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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 

 
§ 19 Beslutsförteckning: Utveckling av matservice/ Päätösluettelo: Ruokahuollon 

kehittäminen, Creme de la Creme , 125€/h + alv. 
 
§ 20 Beslutsförteckning; Övervakningssystem av VCS elnät/Päätösluettelo: VKS:n 

sähköverkon valvontajärjestelmä, Schneider Electric Finland , 158 874 € 
 

§ 21 Tillsättande av styrgrupp – Omaolo, jourhjälpentjänsten 116117 och PATA 
kundbetjäningscentrum i Österbotten/ Ohjausryhmän asettaminen; Omaolon, 
116117-päivystyspalvelun ja PATA asiakaspalvelukeskuksen ohjausryhmä Poh-
janmaalla 

 
§ 22 Beslutsförteckning; VCS Informationsledning anskaffning / Päätösluettelo: VKS 

Tietojohtamisen hanke, 1 014 170,00 €. 
 
 
§ 23 Tillsättande av styrgrupp/ Ohjausryhmän asettaminen; Dreambroker 
 
 
§ 24 Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för överflyttning av förstavården/ 

Työryhmän asettaminen; Ensihoidon siirron työryhmä. 
  
§ 25 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Exreport, 3696 € 
 
§ 26 Beslutsförteckning; Utvidgning av kvalitetsportalens tjänster till HYKY-området/ 

Päätösluettelo; Laatuporttipalvelun laajennus HYKY-alueelle. 
 
§ 27 Beslutsförteckning; HaiPro- och SPro-systemens utvidgning till HYKY-området/ 

Päätösluettelo; HaiPro ja SPro järjestelmien laajennus HYKY-alueelle, Awanic, 
25 665 € 

 
§ 28 Uppdatering av sammansättningen i arbetsgruppen för inomhusluft år 2021/ 

Sisäilmatyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuodelle 2021 
 
§ 29 Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes sammkommuns ärende- och 

dokumenthanteringssystem/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointialueen 
kuntayhtymän asianhallinta- ja dokumentinhallintaratkaisut, Innofactor Soft-
ware Oy, 860 240 € 

 
§ 30 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Exreport; Neotide, 26440 € 
 
§ 31 Beslutsförteckning; Strålbehandlingsapparat / Päätösluettelo; Sädehoitolaite, 

Varian Medical Systems, 2 309 921 € 
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§ 32 Beslutsförteckning; Förverkligande av välfärdsområdets olika tjänster och dess 

inverkan på verksamheten/ Päätösluettelo; Hyvinvointialueen osien palvelujen 
toteutus ja sen vaikutus, Talent Vectia Oy, 25 500 € 

 
§ 33 Avslutande av tjänsteförordnande under prövotid/ Virkamääräyksen lopettami-

nen koeajalla. 
 
§ 34 Arbetsgruppens svar på rättelseyrkan angående offertrunda HANK21/NT004 

/Työryhmän vastine hankintaoikaisuvaatimukseen tarjouskilpailussa 
HANK21/NT004 

 
§ 35 Uppdatering av läkemedelsarbetsgruppen/ Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 
 
§ 36  Beslutsförteckning; Österbottens välfärdsområdes samkommuns nättjänst och 

intranet/ Päätösluettelo; Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän 
verkkopalvelu ja intranet; Poutapilvi Web Design Oy, 343 682 € 

 
§ 37 Beslutsförteckning; Serviceavtal GE/ Päätösluettelo; Huoltosopimus GE, GE 

Healthcare Finland, 55 ooo € 
 
 
 
 
 
 
 
 



          19.4.2021 
 
 
 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo 
 
 
 
§ 38 Val av juridisk assistent (3 stycken) – Juridisen avustajan valinta (3 kpl) 
 
§ 39 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 40 Överföring av beslutanderätt gällande överlåtande av lösöre som köps – 

Päätösvallan siirto ostettavan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta 
 
§ 41 Anskaffning av mobil ultraljudsapparat till avdelningen för lungsjukdomar – 

Liikuteltavan ultraäänilaitteen hankinta keuhkosairauksien osastolle 
 
§ 42  Beslut om avbrytande av upphandling: regionnätet inom Vasa sjukvårdsdistrikt 

– Päätös hankinnan keskeyttämisestä: Vaasan sairaanhoitopiirin alueverkko 
 
§ 43 Val av juridisk assistent – Juridisen avustajan valinta 
 
§ 44 Val av tjänsteinnehavare – Viranhaltijan valitseminen 
 
§ 45 Anskaffning av säckställningar – Säkkitelineiden hankinta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA § 39 / 2



          19.4.2021 
 
 
 
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 31 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

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

 
§ 32 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

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

 
§ 33 Statens forskningsmedel (VTR) beviljade år 2016 överflyttas att användas år 2021 

/ Valtion tutkimusrahat (VTR) myönnetty vuonna 2016 siirretään käytettäväksi 
vuodelle 2021 

 
 
§ 34 Anhållan om lov att använda Oberon och Exreport/ Lupa-anomus Oberonin ja 

Exreportin käyttämisestä. 
 
§ 35 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 36 Chefsöverläkarens direktiv; Översättning av journaltexter till engelska/ 

Johtajaylilääkärin  ohje; Potilasasiakirjatekstien kääntäminen englanniksi. 
 
§ 37 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 38 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketutkimus 
   
§ 39 Tillsättande av arbetsgrupp; Läkartjänsternas resurslinjemöte/ Työryhmän 

asettaminen; Lääkäripalvelujen resurssilinjakokous 
 
§ 40 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation / Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen pe-
rusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä) 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 26 Äkkilähtijälisän poistaminen – Tillägg för snabbvikariat avslutas 
 
§ 27 Ändringar till tjänsteregister: närvårdartjänst ändras till befattning – Muutos 

virkarekisteriin: lähihoitajan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 28 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus 
 
§ 29 Välinehuoltajan tehtäväkohtainen palkkaus – Instrumentvårdares uppgiftsenliga 

lön 
 
§ 30 Sjukskötares uppgiftsenliga lön; tillägg för rätten att ordinera läkemedel - Sai-

raanhoitajan tehtäväkohtainen palkkaus; lääkkeenmääräämisoikeuden palkanli-
sä 

 
§ 31 Äkkilähtijälisän poistaminen – Tillägg för snabbvikariat avslutas 
 
§ 32 Uppgiftsspecifik lön; tillägg för egen mottagning – Tehtäväkohtainen palkka; 

oman vastaanoton palkanlisä  
 
§ 33 Sairaanhoitajan siirto lähihoitajan tehtäviin – Sjukskötare flyttas till närvårdar-

uppgifter 
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nr 1/2021 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Onsdagen 10.2.2021 kl. 9.00–11.00 

Plats: Psykiatriska enheten, C2, Mirja Remes arbetsrum.  

