunna gälla enligt planen fram till 30.8.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom och be-
sluter att nuvarande system tillämpas fram till 30.8.2020, såvida ingen större
förändring inträffar.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________

fortsätter

Personalsektionen 53 8.10.2020

§ 53 Utryckningspenning vid förlängd arbetstid pga. PET-CT/PSMA-undersökning:
utvärdering

Under den tid beslutet varit i kraft (16.12.2019–30.8.2020), har det endast vid ett tillfälle blivit
aktuellt att arbetsdagen förlängts med mera en timme och utryckningspenning därmed utbetalats
till två sjukskötare. Överskötare Birgitta Ivars konstaterar att leveransproblematiken inte blev så
svår som man först befarade.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar utfallet till kännedom och besluter
att det tillfälliga ersättningssystemet avslutas. Normala regler för övertidsar-
bete tillämpas.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________
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§ 54 Praktikanters lönesättning

Lönesättningen till praktikanter har granskats. De nuvarande linjedragningarna är från år 2016
och vissa uppdateringsbehov har framkommit. Med praktikanter avses i det här sammanhanget
studeranden från högskolor och utbildningsanstalter, som under ledning av arbetsgivaren utför
praktiskt arbete i syfte att inhämta sådana kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs i
vissa uppgifter (Akta kap II § 3). Studeranden inom vårdyrken berörs inte av den här linjedrag-
ningen. Gällande vårdstuderandena finns avtal mellan sjukhuset och läroinrättningarna, i vilket
villkoren för vårdstuderandens praktikperioder regleras.

I det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet finns reglerat en minimilön för
kommunala sektorn, som ska betalas till en praktikant först när anställningen varat i tre månader.
För de första tre månaderna, avgör respektive arbetsgivare om lön betalas och hur mycket. I per-
sonalsektionens beslut från 18.3.2016 fastställdes lönesättningen utgående från tre grupper: de
som har enbart praktikantavtal (får måltidsersättning), praktiklön 200 euro och universitetsprak-
tikanters minimilön (högskolans praktikantlön). I praktiken har även några andra tolkningsfall
funnits.

Sektionens beslut från 2016 i BILAGA 1/§54 8.10.2020.

Framöver föreslås lönesättningen av högskolepraktikanter vara oberoende av om praktikant-
stöd/matersättning fås eller inte. Avgörande för lönesättningen är att sjukhuset har ett verkligt
intresse för att ta emot en praktikant, att det finns arbete att utföra samt att löneutgiften ryms
inom budgeten. Ur rekryteringssynvinkel är det viktigt att bemötandet av studeranden är rättvist.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter ge följande tillämpningsanvisning för
praktikanters lönesättning (gäller inte vårdpersonal).

- Studerande på andra stadiet har inget anställningsförhållande, utan prakti-
kantavtal ingås med utbildningsanstalten.

- Praktikant från högskola betalas för de tre första månaderna en lön motsva-
rande minimilönen enligt FPA:s arbetsvillkor (nu 1236 euro/månad). Efter
tre månader betalas minimilön enligt Akta (nu 1637,53 euro).

- Om en praktikant arbetar som vikarie eller självständigt utför uppgifter som
hör till arbetet/lönepunkten, görs en arbetsvärdering och skild lönesättning.
Man bedömer hur krävande uppgifterna är och vad arbetsuppgifterna inne-
håller/inte innehåller.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 9(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 71 12.12.2019
Personalsektionen 55 8.10.2020

§ 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.
__________

fortsätter



Ärendesida 10(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 33 17.6.2020
Personalsektionen 55 8.10.2020

§ 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.
__________

fortsätter



Ärendesida 11(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 55 8.10.2020

§ 55 Ersättning till läkare som har mottagning vid närserviceställe

I sjukhusets strategiska målsättningar ingår att ordna specialsjukvårdstjänster för hela regionen
och att försöka minimera att patientströmmarna går till andra sjukvårdsdistrikt. Det är framför
allt köptjänsterna i norr som ökat en längre tid. Specialläkarmottagningar ordnas nu inom 11 spe-
cialiteter i Jakobstad på de villkor som personalsektionen beslutat om på mötet 12.12.2019. Enligt
uppgift  från  ekonomidirektören  har  distriktets  köptjänster  från  Soite  minskat  med  10  %  per
31.8.2020 jämfört med samma tid 2019.

