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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun  

  
Tid: 27.9.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, Örn, Y3 

 

Läsnäolijat: Hans Frantz   Ragnvald Blomfeldt 
Barbro Kloo   Jessica Påvall 
Hans-Erik Lindqvist  Katarina Holmqvist 

 Greger Forsblom   Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman    Nils-Johan Englund 
Raija Kujanpää    Katja Rajala 
David Pettersson   Luisa Tast 
Mia West     Rainer Bystedt 
Annica Haldin    Mikael Lindvall 
Aarne Kolehmainen  Risto Helin 
Carola Lithén    Tomas Bäck 
Patrick Ragnäs    Mirja Högstrand 
Mervi Rantala    Ulla Hellén 
 

Frånvarande: 
 
Sakkunniga:  
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mikael Perjus   FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Pia Vähäkangas   tf. sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström  sektordirektör 
  Erkki Penttinen   sektordirektör 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 54 - 59 
 
Protokollet  Ordförande    Sekreterare 
undertecknat: 
 
 

 Hans Frantz   Juha Post 
 
Justerat: Plats och tid:   Plats och tid: 
 
 
 _________________________ ________________________ 
 
Framlagt till  Framlagts allmänt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes: 
påseende: under tiden 
 
 ____/____ - ____/____.20___ _________________________ 
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Organ: Styrelsen, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 27.9.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
 
 

§ 54 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 55 Val av protokolljusterare 3 

§ 56 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 57 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 5 

§ 58 Besättande av tjänst som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) i  samkommunen för 

 välfärdsområdet 6 

§ 59 Eventuella övriga ärenden 8 
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Styrelsen    § 54 - 55   27.9.2021 
 
 
 

§ 54 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 125 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för sina 

sammanträden. 

 

Enligt 126 § 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 134 § 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 öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 

§ 55 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 146 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som 

organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Barbro Kloo och Hans-Erik Lindqvist. 

 

STYR:   
   

 

 

     

 
  



Föredragningslista sida 

4 (8) 

nr 07/2021 

 

 

Styrelsen    § 56    27.9.2021 
 
 
 

§ 56 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 126 § 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. 

 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 57    27.9.2021 
 
 
 

§ 57 Lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 30 
Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen vid sitt sammanträde ta ställning till 

sjukvårdsdistriktsdirektörens lägesöversikt över samkommunen för välfärdsområdet. 

 

Vid denna lägesöversikt genomgås de ärenden som den politiska styrgruppen för beredningen av 

välfärdssamkommunen behandlat på sitt senaste sammanträde samt övriga ärenden som bereds 

på tjänstemannanivå för styrgruppen för social- och hälsovården samt för 

samordningsdelegationen. 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen ska anteckna direktörens lägesöversikt för 

kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 58    27.9.2021 
 
 
 

§ 58 Besättande av tjänst som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) i 

 samkommunen för välfärdsområdet 

 

Dir. 31 
Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt beslutade vid sitt sammanträde 19.10.2020 § 35 inrätta sex 

tjänster för verksamhetsområdesdirektörer för samkommunen för välfärdsområdet. Styrgruppen 

för beredningen av Österbottens välfärdsområde tillsatte 17.6.2020 § 10 en 

rekryteringsarbetsgrupp som ansvarat för beredningen av rekryteringen till samkommunen för 

Österbottens välfärdsområde och därmed också för processen att besätta tjänsterna som 

verksamhetsområdesdirektörer. Den politiska styrgruppen behandlade besättandet av tjänsterna 

som verksamhetsområdesdirektörer 15.12.2020 och gav förslag till styrelsen på vem som ska 

väljas till tjänsterna. Styrelsen valde verksamhetsområdesdirektörerna på sitt sammanträde 

18.1.2021 § 6–11. Personen som valdes till verksamhetsområdesdirektör för psykosocial service 

använde sin rätt att häva sitt anställningsförhållande under prövotid och således har tjänsten varit 

lediganslagen på nytt. 

 

Rekryteringsarbetsgruppen ger sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för 

beredningen av välfärdssamkommunen. Styrgruppen ger sitt förslag till val av ledande 

tjänsteinnehavare till samkommunens styrelse som sedan gör det slutliga tjänstevalet. 

 

Behörighetskravet för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) är en för 

tjänsteuppgiften lämplig högre högskoleexamen och kännedom om den bransch som anknyter till 

uppgiften samt erfarenhet av ledningsarbete. Uppgiften förutsätter goda muntliga och skriftliga 

kunskaper i svenska och finska (språkintyg krävs). De övriga förutsättningar som krävs för 

skötseln av uppgiften har definierats närmare i ansökningsannonsen. 

 

Tjänsten som verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service) var ledigförklarad 2.7–

6.8.2021. Tjänsten söktes av 7 personer. Rekryteringsarbetsgruppen intervjuade 3 personer: 

Kosti Hyvärinen, Birgitta Ivars och Anne Tietäväinen. Rekryteringsarbetsgruppen har till uppgift 

att ge sitt förslag till tjänsteval till den politiska styrgruppen för beredningen av 

välfärdssamkommunen. 

 

Rekryteringsarbetsgruppen har vid sitt sammanträde 2.9.2021 enhälligt beslutat föreslå för 

styrgruppen för välfärdssamkommunen att Kosti Hyvärinen ska väljas till tjänsten som 

verksamhetsområdesdirektör (psykosocial service). Rekryteringsarbetsgruppen föreslår också att 

Birgitta Ivars ska väljas som reserv.  Kost Hyvärinen ansågs vara den lämpligaste kandidaten för 

tjänsten. Hans långa erfarenhet av ledarskap, substanskännedom och samarbetsförmåga ansågs 

vara de bästa för att sköta just den här uppgiften. 

 

Den politiska styrgruppen för beredningen av välfärdssamkommunen har vid sitt sammanträde 

21.9.2021 valt Kosti Hyvärinen till sin kandidat för tjänsten som verksamhetsområdesdirektör 

(psykosocial service) och Birgitta Ivars som reserv. 

fortsätter... 
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Styrelsen    § 58    27.9.2021 

 

 

 

 

 

Ansökningar      KONFIDENTIELL BILAGA § 58 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska besluta 

1. välja Kosti Hyvärinen till tjänsten som verksamhetsområdesdirektör 

(psykosocial service) från och med 19.10.2021. Tjänsten sköts på deltid 

enligt separat fastställd arbetstidsprocent till slutet av år 2021 vid sidan 

av det egna arbetet (i genomsnitt 60 %). Från och med 1.1.2022 sköts 

tjänsten med en arbetsinsats på 100 %. 

2. tillämpa en prövotid på sex (6) månader i tjänstetillsättningen. 

3. ge samkommunsdirektören befogenhet att avtala om de övriga 

anställningsvillkoren med Kosti Hyvärinen i enlighet med de 

linjedragningar som föreslagits av personalsektionen. 

4. välja Birgitta Ivars som reserv. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 59    27.9.2021 
 
 
 

§ 59 Eventuella övriga ärenden  
 

Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

sammanträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta 

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av 

tjänsteinnehavare. 