Deltagarna deltog via Teams 

Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl. 11.00 via 

Teams 

Beslutsfattare:  

Närvarande: Hellman Per 

Vikström Pernilla 

Erickson Sture 

Eriksson Roger 

Smeds-Nylund Ann-Sofie 

 

Remes Mirja 

Jaakola Tanja 

Backström Alice 

Granfors Mikaela 

Kaukoranta Heikki 

 

Lundman-Evars Helena 

Småros Anna-Stina 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija 

 

ordförande 

vice ordförande 

medlem 

medlem 

medlem 

 

föredragande 

sekreterare 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

 

sakkunnig 

sakkunnig 

styrelsens ordf. 

styrelserepresentant 

 

Vasa  

Korsholm 

Vasa   

Pedersöre 

Närpes, anl. kl. 9.18 

 

ansv.omr.dir., VCS 

överskötare, VCS 

Korsholm 

Närpes, 

Vasa, avl. kl. 9.59 

 

Närpes 

Jakobstad 

Vasa  

Vasa 

 

Frånvarande:    

Sakkunniga:    

Övriga närva-

rande: 

Joachim Johansson 

Aija Kirsilä 

Anu Hiironniemi 

anl. kl. 10.08 

§ 7 

§ 7 

 

Föredragande: Remes Mirja   

Sekreterare: Jaakola Tanja   

Paragrafer: 1 - 11 

Protokollet  

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hellman Per 

Sekreterare: 

 

 

Jaakola Tanja 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Erickson Sture 

Plats och tid: 

 

 

Granfors Mikaela 

Framlagt  

till påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 
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Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Onsdagen 10.2.2021 kl. 9.00–11.00 

Plats: Psykiatriska enheten, C2, Mirja Remes arbetsrum. Deltagarna deltog via Teams 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 1 Sammanträdet öppnas 3 

§ 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 3 

§ 3 Val av protokolljusterare 3 

§ 4 Välfärdssamkommunens verksamhetsområdesdirektör  

                          Joachim Johansson – presentation och visioner 3 

§ 5 Det psykiatriska ansvarsområdets ekonomiska resultat år 2020 och  

                          övriga nyckeltal 3 

§ 6 Det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsberättelse 2020 4 

§ 7 Presentation av verksamheten på den psykiatriska polikliniken/  

                          Avdelningsskötarna Aija Kirsilä och Anu Hiironniemi 6 

§ 8 Läkarsituationen 7 

§ 9 Övriga ärenden – bl.a. Belastningen på psykiatrin 7 

§ 10 Nästa sammanträde 8 

§ 11 Sammanträdet avslutas 8 

    

Ordförande:  

 

 

Per Hellman 
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen 10.02.2021  

 

Justerare Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordförande Per Hellman öppnade Teams-mötet kl. 9.01 och hälsade alla närva-

rande välkomna till dagens sammanträde. 

 

§ 2 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

 Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört.  

 

§ 3 Val av protokolljusterare 

 Erickson Sture och Granfors Mikaela valdes till protokolljusterare.  

 

§ 4 Välfärdssamkommunens verksamhetsområdesdirektör Joachim Johansson – 

presentation och visioner 

Verksamhetsområdesdirektör Joachim Johansson hade anmält förhinder. Delegat-

ionen kom överens om att han ska kallas till nästa möte på nytt.  

Han anlände under behandlingen av 7 § och presenterade sig i samband med det. 

 

§ 5 Det psykiatriska ansvarsområdets ekonomiska resultat år 2020 och övriga nyck-

eltal 

Det psykiatriska ansvarsområdes direktör presenterade det psykiatriska ansvarsom-

rådets resultat som visade på ett underskott. Verksamhetskostnaderna uppgick till 

102,4 %, medan verksamhetsintäkterna stannade på 97,5 %. De uppställda prestat-

ionsmålen och de förverkligade prestationerna genomgicks. Ansvarsområdesdirek-

tören sade att avvikelserna inom ungdomspsykiatrin (-2 %) bl.a. berodde på brist-

fälliga läkarresurser och frånvaron bland den övriga personalen. Inom barnpsykiatrin 

överskreds prestationerna (14,5%). Antalet vårddagar inom bäddavdelningsvården 

minskade (4,2 %). Avdelning 4 inom psykogeriatrin lades ner år 2020. Dessutom no-

terades att även coronapandemin inverkade på det förverkligade antalet vårddagar. 

Trenden som helhet var inte jämn, för i slutet av året var belastningen på avdel-

ningarna högre. 
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Psykiatriska delegationen 10.02.2021  

 

Justerare Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 
Ordföranden frågade om kösituationen på ungdomspsykiatrin. Det är kö till ung-

domssidan för närvarande. Det noterades att situationen fortfarande påverkas av 
frånvaron bland personalen, vilket naturligtvis märks i en liten arbetsgrupp. En ung-
domspsykiatriker flyttade i början av året från avdelningsvården till polikliniken för 

att stärka det polikliniska arbetet och för att handleda yngre läkare. 
 
Sammanlagt 32 personer väntade på vårdbedömning till samtliga tre specialiteter 

per 7.2.2021. Antalet personer som väntade på vårdbedömning var klart lägst inom 
vuxenpsykiatrin. 
 

År 2020 kunde inkomna remisser i regel handläggas inom 0-3 dygn (n=990). Samtliga 
remisser till Seri-undersökningar handlades inom tre dygn (n=74).  
 

Mätningen av kundbelåtenheten gav ett gott resultat år 2020. Medeltalet för hela 
serviceområdet var n=4,4. NPS-indexet var 56. 
 

Anmälningarna av farliga situationer fördelades år 2020 enligt följande: 277 pati-
entsäkerhetsrelaterade anmälningar, 173 arbetarskyddsrelaterade anmälningar, 8 
datasäkerhetsrelaterade anmälningar och 2 anmälningar tillställda av patienter. De 

tre största kategorierna i fråga om patientsäkerhetsanmälningarna gällde våld, in-
formationsutbyte och läkemedelsbehandling. 
År 2020 inkom det 173 arbetarskyddsrelaterade anmälningar. Merparten av anmäl-

ningarna berörde upplevt våld (44,51 %), medan andelen inomhusluftsrelaterade 
anmälningar uppgick till 12,1 %. 
 

Antalet kunder som lät bli att komma till ett avtalat öppenvårdsbesök höll sig på en 
liknande nivå som ifjol. Antalet var högt (n= 6028). 
 

De kontakter som togs med patientombudsmannen år 2020 genomgicks till antal och 
orsak. 
 

Noggrannare siffror finns i mötesmaterialet. 
 

 

§ 6 Det psykiatriska ansvarsområdets verksamhetsberättelse 2020 

Ansvarsområdesdirektören redogjorde för verksamheten år 2020 i form av en verk-

samhetsberättelse. Texten till verksamhetsberättelsen har anslutits som bilaga.  