Statistik över mottagningsverksamheten i BILAGA 1/§55 8.10.2020.

Planeringen av välfärdsområdet har inletts och kommer att vara intensivt under nästa år. I det
sammanhanget kommer många personaltillämpningar att gås igenom och granskas, utgående
från den nya samkommunens synvinkel. Mot den bakgrunden förefaller det som mest naturligt
att i det här skedet förlänga beslutet gällande ersättning till läkare som har mottagning vid när-
serviceställe. I planeringen av välfärdsområdet kommer resursanvändningen att vara ett centralt
och viktigt tema, varför frågeställningen då kommer upp i ett senare skede.

Nuvarande ersättningsmodell i BILAGA 2/§55 8.10.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att beslutet om ersättningar i bilaga
2 förlängs att gälla för tiden 1.1-31.12.2021.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 12(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 3 27.2.2020
Personalsektionen 56 8.10.2020

§ 3 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning
vid närserviceställe

Då de preliminära planerna för centralsjukhusläkarnas patientmottagningar vid närserviceställen
uppgjordes, var utgångspunkten den, att arrangemanget inte berörde vårdpersonalen vid central-
sjukhuset, utan den lokala vårdpersonalen skulle skolas upp till att sköta sjukskötararbetet kring
mottagningen. Den målsättningen gäller ännu för en stor del av verksamheten och det kan för-
verkligas genast eller efter en kortare inskolningsperiod. Det här gäller t.ex. inom ortopedin.

Men, det är nu också klart, att det finns specialsjukskötarmottagningar som inte vårdpersonalen
i t.ex. Jakobstad kan hålla. Det kan vara sjukskötarmottagningar som görs i par med läkaren eller
så kan det vara självständiga sjukskötarmottagningar. Det här gäller t.ex. kärlskötarens mottag-
ning (egna undersökningar innan kärlkirurgen kan ta emot patienten och efter besöket), kardio-
logisk sjukskötarmottagning, onkologisk sjukskötarmottagning och neurologisk sjukskötarmot-
tagning. Behovet och volymen av de här mottagningarna är ännu inte helt klar. Det kan även bli
aktuellt att andra specialmedarbetare (undersökningspersonal) från centralsjukhuset kan ha pati-
entmottagningar i närserviceområden.

Överskötare Lisa Sundman kommer till personalsektionens möte och redogör närmare för pla-
nerna och innehållet för sjukskötarmottagningsverksamheten.

Vid personalsektionens senaste möte, fastställdes en ersättningsmodell för läkare vid Vasa cen-
tralsjukhus som har närservicemottagning ute i regionen. Eftersom vissa läkarmottagningar är
beroende av att vårdpersonal från centralsjukhuset medverkar, efterlyses nu ett beslut på hur
vårdpersonalen ska ersättas. Någon sjukskötarmottagning har redan hållits i Jakobstad.

På tjänstemannanivå har beretts ett förslag till ersättningsmodell som utgår från att personalen
gör normala arbetsdagar på närservicemottagningen, att resorna görs som tjänste-/arbetsresa
och att en skild engångsersättning betalas per mottagningsdag.

Förslag till ersättningssystem för vård- och undersökningspersonal med patientmottagning på
närserviceställe i BILAGA 1/§3 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget i bilaga 1 och följer upp
beslutet med en mellanrapport enligt läget 31.5.2020.

PS: Beslöt höja ersättningsbeloppet till 125 euro och godkände till övriga delar
HRD:s förslag. Personalsektionen föreslår ytterligare till styrelsen, att ersätt-
ningssystemet skulle gälla endast mottagningar i Jakobstad och på ett ställe i
Sydösterbotten.
_________

fortsätter



Ärendesida 13(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 56 8.10.2020

§ 56 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning vid närser-
viceställe.

Samtidigt som läkarnas närservicemottagningar inleddes, planerade man även att inleda vårdar-
nas närmottagningar. De här planerna har på grund av corona-läget ännu inte förverkligats. Inom
palliativa vården har nätverksarbete inletts för att bygga upp samarbetet. Fotterapeuten har bör-
jat bygga upp samarbetet i distriktet via nätverksbesök, i syfte att öka kompetensen och att för-
bättra det förebyggande arbetet för att hindra svåra fotproblem.

För vårdpersonalen finns även en ersättningsmodell, som personalsektionen godkänt 27.2.2020.
Här gäller i likhet i med läkarmottagningarna, att verksamheten behöver granskas utgående från
den nya samkommunens synvinkel.  Det mest naturliga torde i  det här skedet vara att  förlänga
beslutet gällande ersättning till vård- och undersökningspersonal som har mottagning vid närser-
viceställe. I planeringen av välfärdsområdet kommer resursanvändningen att vara ett centralt och
viktigt tema, varför frågeställningen då kommer upp i ett senare skede.

Nuvarande ersättningsmodell i BILAGA 1/§56 8.10.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner att beslutet om ersättningar i bilaga
1 förlängs att gälla för tiden 1.1-31.12.2021.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 14(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 57 8.10.2020

§ 57 Villkor för överläkare som även arbetar som professor

Sjukvårdsdistriktet har under flera år målmedvetet satsat på forskning och utveckling, och lyfter
fram dess betydelse för kompetens, verksamhetsutveckling och rekrytering. Det motiverar speci-
alläkare att välja Vasa som arbetsort, då det finns möjligheter att forska och utveckla sin speciali-
tet. Inrättande av donationsprofessurstjänster till universitet som ger läkarutbildning, har gett
centralsjukhuset vida utbildningsrättigheter inom flera specialiteter. Härigenom kan de speciali-
serande läkarna få sin arbetstid på Vasa centralsjukhus godkänd till specialiseringen och behöver
inte alls, eller under endast en kortare tid tjänstgöra vid ett universitetssjukhus.

Den läkare som innehar professorstjänsten är vanligtvis anställd i huvudsyssla av universitetet
och har en bisyssla till centralsjukhuset. Undantag från det här utgör onkologin där professors-
tjänsten är en bisyssla. I läkaravtalet och i lagen om specialiserad sjukvård regleras arrange-
manget specifikt för universitetssjukhus. Modellen kan i tillämpliga delar användas även här.

Vasa centralsjukhus har avtal  om sex tidsbundna donationsprofessurer och en professor inom
neurologi är under planering. De övriga sex finns inom psykiatri, inre medicin, onkologi, kirurgi,
patientsäkerhet och röntgen. Rekryteringarna och arrangemangen har gjorts i olika utgångslägen,
och det finns nu ett behov av att strukturera både arbetstidersfrågor och lönefrågor för den här
gruppen.

Professorerna, oberoende av hur stor professorsandelen är, föreslås nu stå utanför arbetstidsla-
gen. I en situation där man kombinerar huvudsyssla och bisyssla, två arbetsgivare inom samma
lokaliteter och med uppgifter som flyter in i varandra, måste man konstatera att det är omöjligt
att ha en tillförlitlig arbetstidsuppföljning. De båda uppdragen skiljs nu från varandra. Som mot-
vikt skulle de heltidsanställda professorerna som gör kliniskt arbete som bisyssla/överläkare, ges
ett uppgiftstillägg, för att motverka risken att lönen sjunker om man blir professor. För överläkare
som har professuren som bisyssla, frångås nuvarande system med 10 % lönepåslag på överläkar-
lönen, samtidigt som man frångår utjämning av bisysslalönen.