 

I fråga om distansmottagningsverksamheten betonade ansvarsområdesdirektören 
att läkaren också måste träffa sin kund i person för att skapa ett förtroligt vårdför-
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Psykiatriska delegationen 10.02.2021  

 

Justerare Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

hållande. Under verksamhetsåret konstaterade man också brister i dokumentat-
ionen av läkarbesök. Dessa besök måste ersättas med nya besök, vilket ledde till 

fördröjningar i vården av patienter. 
 
Ansvarsområdesdirektören lyfte fram den nationella utmaningen som beror på att 

man inte vill förbinda sig till arbete inom den offentliga servicen. Delegationens 
medlemmar dryftade läkarförbundets och/eller psykiaterföreningens ställning i frå-
gan och möjligheter att eventuellt ingripa i situationen. Det noterades att ifrågava-

rande situation ställer till utmaningar för den offentliga verksamheten nu och i 
framtiden. Ansvarsområdesdirektören berättade att förbunden känner till det rå-
dande läget. Läkarkårens frihet att välja, psykiatrins låga attraktivitet och ”sug” 

bland unga läkare samt den nationella bristen på psykiatriker är ett faktum. Dele-
gationen bedömde att om en motsvarande situation också drabbade övriga specia-
liteter i en högre utsträckning skulle hälso- och sjukvården slås av ett kaos. Dessu-

tom vill man inte riktigt orka med den arbetsbelastning som råder inom psykiatrin. 
Ansvarsområdesdirektören sade att det här är något som måste beaktas i verksam-
heten för att den nuvarande läkarkåren ska fås att hållas i arbete. Delegationen 

dryftade den eventuellt bättre situationen på andra sjukhus. Det noterades att reg-
ionala skillnader förekommer och att universitetssjukhusen fungerar bättre. Läkar-
situationen i Seinäjoki och Karleby är veterligen bättre.  

Oron berör hela landet, varför det är viktigt att diskutera ärendet. 
 
Ansvarsområdesdirektören sade att samarbetet med kommunerna är viktigt, för att 

få arbetet synkroniserat och skapa en lättare struktur i arbetet. Det skulle vara 
viktigt att man i kommunerna funderade på när man kan ty sig till sjukskötarledda 
mottagningar och när man verkligen behöver läkarmottagningar. 

 
På basis av vårt specialupptagningsområde så ligger vårt universitet i Åbo. Samar-
betet fungerar och föreläsningar för läkare sköts på distans. Specialiseringsutbild-

ningen ordnas också via Åbo. Enligt ansvarsområdesdirektören är samarbetet med 
flera universitet inte heller uteslutet. Specialupptagningsområdet har inte kunnat 
hjälpa det kliniska arbetet som bedrivs på psykiatrin i Vasa. 

 
Delegationen begrundade om det nya H-huset eventuellt kan främja attraktiviteten. 
Närheten till stamsjukhuset och nya, moderna utrymmen kan få en viss effekt. 

 
Delegationen konstaterade att det är viktigt att barn- och ungdomspsykiatrin tas i 
beaktande, varför också verksamhetsområdesdirektören borde fästa sin uppmärk-

samhet vid det här i sitt arbete. Samtidigt gav delegationen akt på att arbetet i 
kontaktytan till basservicen, exempelvis inom barnskyddet, är tungt. Med tanke på 
framtiden borde man också satsa mer resurser på barn- och ungdomspsykiatrin för 

att den ska förmå axla en större roll och ta större ansvar, vilket sedan skulle åter-
speglas i basservicen. 
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§ 7 Presentation av verksamheten på den psykiatriska polikliniken/Avdelningsskö-

tarna Aija Kirsilä och Anu Hiironniemi 

Den psykiatriska poliklinikens avdelningsskötare Aija Kirsilä och Anu Hiironniemi 

redogjorde för enhetens verksamhet. Den psykiatriska polikliniken är en stor hel-

het bestående av en stor arbetsgemenskap. I början av år 2019 slogs de mindre 

poliklinikerna samman till en större helhet. Det här möjliggjorde en ändamålsenlig 

resursallokering, samtidigt som man fick bort gränsstaket och kunde göra arbetet 

smidigare. Läkararbetet sköts av två heltidsanställda läkare och med hjälp av vari-

erande deltidsanställningar. Det är en utmaning att man nu i flera år inte haft till-

gång till en egen överläkare för att leda och utveckla verksamheten.  

På vuxenpsykiatrin har antalet remisser minskat något. Avdelningsskötarna re-

dogjorde för de olika arbetsgruppernas verksamhet. Dessutom berättade de om en 

vård som ges i grupp och att neuromodulationsgruppens behandlingar från och 

med hösten kommer att inrymma ketaminbehandlingar. Ätstörningsarbetsgruppen 

samarbetar tätt med somatiska enheter, ungdomsavdelningen och akutavdelning 

2.  

 
Avdelningsskötarna berättade också att den neuropsykiatriska arbetsgruppen foku-
serar sig på undersökningar, läkemedelsbehandling och diagnosticering. Det är lång 

kö till undersökningarna, för tillfället väntar 50 personer på undersökning. Den 
bakomliggande orsaken är att arbetsgruppen stundom varit helt på paus. Också re-
sursändringarna har påverkat. Inom arbetsgruppen har bl.a. remisskriterierna pre-

ciserats. De genomgicks tillsamman med basnivån i samband med ett samarbets-
möte i januari.  
 

Inom öppenvården utvecklar man verksamheten och utarbetar planer tillsammans 
med basservicen. I och med H-huset kan verksamheten och utrymmena integreras. 
Det här arbetet har påbörjats och som bäst arbetar man med processer. 

 
Delegationen påminde om att samarbetet med kommunerna är viktigt, även med 
andra kommuner än med Vasa. Det här är man väl medveten om. De nu utarbetade 

planerna berör H-huset och de gemensamma processer som hänför sig till H-huset. 
I ett mera brett perspektiv behövs det fortfarande samarbete. 

 

Joachim Johansson presenterade sig i egenskap av verksamhetsområdesdirektör.  
 
Delegationen upplyste den nya verksamhetsområdesdirektören om att det finns en 

välfungerande tredje sektor i Vasa: Settlementföreningen, Finfami och Österbot-
tens socialpsykiatriska förening. Föreningarna upprätthåller vittomfattande boen-
deservice i Vasa.  
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§ 8 Läkarsituationen 

Ansvarsområdesdirektören redogjorde för läkarsituationen inom ansvarsområdet. 

Det råder brist på specialister med tjänsteunderlag inom alla tre specialiteter. På 

vuxenpsykiatrin har man 2,4 psykiatriker, på ungdomspsykiatrin 1 psykiater och på 

barnpsykiatrin 2 psykiatriker. Av hyrläkarna är fem psykiatriker, men de arbetar i 

varierande deltidsanställningar. Dessutom arbetar sex legitimerade läkare, utan 

specialkompetens i psykiatri, på visstid inom ansvarsområdet.   