Modellen gås igenom på mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att

- överläkare som även arbetar som professor konstateras stå utanför arbets-
tidslagen. Inga tilläggs-, övertids- eller arbetstidsersättningar betalas.

fortsätter



Ärendesida 15(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 57 8.10.2020

- lönen för överläkarbisysslan fastställs enligt sjukvårdsdistriktets lönesätt-
ningsmodell och överenskommen arbetstidsprocent. Dessutom ges ett upp-
giftstillägg på 1000 euro för bisysslan.

- för överläkare som sköter professuren som bisyssla ändras lönesättnings-
modellen så att påslaget på överläkarlönen på 10 % frångås samtidigt som
man upphör med den utjämning som gjorts mot bisysslan.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 16(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 58 8.10.2020

§ 58 Lokalt kollektivavtal för fältchefernas arbetstidsarrangemang

Fältchefernas arbetstider är nu ordnade via ett lokalt kollektivavtal. Avtalet har förlängts vid två
tillfällen i väntan på att det skulle bli klart hur den nya arbetstidslagen eventuellt skulle inverka
på ärendet. I nya arbetstidslagen omformulerades texten gällande periodarbete, så att det kunde
tillämpas om nattarbete förutsätts inom social- och hälsovårdstjänster. I det nya allmänna kom-
munala tjänste- och arbetskollektivavtalet 2020-2021, finns dock ännu gällande tillämpningen av
periodarbete hänvisningen till den gamla arbetstidslagen, där man använder begreppet ”på sjuk-
hus”. Det här betyder att fältcheferna kvarstår i allmän arbetstid och att det finns behov av att
förnya avtalet gällande de lokala arbetstidsarrangemangen.

Avtalsmodellen har gåtts igenom med Tehys förtroendemän och representant för arbetsgruppen.
I avtalstexten har vissa tekniska korrigeringar gjorts och arbetsskiftets maximala längd har för-
längts till 13 timmar från tidigare 12 timmar 15 minuter. Utjämningsperioden föreslås nu vara 3-
6 veckor, mot nuvarande 3-4 veckor. Avtalet föreslås gälla till 31.3.2022.

Förslag till lokalt kollektivavtal om arbetstidsarrangemang för fältchefer i
BILAGA 1/§58 8.10.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner avtalsförslaget i bilaga 1. Avtalet
träder i kraft 1.11.2020 och gäller till 31.3.2022.

PS: godkände enhälligt HRD:s förslag.
__________



Ärendesida 17(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 59 8.10.2020

§ 59 Information, meddelanden, initiativ, frågor

- HR-direktören informerade om planeringen av välfärdsområdet.
- Barbro Kloo frågade om coronainformationen i Vasa stad / Vasa sjukvårdsdistrikt.
- Chefsöverläkare Peter Nieminen redogjorde för samarbetet.
__________



Ärendesida 18(18)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 60 - 61 8.10.2020

§ 60 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen 10.12.2020 kl. 9.30.
__________

§ 61 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 11.50.
__________



Anvisningar om hur man begär omprövning

Sammanträdesdatum
Personalsektionens sammanträde 8.10.2020

Besvärsförbud

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

Paragrafer:

§ 50, § 51, § 59, § 60, § 61

Anvisningar om hur man begär omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om
omprövning.

Paragrafer:

§ 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:
• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part), och
• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun

I omprövningsbegäran ska uppges:
• det beslut i vilket omprövning begärs
• hurdan omprövning som begärs
• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt
omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska
också e-postadress uppges.



Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till xx kommuns registratur senast
under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte

något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av

beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat

visas.

En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att

protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om

omprövning. Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en

helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en

helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa

sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 11.11.2020.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
registrator@vshp.fi

mailto:registrator@vshp.fi


besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid
måndag-fredag kl. 9-14.
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16.11.2020 16.11.2020

NILS-JOHAN ENGLUND ANITA SUNDMAN

Asetettu 17.11.2020 Otteen oikeaksi todistaa:
nähtäväksi:

_________________________

LIITE § 182 / 3



Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä Pöytäkirja nr 1/2020

sivu 2 (10)

Elin: Henkilöstöjaosto, Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
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Henkilöstöjaosto § 1 – 2 9.11.2020

§ 1 Kokouksen avaus – laillisuus ja päätösvaltaisuus

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

§ 2 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 Nils-Johan Englund ja Anita Sundman.
__________
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Henkilöstöjaosto § 3 9.11.2020

§ 3 Henkilöstöjaoston sihteeri

Hallintosäännön mukaan kunkin toimielimen on valittava sihteeri kokouksia varten. HR-johtaja
on toiminut sairaanhoitopiirin henkilöstöjaoston sihteerinä.