Belastningen på den ungdomspsykiatriska avdelningen har varit hög. När kön till 

den ungdomspsykiatriska polikliniken blir längre så återspeglas det här i belast-

ningen på avdelningen i takt med att de ungas livssituation blir värre och krisar 

sig. 

 
Delegationen konstaterade att läkarsituationen är splittrad och att det ställer till 

utmaningar att få den psykiatriska verksamheten att fungera som smidig helhet.  
 

§ 9 Övriga ärenden – bl.a. Belastningen på psykiatrin 

Den psykiatriska delegationen gjordes medveten om den ständiga belastning som 

råder inom psykiatrin. Samtidigt berättade man om att två personer i början av år 

2021 inlett sin psykoterapiutbildning, och att en till person ska inleda sin utbildning 

i höst, såvitt hen blir accepterad till utbildningsprogrammet.  

 

Ett neuropsykiatriskt samarbetsmöte har hållits med basservicen. De överenskomna 
och nedtecknade ärendena genomgicks på mötet och delgavs delegationen för kän-
nedom. Delegationen försäkrade sig om att kriterierna berörde vuxenpsykiatrin. 

Vuxenpsykiatrin har hand om de neuropsykiatriska undersökningar som är avsedda 
för vuxna och över 16-åringar. Även delegationen ansåg att det är ändamålsenligt 
att man använder enhetliga enkäter och tester i hela regionen. 

 
Delegationen konstaterade att olika skriverier om psykiatrin har tilltagit i de lokala 
tidningarna.   
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Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen 10.02.2021  

 

Justerare Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

§ 10 Nästa sammanträde 

 Nästa sammanträde hålls på onsdagen den 14 april 2021. 

 

§ 11 Sammanträdet avslutas 

 Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 11.01. 



Protokoll sida 

1 (8) 

nr 1/2021 

 

 

 

Organ: Sektionen för ägarstyrning  

  
Tid: 18.2.2021 kl. 10.00 – 11.19 

Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1 

 

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

Ulla Hellén, medlem   
        
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga:      Marina Kinnunen                               direktör 
           Juha Post                                              förvaltningsdirektör 
           Antti Korpi jurist 

 Lena Nystrand    ekonomidirektör 
 
Övriga när-  Henrik Vehkaoja   vd, Teese Botnia Ab    
varande:      närvarande § 1-4, avlägsnade sig kl. 10.35 
    
Föredragande: Juha Post    förvaltningsdirektör 
      
    
 
Sekreterare: Antti Korpi    jurist 
 
Paragrafer: 1 – 10 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 

undertecknat: godkänt elektroniskt 23.2.2021 godkänt elektroniskt  19.2.2021 
 
 

 Hans Frantz   Antti Korpi 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 

 granskat elektroniskt 23.2.2021 granskat elektroniskt 23.2.2021 
 
 Raija Kujanpää   Ulla Hellén 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ 
      _________________________ 
 
 
 

 

BILAGA § 46 / 2
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Organ: Sektionen för ägarstyrning 

Tid: 18.2.2021 kl. 10.00 – 11.19 

Plats: Vasa centralsjukhus, styrelsens sammanträdesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende        Sida 

 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 2 Val av protokolljusterare 3 

§ 3 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 4 Lägesöversikt över Teese Botnia Ab 4 

§ 5 Lägesöversikt över Mico Botnia Ab 4 

§ 6 Lägesöversikt över TT Botnia Ab 4 

§ 7 Lägesöversikt över 2M-IT Ab 5 

§ 8 Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2020 5 

§ 10 Sammanträdet avslutas 6 
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nr 1/2021 

 

Sektionen för ägarstyrning  § 1 – 3   18.2.2021 
 
 
 

§ 1 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 10.00. 

________ 

 

§ 2 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 Ulla Hellén.  

   ________   

 

§ 3 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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Sektionen för ägarstyrning  § 4 – 6   18.2.2021 

 
 
§ 4 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. 

 

Teese Botnia Ab:s verkställande direktör har kallats till sammanträdet för att ge en lägesöverskikt. 

 

  FD:  Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över Teese Botnia till  

   kännedom. 

 

SFÄ: Teese Botnia Ab:s verkställande direktör Henrik Vehkaohja deltog i 

sammanträdet för att redogöra för ärendet. Vehkaoja avlägsnade sig från 

sammanträdet kl. 10.35. 

 

Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom. 

________ 

§ 5 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. 

 

  FD:  Ägarstyrningssektionen antecknar lägesöversikten över Mico Botnia Ab till 

   kännedom. 

 

  SFÄ:      Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom. 

   ________ 

 

§ 6 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 över TT Botnia Ab till  

   kännedom. 

 

  SFÄ:      Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom. 

   ________ 
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Sektionen för ägarstyrning  § 7 – 9   18.2.2021 

 

§ 7 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 över 2M-IT Ab till  

   kännedom. 

 

  SFÄ:      Bolagets lägesöversikt antecknades för kännedom. 

   ________ 

 

§ 8 Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2020 

 

Enligt den anvisning som samkommunens styrelse godkänt för ägarstyrningen ska sektionen för 

ägarstyrningen kontinuerligt rapportera till samkommunens styrelse om verksamheten i dotter- 

och intressesammanslutningar genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av 

årsberättelser. Årsberättelserna ska inrymma uppgifter över hur de uppställda målsättningarna 

har förverkligats och eventuellt förändrats, genomförda riskanalyser och bolagens ekonomiska 

läge. 

 

Verksamhetsberättelse 2020                    BILAGA § 8 

 

  FD:        Sektionen godkänner verksamhetsberättelsen och för den till   

   styrelsen för kännedom. 

                      SFÄ:      Verksamhetsberättelsen godkändes och förs till styrelsen för kännedom. 

    ________ 

 

§ 9 Övriga eventuella ärenden 

 -    Tabell för ägarstyrning  BILAGA § 9/1 

- Strategin för ägarstyrning   

- Anmälan om överföring av äganderätten av Seinäjoki Keskuspesula Ab:s aktie 

BILAGA § 9/2 

- Mottagning av till bolagen givna mål 

- Utvecklandet av ägarstyrning med tanke på välfärdsområdet 

 

Nästa sammanträde för ägarstyrningssektion hålls 15.4.2021 kl. 10.00 i sammanträdesrum T1. 

________ 
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Sektionen för ägarstyrning  § 10   18.2.2021 

 

§ 10 Sammanträdet avslutas 

                       Ordföranden avslutade mötet klockan 11.19. 

                     ________ 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Ägarstyrningssektionens sammanträde 18.2.2021 

 

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: 1-10 

 

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 

 

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 registratur senast under tidsfristens sista dag 

innan registraturen stänger.  
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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 registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet ____.2021. 