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto nimittää sihteerin.

HJ: nimitti Ann-Charlott Gröndahlin sihteeriksi.
__________
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Henkilöstöjaosto § 4 9.11.2020

§ 4 Tietoa hyvinvointialueen kuntayhtymän valmistelusta

Henkilöstöjaoston tehtävien hoitamiseksi on tunnettava ja seurattava hyvinvointikuntayhtymän
toiminnan ja rakenteen valmistelua. Kuntayhtymän johtaja Marina Kinnunen tekee kokouksessa
laajalti selkoa valmisteluista, jotka on tähän mennessä tehty hyvinvointialueen kuntayhtymän
eteen: järjestämis- ja tuotantovastuun siirtäminen, päätöksenteko siirtymäkauden aikana,
organisaatiomalli, päätöksentekoprosessi, rekrytoinnit ja muu valmistelu.

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 5 9.11.2020

§ 5 Kutsu henkilöstöjaoston kokoukseen, esityslista ja pöytäkirja

Kukin toimielin päättää itse, miten kokoukseen kutsuminen tapahtuu. Vaasan
sairaanhoitopiirissä pääsääntö on ollut, että kutsu esityslistoineen lähetetään viisi päivää ennen
kokousta. Kun esityslista on julkaistu Gambit-portaalissa, lähetetään kaikille jäsenille
sähköpostiviesti, että esityslista on julkaistu. Myös jaoston varajäsenillä on pääsy portaaliin, jotta
heidät voidaan helposti kutsua kokoukseen varsinaisen jäsenen ollessa estynyt.

Esityslista lähetetään myös kuntayhtymän johtajalle ja hallituksen puheenjohtajalle, joilla on
läsnäolo-oikeus kaikissa kokouksissa.

Sairaanhoitopiirin henkilöstöjaoston kokouksiin on kutsuttu myös johtavat viranhaltijat
johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja hallintojohtaja. Henkilöstöjaosto on katsonut tärkeäksi
saada kommentteja ydintoiminnan parissa työskenteleviltä viranhaltijoilta. Heillä on kokouksissa
puheoikeus ja he voivat tehdä selkoa toimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Uudessa kuntayhtymässä kokonaisvastuu ydintoiminnan henkilöstöstä eli lääkäreistä,
hoitohenkilöstöstä ja sosiaalihenkilöstöstä on kolmella resurssijohtajalla. He ovat
johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja. He voisivat nyt olla ne johtavat viranhaltijat,
jotka kutsutaan henkilöstöjaoston kokouksiin ja jotka tarvittaessa tuovat asiantuntemuksensa
vastuualueesta jaoston käyttöön.

Pöytäkirja asetetaan nähtäville sairaanhoitopiirin kotisivulle 14 päiväksi, jotta päätös saa
lainvoiman.

HRJ:  ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että

- kutsu esityslistoineen julkaistaan Gambit-portaalissa viisi
kalenteripäivää ennen kokousta, jolloin kaikille varsinaisille
jäsenille lähetetään myös sähköpostiviesti. Jos jäsen on estynyt
osallistumasta, hän ilmoittaa siitä varajäsenelleen.

- hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan lisäksi
voidaan kutsua johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja ja sosiaalijohtaja
henkilöstöjaoston kokoukseen, jossa heillä on puheoikeus.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 6 9.11.2020

§ 6 Henkilöstöjaoston tehtävät

Hallitus on asettanut 28.9.2020 hyvinvointikuntayhtymälle henkilöstöjaoston ja tarkentanut
edelleen jaoston tehtäviä 26.10.2020.