 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@vshp.fi 

 

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

fredag kl. 9-14. 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


Pöytäkirja 1/2021
sivu 1(12)

Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 4.2.2021 klo 9.00 – 10.35
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3

Läsnäolijat: Mona Vikström
Nils-Johan Englund
Barbro Kloo (poistui klo 10.30, § 8)

Kenneth Pärus
Raija Kujanpää
Hans-Erik Lindqvist

Puheenjohtaja
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen
Jäsen

Poissaolijat: Marina Kinnunen Shp:n johtaja

Asiantuntijat:

Muut läsnäolijat: Hans Frantz
Peter Nieminen
Juha Post
Arja Tuomaala

Hallituksen puheenjohtaja
Johtajaylilääkäri
Hallintojohtaja
Johtajaylihoitaja

Esittelijät:

Sihteeri:
Ann-Charlott Gröndahl HR-johtaja

Pykälät: 1 - 10

Pöytäkirja
allekirjoitettu:

Puheenjohtaja:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
22.2.2021

MONA VIKSTRÖM

Sihteeri:
Pöytäkirja allekirjoitettu sähköisesti
22.2.2021

ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL

Tarkastaja: Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
22.2.2021

RAIJA KUJANPÄÄ

Paikka ja aika:
Pöytäkirja tarkastettu sähköisesti
22.2.2021

HANS-ERIK LINDQVIST

Asetettu
nähtäväksi:

23.2. – 16.3.2021 Otteen oikeaksi todistaa:

BILAGA § 46 / 3



Pöytäkirja 1/2021
sivu 2(12)

Elin: Henkilöstöjaosto
Aika: Torstaina 4.2.2021 klo 9.00 – 10.35
Paikka: Auditorio Kotka, Vaasan keskussairaala, Y3
Asialuettelo

Pykälä Käsiteltävä asia Sivu

§ 1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus 3
§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3
§ 3 Röntgenosaston lääkäritilanne – rekrytointitoimet 4
§ 4 Tilapäinen korvaus kahta virkatehtävää hoitaville viranhaltijoille 5
§ 5 Erityiskorvaus suuresta päivystyssidonnaisuudesta 7
§ 6 Tykytoiminta, selonteko vuodesta 2020 ja periaatteet vuodeksi 2021 9
§ 7 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 10
§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä 11
§ 9 Seuraava kokous 12
§ 10 Kokouksen päättäminen 12

Ann-Charlott Gröndahl



Asiasivu 3(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 1 - 2 4.2.2021

§ 1 Kokouksen avaaminen ja päätösvaltaisuus

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

§ 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta

HJ: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raija Kujanpää ja Hans-Erik Lindqvist.
__________



Asiasivu 4(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 3 4.2.2021

§ 3 Röntgenosaston lääkäritilanne – rekrytointitoimet

Röntgenosaston lääkäritilanne on huolestuttava. Lääkäripulasta on kärsitty jo pitkään, mutta
tilanne on nyt kriittinen. Lääkärinvirkoja on 16, joista ainoastaan 7:ssä on vakinainen ja 1,5:ssa
määräaikainen viranhaltija. Jotta pystyisimme täyttämään sairaalan radiologiapalveluita kos-
kevat tarpeet sekä ylläpitämään päivystystoimintaa, joudumme ostamaan ulkopuolisten päi-
vystyslääkäreiden konsulttipalveluita ja työpanoksia huomattavia määriä. Tämä aiheuttaa sen,
että kehittämistyö ja laatu kärsivät, kuten myös viihtyvyys ja työhyvinvointi. Viranhaltijata-
solla ja henkilöstöryhmässä on keskusteltu erilaisista toimenpiteistä pitkäjännitteisen muu-
toksen aikaansaamiseksi. Rekrytoinnin kannalta tärkeitä osa-alueita ovat palkkaus, virkara-
kenne, työtehtävät, kehittymismahdollisuudet, etätyö ja bonusjärjestelmä.

Ylilääkäri Reijo Autio on laatinut koosteen keskusteluissa esille tulleista toimenpiteistä ja ke-
hitysehdotuksista. Kooste on liitteessä  1/§3 4.2.2021.

Säteilylomaa koskevat määräykset poistettiin yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta noin 20
vuotta sitten, kun sellaiselle erityisjärjestelylle ei enää löytynyt perusteita ja palaaminen siihen
ei ole kestävä vaihtoehto. Kilpailukykyisellä palkkatasolla arvioidaan edelleen olevan ratkai-
seva merkitys. Tulospalkkajärjestelmän käyttöönotto edesauttaisi tavoitteeseen pääsyä.

Ehdotus radiologien palkkamalliksi on liitteessä  2/§3 4.2.2021.

Röntgenosastolla voidaan tehdä etätyötä laajemmassa määrin kuin useimmilla muilla erikois-
aloilla ja enemmän kuin mitä yleisohjeet sallivat.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto
- päättää, että radiologian erikoislääkäreiden tehtäväkohtaista palkkaa

korotetaan liitteen  2  mukaisesti  lisällä,  joka  on  1  000 tai  600 euroa
työnarvioinnista riippuen

- päättää, että röntgenosastolla voidaan tehdä etätyötä ylilääkärin tar-
koituksenmukaiseksi katsomassa määrin

- ilmaisee tukensa sille, että virkanimikemuutoksia voidaan tehdä rek-
rytointien helpottamiseksi. Virkanimikemuutoksia koskevat asiat val-
mistelee hallitus valtuuston päätettäväksi.

- palaa asiaan, kun tulospalkkamalli on laadittu.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 5(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 4 4.2.2021

§ 4 Tilapäinen korvaus kahta virkatehtävää hoitaville viranhaltijoille

Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelu kiihtyi syksyn aikana, kun myös johtavien viranhal-
tijoiden rekrytointi aloitettiin. Hallitustasolla tehtävät rekrytoinnit on nyt tehty. Sairaanhoi-
topiirin palveluksessa olevat viranhaltijat, jotka nyt on valittu hyvinvointialueen uusiin virkoi-
hin, hoitavat päätöksen mukaan uutta virkatehtäväänsä osa-aikaisesti (aluksi 50 %), samalla
kun he hoitavat sairaanhoitopiirin virkaan kuuluvia tehtäviä ja ovat niistä vastuussa.

Hyvinvointialueen tehtävää varten on laadittu palkkarakenne, jonka mukaan palkkaa makse-
taan työaikaprosentin mukaisesti eli 50 % sairaanhoitopiirin virasta ja 50 % hyvinvointialueen
virasta. Vaasan kaupunki on lisäksi päättänyt kompensoida johtaville viranhaltijoilleen sen,
että he edelleen hoitavat omaan organisaatioonsa kuuluvan virkatehtävän ilman sijaisjärjes-
telyitä. Kaupunki on päättänyt maksaa tilapäistä henkilökohtaista lisää, joka on 10 % tehtävä-
kohtaisesta palkasta (100 %). Tästä asiasta ei ole tehty koko aluetta koskevaa yhtenäistä pää-
töstä.
Asia on sairaanhoitopiirissä yhtä ajankohtainen kuin Vaasan kaupungissa. Viranhaltijat teke-
vät kahta työtä,  mutta heihin ei  sovelleta työaikalakia,  miksi ylityö- tai  lisätyökorvauksia ei
makseta. Sairaanhoitopiirillä ei ole kuluja sijaisista.