Henkilöstöjaoston tehtäviin kuuluu:

1. kehittää henkilöstöhallintoa ja vastata osaltaan henkilöstöpolitiikasta
2. laatia yleisohjeet henkilöstöhallinnon toteuttamiselle
3. päättää virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta
4. antaa yleisohjeet palkkahinnoittelusta
5. päättää harkinnanvaraisista palkkaeduista
6. edustaa työnantajaa ammattijärjestöjen kanssa käytävissä neuvotteluissa
7. vastata osaltaan henkilöstön rekrytoinnista
8. hoitaa muut hallituksen sille määräämät tehtävät.

Erikseen mainitaan, että henkilöstöjaosto päättää sellaisten johtavien viranhaltijoiden
palkkarakenteesta, palkoista ja eduista, jotka hallitus valitsee meneillään olevassa tai alkamassa
olevassa rekrytointivaiheessa.

Hallituksen päätös on liitteessä 1/§ 6 9.11.2020.

Hyvinvointikuntayhtymä aloittaa toimintansa 1.1.2022. Suunnittelutyön edetessä aletaan
valmistella myös henkilöstökysymyksiä, jotka käsitellään eräiltä osin henkilöstöjaostossa.
Johtavien viranhaltijoiden palkkausta käsitellään jaoston seuraavassa kokouksessa.

HRJ:  ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selvityksen tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 7 9.11.2020

§ 7 Korvausperiaatteet: henkilöstön osallistuminen kokouksiin

Hyvinvointikuntayhtymää valmisteltaessa pidetään eräiden toimielinten kokoukset virka-ajan
ulkopuolella.  Tähän mennessä asia koskenut ohjausryhmää ja rekrytointiryhmää.
Luottamushenkilöille maksetaan 150 euron kokouspalkkio sairaanhoitopiirin hallintosäännön
mukaisesti, mikäli kyse on ryhmästä tai toimielimestä, jossa kaikki kunnat eivät ole edustettuina.
Jos kaikki kunnat ovat edustettuina, vastaa kukin kunta jäsentensä korvauksista. Vielä ei ole
päätetty miten viranhaltijalle tai työntekijälle korvataan osallistuminen, jos häntä on kehotettu
osallistumaan kokoukseen. Virka- ja työehtosopimuksen (Kvtes) mukaan viranhaltijoille ja
työntekijöille voidaan maksaa kertapalkkio, mikäli asianomainen viranomainen harkitsee sen
suorittamisen perustelluksi. Jos henkilöstöä kehotetaan osallistumaan kokouksiin työajan
ulkopuolella, olisi kohtuullista maksaa heille kertapalkkio taikka lukea aika työajaksi.

Viranhaltijoille ja työntekijöille ei makseta kertapalkkiota osallistumisesta muihin kokouksiin,
joita hallintosäännön palkkiomääräykset eivät kosketa. Jos henkilöstö tekee työ- tai
virkamatkoja, noudatetaan Kvtes:n sääntöä virkamatkoista. Virka- tai työtehtävien
suorittamiseen kulunut aika luetaan työajaksi.

Ehdotus korvausperiaatteista, jotka koskevat henkilöstön osallistumista kokouksiin, on liitteessä

1/§ 7 9.11.2020.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston hyväksyvän ehdotuksen
korvausperiaatteista, jotka koskevat henkilöstön osallistumista
kokouksiin liitteen 1 mukaisesti.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________
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Henkilöstöjaosto § 8 9.11.2020

§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

HJ: Ei muita asioita.
__________
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Henkilöstöjaosto § 9 - 10 9.11.2020

§ 9 Seuraava kokous

HJ: Seuraava kokous pidetään maanantaina 30.11.2020 klo 12.30.
__________

§ 10 Kokouksen päättäminen

HJ: Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.00.
__________
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Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 9.11.2020

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 1 – 6, § 8 - 10

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 7

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.
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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 17.11.2020 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.