Henkilökohtainen 10 %:n lisä sen ajan, kun nämä viranhaltijat hoitavat kahta virkatehtävää,
voidaan nähdä kohtuullisena korvauksena. Järjestely koskisi seuraavia viranhaltijoita:

- piirin johtaja Marina Kinnunen 1.9.2020
- johtajaylilääkäri Peter Nieminen 1.11.2020
- hallintojohtaja Juha Post 1.11.2020
- laatujohtaja Mari Plukka 1.11.2020
- talousjohtaja Lena Nystrand 1.11.2020
- HR-johtaja Ann-Charlott Gröndahl 1.11.2020
- vastuualueen johtaja Christian Palmberg 19.1.2021
- ylihoitaja Satu Hautamäki 19.1.2021
- kehittämispäällikkö Tony Pellfolk. 19.1.2021

Hallituksen pj: ehdottaa, että yllä mainituille viranhaltijoille maksetaan
henkilökohtainen lisä, joka on 10 % tehtäväkohtaisesta
palkasta. Lisää maksetaan siitä alkaen, kun he ovat alka-
neet hoitaa Pohjanmaan hyvinvointialueelle kuuluvaa vir-
katehtäväänsä aina 31.12.2021 saakka.

jatkuu



Asiasivu 6(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 4 4.2.2021

Ann-Charlott Gröndahl, Juha Post ja Peter Nieminen ilmoittivat olevansa esteel-
lisiä ja poistuivat kokouksesta 4. pykälän käsittelyn ajaksi. Arja Tuomaala toimi
sihteerinä § 4 käsittelyn ajan.

HJ: hyväksyi yksimielisesti hallituksen pj:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 7(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 5 4.2.2021

§ 5 Erityiskorvaus suuresta päivystyssidonnaisuudesta

Lääkärisopimuksessa on ollut suositus, jonka mukaan lääkäriä ei saisi velvoittaa päivystämään
työpaikkapäivystyksenä yli 85 tuntia eikä vapaamuotoisena päivystyksenä yli kuutta kertaa
kuukaudessa. 1.4.2020 voimaan tulleessa lääkärisopimuksessa rajoituksista on tehty sitovia,
niin että ne voidaan ylittää vain lääkärin suostumuksella. Tiukennuksella halutaan parantaa
lääkäreiden työtilannetta ja työhyvinvointia.
Olemme kiinnittäneet tähän asiaan huomiota jo silloin, kun rajoitukset olivat pelkkiä suosi-
tuksia. Päivystyksen järjestäminen ilman näiden rajojen ylittymistä on ollut joissakin tilan-
teissa vaikeaa. Myös mahdollisuudet ja edellytykset päivystystyön tekemiseen vaihtelevat pal-
jon eri ihmisillä. Päivystyssuositusten ylittyessä on sovellettu erilaisia korvauksia. Korvaus-
muotoja tarkistettiin viimeksi 2018, kun henkilöstöjaosto päätti seuraavaa: Jos vapaamuotoi-
sen päivystyksen raja ylittyy, jokaiselta ylimenevältä päivystysvuorolta maksetaan 75 euron
kertakorvaus. Jos työpaikkapäivystyksen aktiivityötuntien määrä ylittyy, maksetaan 10 eu-
roa/ylimenevä tunti ja sekapäivystyksessä 100 euroa/vuoro, jos päivystysvuoroja on enem-
män kuin kuusi. Vuonna 2020 suuresta päivystyssidonnaisuudesta maksettiin korvauksia yh-
teensä 17 745 euroa.

Jaoston aiempi päätös on liitteessä  1/§5 4.2.2021.

Rajoitusten tultua velvoittaviksi asia on jälleen ajankohtainen, samalla kun monet muut työ-
aikalakiin liittyvät työaikakysymykset ovat suunnitteilla ja seurannan alla eri lääkäriryhmissä.
Päivystysrasitusta koskevia rajoituksia pyritään noudattamaan. Ne voidaan kuitenkin ylittää
lääkärin suostumuksella. Yksi motivoiva tekijä on korvausjärjestelmä.

Hyvinvointialueen suunnittelun yhteydessä tullaan myös erilaisia päivystysjärjestelyitä tar-
kastelemaan.

HRJ: ehdottaa henkilöstöjaoston päättävän, että suuresta päivystyssidonnaisuu-
desta maksetaan korvausta ajalla 1.2.–31.12.2021 seuraavasti:

- Jos lääkärillä on vapaamuotoista päivystystä enemmän kuin kuusi ker-
taa kuukaudessa, jokaiselta ylimenevältä päivystysvuorolta maksetaan
100 euroa.

- Jos lääkärillä on työpaikkapäivystystä yli 85 tuntia kuukaudessa, jo-
kaiselta ylimenevältä tunnilta maksetaan ylimääräinen 10 euron kor-
vaus.

jatkuu



Asiasivu 8(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 5 4.2.2021

- Jos lääkärillä on kummankinlaista päivystystä enemmän kuin viisi
päivystysvuoroa, jokaiselta ylimenevältä päivystysvuorolta maksetaan
125 euroa.

Suurta päivystyssidonnaisuutta laskettaessa ei huomioida sellaista päivystys-
työtä, johon sovelletaan jonkinlaisia erityisjärjestelyitä ja erityiskorvauksia. Näi-
hin luetaan lauantai-/sunnuntaikierto, kolmospäivystys, stemi-päivystys, psyki-
atria/V372-erikoislääkäripäivystys, salipäivystys ja perusterveydenhuollon päi-
vystys.

- Kolmospäivystyksestä maksettua 50 euron erityiskorvausta makse-
taan edelleen 31.12.2021 saakka.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 9(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 6 4.2.2021

§ 6 Tykytoiminta, selonteko vuodesta 2020 ja periaatteet vuodeksi 2021

Kun vuoden 2020 tykytoimintaa suunniteltiin, tehtiin linjauksissa iso muutos, kun luo-
vuimme keskitetysti järjestetyistä tilaisuuksista Botniahallissa ja jaoimme sen sijaan tykymää-
rärahat yksiköille (yhteensä 30 000 euroa). Työajasta voitiin käyttää 3,5 tuntia tykytoimin-
taan. Myös tykytoiminnassa näkyy koronapandemian vaikutus. Yritimme kyselyn ja lisäinfor-
maation avulla rohkaista kaikkia yksiköitä järjestämään koronarajoitukset huomioivaa tyky-
toimintaa, vaikka toiminnalle olikin vähemmän vaihtoehtoja. Sairaalatasolla käytettiin
20 000 euroa kuntosalin varustuksen parantamiseen ja kaikille työntekijöille jaettaviin vas-
tuskuminauhoihin.

Selonteko vuodesta 2020 on liitteessä  1/§6 4.2.2021.

Vuonna 2020 sovellettua toimintamallia aiotaan jatkaa myös vuonna 2021. Tykytoiminnan
50 000 euron talousarviomäärärahasta jaetaan 30 000 euroa yksiköiden omaan tykytoimin-
taan.

Periaatteet vuodeksi 2021 ovat liitteessä 2/§6 4.2.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee selonteon tiedoksi ja hyväksyy
vuoden 2021 periaatteet.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 10(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 7 4.2.2021

§ 7 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja

Pöytäkirja nro 5/2020 liitteessä 1/§7 4.2.2021.

HRJ: ehdottaa, että henkilöstöjaosto merkitsee pöytäkirjan tiedoksi.

HJ: hyväksyi yksimielisesti HRJ:n ehdotuksen.
__________



Asiasivu 11(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 8 4.2.2021

§ 8 Tietoa, ilmoituksia, aloitteita, kysymyksiä

Henkilöstöjaostoa informoitiin näytteenottojärjestelyistä Vaasan satamassa.
__________



Asiasivu 12(12)

Elin § Kokouspäivä

Tarkastajien merkinnät Tiedoksianto Otteen oikeaksi todistaa

Henkilöstöjaosto 9 - 10 4.2.2021

§ 9 Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 9.00.
Kokouspäivä 4.3.2021 peruutetaan.
__________

§ 10 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.35.
__________



Oikaisuvaatimusohjeet

Kokouspäivämäärä

Henkilöstöjaoston kokous 4.2.2021

Muutoksenhakukiellot

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

Pykälät:

§ 1-2, § 7-10

Oikaisuvaatimusohjeet

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Pykälät:

§ 3-6

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.



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 23.2.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty

Oikaisuvaatimusviranomainen:

Vaasan sairaanhoitopiiri/hallitus
Hietalahdenkatu 2-4
65130 Vaasan sairaanhoitopiiri
kirjaamo@vshp.fi

käyntiosoite: XA-talo osoitteessa Hietalahdenkatu 6, 7. krs. Aukioloaika
maanantaista perjantaihin klo 9-14.

mailto:kirjaamo@vshp.fi


Protokoll 2/2021
sida 1(10)

Organ: Personalsektionen
Tid: Torsdagen 4.3.2021 kl. 9.30 – 11.13
Plats: Auditorium Örn, Vasa centralsjukhus, Y3

Närvarande: Mona Vikström
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Raija Kujanpää
Hans-Erik Lindqvist

Ordförande
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Medlem
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Förvaltningsdirektör
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Tehy
Tehy

Föredragande: Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör

Sekreterare: Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör

Paragrafer: 11 - 18

Protokollet
undertecknat:

Ordförande:
Protokollet undertecknat elektroniskt
8.4.2021

MONA VIKSTRÖM

Sekreterare:
Protokollet undertecknat elektroniskt
10.3.2021

ANN-CHARLOTT GRÖNDAHL
Justerat: Protokollet justerat elektroniskt

11.3.2021
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Protokollet justerat elektroniskt
10.3.2021

KENNETH PÄRUS
Framlagt till
påseende:

9. – 30.4.2021 Utdragets riktighet bestyrker:

BILAGA § 46 / 4



Protokoll 2/2021
sida 2(10)

Organ: Personalsektionen
Tid: Torsdagen 4.3.2021 kl. 9.30 – 11.13
Plats: Auditorium Örn, Vasa centralsjukhus, Y3
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende som behandlas Sida

§ 11 Sammanträdet öppnas, beslutförhet 3
§ 12 Val av protokolljusterare 3
§ 13 Tehys begäran om coronatillägg och –ersättning 4
§ 14 Ersättningar för kliniskt mertidsarbete / köavkortning 2021 6
§ 15 Principer för byte av semesterpenning till ledig tid 7
§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor 9
§ 17 Nästa möte 10
§ 18 Mötets avslutande 10

Ann-Charlott Gröndahl



Ärendesida 3(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 11 - 12 4.3.2021

§ 11 Sammanträdet öppnas, beslutförhet

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

§ 12 Val av protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Nils-Johan Englund och Kenneth Pärus.
__________



Ärendesida 4(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 13 4.3.2021

§ 13 Tehys begäran om coronatillägg och –ersättning

Tehy har via lokala förhandlingar framfört förslag om betalning av ett engångsbonus/coronatill-
lägg på 1000 euro för vårdpersonal som på ett eller annat sätt berörts av corona; de som sköter,
har skött eller har förberett sig på att sköta coronapatienter, de som tagit coronatester, personal
som berördes av undantagslagarna på våren eller de som inskolades eller flyttades till andra upp-
gifter på grund av corona. Dessutom föreslår de att det tillfälliga arrangemang, enligt vilket alarm-
penning betalades till de som tog extra arbetsskift och som gällde under jullistan, skulle förlängas
att gälla tillsvidare.

Personalsektionens förhandlingsgrupp gick en förhandling 18.2.2021. Vid förhandlingen fördes
en diskussion på bred front, både ur centralsjukhusets synvinkel men även ur en bredare samhäl-
lelig synvinkel. Då man diskuterar coronatidens inverkan på centralsjukhuset är det svårt att för-
bigå  den  situation  vi  har  inom Österbottens  välfärdsområde  och  även nationellt.  Vid  förhand-
lingen konstaterades, att båda löneärendena är sådana som arbetsgivaren ensidigt kan besluta
om och att diskussionen fortsätter i personalsektionen.

Förhandlingsprotokoll i bilaga 1/§13 4.3.2021.

En målsättning för sjukhuset är att det ska vara en arbetsplats som personalen rekommenderar
och där man trivs och känner sig uppskattad. Det senaste året med corona-anpassningar har varit
tungt både fysiskt och psykiskt för många. Sjukhuset bedriver ett långsiktigt och fortlöpande ar-
bete för att på olika sätt öka välmående i arbetet och stöda personalen att orka i sitt arbete. För
2021 har vi-känslan lyfts fram som ett huvudtema. Vi mäter och följer upp personalens respons 4
ggr/år och reagerar snabbt om det behöver göras korrigerande åtgärder. I strävan att stöda per-
sonalens välmående i arbete, bedöms inte en engångsbelöning vara en åtgärd som ger effekt på
hur man orkar i arbetet.

Vid mötet ges närmare information kring ärendet.

Huvudförtroendeman Jaani Kujanpää och förtroendeman Jarmo Hällmark har bjudits in till per-
sonalsektionens möte, för att inledningsvis framföra Tehy syn på ärendet.