mailto:kirjaamo@vshp.fi
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nr 5/2020

Organ: Sektionen för ägarstyrning

Tid: 25.11.2020 kl. 9.00
Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1

Närvarande:
Hans Frantz, ordförande
Raija Kujanpää, medlem
Hans-Erik Lindqvist, medlem
Ulla Hellén, medlem

Frånvarande: Marina Kinnunen svd:s direktör
Lena Nystrand ekonomidirektör

Sakkunniga: Marina Kinnunen                              svd:s direktör
           Juha Post                                             förvaltningsdirektör
           Sari Nielsen                                         jurist

Lena Nystrand ekonomidirektör

Övriga när-
varande:

Föredragande: Juha Post förvaltningsdirektör

Sekreterare: Sari Nielsen

Paragrafer: 43 – 54

Protokollet Ordförande Sekreterare
undertecknat:

Undertecknat 27.11.2020 Undertecknat 27.11.2020

Hans Frantz Sari Nielsen

Justerat: Plats och tid: Plats och tid:

Justerarats elektroniskt 27.11.2020 Justerarats elektroniskt 27.11.2020

________________________ ________________________
Hans-Erik Lindqvist Raija Kujanpää

Framlagt till Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes:
påseende: under tiden

____/____ - ____/____.20___
_________________________
Juha Post, förvaltningsdirektör

BILAGA § 182 / 4
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nr 5/2020

Organ: Sektionen för ägarstyrning
Tid: 25.11.2020 kl. 9.00
Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens mötesrum T1
Ärendeförteckning
Paragraf Ärende Sida

§ 43 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3

§ 44 Val av protokolljusterare 3

§ 45 Sammanträdets arbetsordning 3

§ 46 Framtida ägarförhållanden i Seinäjoen keskuspesula 4

§ 47 Mål som ska ställas på sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktet 2021 4

§ 48 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab 4

§ 49 Lägesöversikt över Teese Botnia Ab 5

§ 50 Lägesöversikt över TT Botnia Ab 5

§ 51 Lägesöversikt över 2M-IT Ab 5

§ 52 Möten på våren 2021 5

§ 53 Övriga eventuella ärenden 6

§ 54 Sammanträdet avslutas 6
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Sektionen för ägarstyrning § 43 – 45 25.11.2020

§ 43 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet

Enligt 129 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för
sina sammanträden.

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,
om  han  eller  hon  är  förhindrad,  av  vice  ordföranden.  I  kallelsen  ska  anges  tid  och  plats  för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet
konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört.

Enligt 103.2 § i  kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över
hälften av ledamöterna är närvarande.

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet klockan 9.09.
__________

§ 44 Val av protokolljusterare

Enligt 150 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som
organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.

SFÄ:  Till protokolljusterare valdes medlemmarna Raija Kujanpää och Hans-Erik
Lindqvist.

__________

§ 45 Sammanträdets arbetsordning

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller,
om  han  eller  hon  är  förhindrad,  av  vice  ordföranden.  I  kallelsen  ska  anges  tid  och  plats  för
sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag
till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte särskilda
skäl förhindrar detta.

SFÄ: Föredragningslistan för sammanträdet godkändes som arbetsordning.
________
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nr 5/2020
Sektionen för ägarstyrning § 46 – 48 25.11.2020

§ 46 Framtida ägarförhållanden i Seinäjoen keskuspesula

Den verkställande direktören för Seinäjoen keskuspesula har varit i kontakt med
förvaltningsdirektören för att fråga om Vasa sjukvårdsdistrikts förhandsuppfattning om de
framtida ägarförhållandena i Seinäjoen keskuspesula. I och med grundandet av samkommunen
för Österbottens välfärdsområde och social- och hälsovårdslagstiftningen är det möjligt att
samkommunen blir den mest betydande kunden för Seinäjoen keskuspesula. I och med detta har
den verkställande direktören för Seinäjoen keskuspesula frågat hur samkommunen förhåller sig
till ett majoritetsägande.