HRD: ger förslag på mötet.

Personalsektionen förde en lång diskussion i ärendet. En genomgång av vilka satsningar som görs
på välmående i arbetet presenterades på mötet.

Sammandrag av välmåendesatsningar i bilaga. 2/§13 4.3.2021.

fortsätter



Ärendesida 5(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 13 4.3.2021

HRD:  föreslår  att  personalsektionen  med  anledning  av  corona-året  besluter  att
satsa på personalens välmående enligt följande

- Alla anställda får ett ”presentkort” som berättigar till inköp av ett par skor
från en av regionens sportaffärer. Beloppet som sjukvårdsdistriktet beta-
lar kan uppgå till högst 100 euro. Gäller de som hade anställningsförhål-
lande ikraft 22.2.2021

- Personal som arbetar på akutpolikliniken, intensiv- och övervakningsav-
delningen samt jouravdelningen beviljas en ledig dag med lön under år
2021. Gäller de som hade anställningsförhållande i kraft 22.2.2021.

- Den uppgiftsrelaterade lönen för sjukskötare och närvårdare på
jour/pandemiavdelningen höjs till den nivå som gäller uppgifter med vär-
deringskriteriet ”kritiskt akut sjuka patienter”. Förhöjningen gäller från
15.2.2021
o Sjukskötare: 2464,47 höjs till 2512, 24 euro
o Närvårdare: 2226,07 höjs till 2278,42 euro

Ledamot Nils-Johan Englund föreslog följande engångsersättning:

· 500 000 euro öronmärks som coronatillägg för personalen
· HR-chefen ger förslag på Personalsektionens möte hur pengarna ska

fördelas så rättvist och jämlikt som möjligt med beaktande hur arbe-
tet påverkats av corona.

Förslaget fick inget understöd.

PS: beslöt enligt HRD:s förslag

Englund anmälde avvikande åsikt.
__________



Ärendesida 6(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 14 4.3.2021

§ 14 Ersättningar för kliniskt mertidsarbete / köavkortning 2021

Styrelsen har på möte 22.2.2021 behandlat planerna och behovet av kliniskt mertidsarbete och
köavkortning under innevarande år. Det är inom ortopedin, kardiologin, röntgen och patologin
där det nu konstateras finnas behov av att göra köavkortning. Ersättningspraxis fastställs av per-
sonalsektionen och fastställdes senast i sektionen 27.2.2020. Ersättningsnivån har varit oföränd-
rad under flera år. Inom poliklinikmottagningen föreslås nu en förhöjning om 5 euro/patient och
för vårdpersonal föreslås en förhöjning från 55 euro i timmen till 60 euro.

Styrelsens beslut i bilaga 1/§14 4.3.2021.

Även om köavkortning nu aktualiserats inom endast fyra specialiteter, innehåller ersättningsta-
bellen även vissa andra besök, som kunnat bli aktuella att göra som köavkortning.

Förslag till ersättning för köavkortning för läkare, vårdpersonal, undersökningspersonal samt
inom röntgen och patologin i bilaga 2/§14 4.3.2021.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget om ersättningar vid köav-
kortning enligt bilaga 2 och så att det gäller till 31.1.2022

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 7(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 15 4.3.2021

§ 15 Principer för byte av semesterpenning till ledig tid

I det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet, 1.4.2020 - 28.2.2022 togs en ny
skrivning in som möjliggör att arbetsgivaren och arbetstagaren/tjänsteinnehavaren kan komma
överens om att byta ut semesterpenning eller en del av den till ledig tid. Den här möjligheten har
tidigare bara funnits i läkaravtalet eller så har man kunnat ingå lokala avtal om det. Avtalsuppgö-
relsen kom så sent på våren 2020, att det inte senaste sommar blev aktuellt att byta ut semester-
penningen till ledig tid. Inför den här sommaren har man bland personalen visat ett större in-
tresse för det här arrangemanget. Samtidigt framkommer också ett behov av principunderlag för
hur förmännen ska hantera frågan.

Utbytesledigheten utgör 50 % av införtjänade semesterdagar. En arbetstagare med maximal se-
mester (38 dagar) skulle alltså kunna få ytterligare 19 dagar ”semester”, om man byter ut hela
semesterpenningen. Från tidigare finns ett sektionsbeslut om att avtal om utbytesledighet har
kunnat ingås för högst 10 dagar.

I avtalet står det att man kan avtala om det här, vilket betyder att det inte är någon automatik,
som vid vanlig semester. Det finns situationer då ett utbytesarrangemang är ett bra alternativ för
både arbetsgivaren och arbetstagare,  t.ex.  om arbetstagaren inte har full  semester och det kan
finnas tidpunkter under året eller skeden i verksamheten, då det är lättare att ge ledighet. Det är
förmännen som kommer  att  ingå  avtalen  och  de  behöver  göra  en  helhetsbedömning,  där  man
åtminstone beaktar följande:

Förutsättningar för utbytesledighet

- Vilka är förutsättningarna för och effekten av att ge utbytesledighet
- Finns det tryck att göra övertidsarbete eller köavkortning/kliniskt mertidsarbete, görs inte

avtal om utbytesledighet
- Kan ledigheten ordnas inom det spelutrymme som nuvarande vikariearrangemang/pool

medger?
- Kan arbetstagaren disponera sitt arbete, så att en utbytesledighet inte påverkar andra perso-

nens arbete negativt.
- Hur många dagar kan man bevilja

- På samma sätt som semesterarrangemang diskuteras i personalgemenskapen kan praxis med
utbytesledighet inom enheten diskuteras.

fortsätter



Ärendesida 8(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 15 4.3.2021

HRD: föreslår att personalsektionen besluter gällande utbytesledighet

- Innan avtal om utbytesledighet ingås, ska förutsättningarna enligt ovan
granskas

- Utbytesledigheten kan vara högst 10 dagar. Färre dagar rekommenderas
om det är oklart hur det utfaller i praktiken.

- Vid semesterplaneringen utgår man ifrån att semesterdagarna fastställs
först och därefter utbytesledigheterna. Utbytesdagar som inte är hållna
30.4 utbetalas.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 9(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 16 4.3.2021

§ 16 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Ledamot Nils-Johan Englund frågade och fick information om köpet av patientdatasystem.
__________



Ärendesida 10(10)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 17 - 18 4.3.2021

§ 17 Nästa möte

Nästa möte hålles 25.3.2021 kl. 9.00.
__________

§ 18 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 11.13.
__________



Anvisningar om hur man begär omprövning

Sammanträdesdatum
Personalsektionens sammanträde 4.3.2021

Besvärsförbud

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

Paragrafer:

§ 11, § 12, § 16 - § 18

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

Paragrafer:
§ 13, § 14, § 15

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 9.4.2021.

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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