FD:  Sektionen för ägarstyrningen för en diskussion med anledning av den fråga
som Seinäjoen keskuspesula ställt.

SFÄ:  Sektionen diskuterade ärendet. Den anser att det samarbete som baserat sig
på  de  nuvarande  ägarandelarna  har  fungerat  bra.  Samkommunen  är  vid  behov
beredd att  överväga  majoritetsägande,  ifall  det  sker  ändringar  i  ägarandelarna  på
grund  av  exempelvis  lagändringar.  Samkommunens  mål  är  dock  att  de  största
ägarna i Seinäjoen Keskuspesula också i fortsättningen ska vara jämlika ägare.

_______

§ 47 Mål som ska ställas på sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktet 2021

FD:   Sektionen för ägarstyrningen beslutar föreslå till styrelsen att den ska
godkänna de i bilaga anslutna mål som ska ställas på sammanslutningar som
ägs av sjukvårdsdistriktet 2021.

BILAGA § 47 / 1-2

SFÄ:  Sektionen för ägarstyrningen beslutade föreslå till styrelsen att den ska
godkänna de i bilaga anslutna mål som ska ställas på sammanslutningar som
ägs av sjukvårdsdistriktet 2021 med den avvikelse att fastighetsaktiebolaget
Eila flyttades till punkten Nödvändiga bolagen.
_____

§ 48 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt
som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje
sektionsmöte. Ett av de valda objekten var Mico Botnia Ab.
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nr 5/2020
Sektionen för ägarstyrning § 48 – 52 25.11.2020

FD:  Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten till kännedom.

SFÄ:  Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.
_______

§ 49 Lägesöversikt över Teese Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt
som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje
sektionsmöte. Ett av de valda objekten var Teese Botnia Ab.

FD:  Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten till kännedom.

SFÄ:  Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.
_______

§ 50 Lägesöversikt över TT Botnia Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt
som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje
sektionsmöte. Ett av de valda objekten var TT Botnia Ab.

FD:  Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten till kännedom.

 SFÄ:  Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.
 ________

§ 51 Lägesöversikt över 2M-IT Ab

Ägarstyrningssektionen fastställde vid sitt sammanträde 11.6.2020 § 27 de huvudsakliga objekt
som ägarstyrningssektionen ska uppfölja i sitt ägarstyrningsarbete i samband med varje
sektionsmöte. Ett av de valda objekten var 2M-IT Ab.

FD:  Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten till kännedom.

 SFÄ:  Ägarstyrningssektionen antecknade bolagets lägesöversikt till kännedom.
______

§ 52 Möten på våren 2021

Åt ägarstyrningssektionen föreslår man följande mötestider på våren 2021:

Torsdagen 18.2.2021 kl. 10-12
Torsdagen 15.4.2021 kl. 10-12
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Sektionen för ägarstyrning § 52 – 54 25.11.2020

FD:  föreslår, att SFÄ godkänner de föreslagna datumen.

SFÄ: De föreslagna tidpunkterna, 18.2.2021 och 15.4.2021, godkändes till nya
mötestidpunkter.
_____

§ 53       Övriga eventuella ärenden

- Gemensamt ägarstyrningsmöte med Vasa stads konsernsektion 17.3.2021 i Vasas lokaler.

§ 54 Sammanträdet avslutas

Ordförande avslutade mötet klockan 9.53.

Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Ägarsektionens sammanträde 25.11.2020

Besvärsförbud

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

Paragrafer: 43 - 54

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

Paragrafer: -

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.
Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.

Omprövning får begäras av:

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet
(part), och

• samkommunens medlemskommuner
• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun
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I omprövningsbegäran ska uppges:

• det beslut i vilket omprövning begärs

• hurdan omprövning som begärs

• på vilka grunder omprövning begärs.

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast under
tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.

En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun anses ha
fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna
datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa
sjukvårdsdistrikts registratur (kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet __.__.2020.

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes
__.__.2020

Myndighet hos vilken omprövning begärs:



Protokoll sida

8 (8)

nr 5/2020
Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.
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