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Organ: Styrelsen, Vasa sjukvårdsdistrikt  

  
Tid: 18.1.2021 kl. 9.00 – 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

 

Närvarande: Hans Frantz   Ragnvald Blomfeldt 
Barbro Kloo   Katarina Holmqvist 
Hans-Erik Lindqvist  Riitta Kentala 
Åsa Blomstedt    Carl-Gustav Mangs 
Monica Sirén-Aura   Tomas Bäck 

 Greger Forsblom   Mikael Lindvall 

Mona Vikström    Carita Vik-Hästbacka 

Per Hellman    Nils-Johan Englund 
Ulla Hellén    Marianne Waltermann 
Raija Kujanpää    Erkki Aro 
David Pettersson   Luisa Tast 
Rainer Bystedt    Mia West 
Jan Ray    Annica Haldin 
 

Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Lena Nystrand 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 Mari Lampinen-Tuomela  FULLM II viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen   chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 1 – 9 
 
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, Vasa sjukvårdsdistrikt 

Tid: 18.1.2021 kl. 9.00  

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Örn, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende                              Sida 

 
 
 

§ 1 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 2 Val av protokolljusterare 3 

§ 3 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 4 Lägesöversikt 5 

§ 5 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  chefsöverskötarens beslut 6 

§ 6 Utnämning av representant till styrelsen för Ab Kristina Hälso Terveys Oy 7 

§ 7 Dispens från språkkunskapskrav 8 

§ 8 Protokollförteckning 9 

§ 9  Eventuella övriga ärenden 10 
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Styrelsen    § 1 – 2     18.1.2021 
 
 
 

§ 1 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. 

 

 

 

 

§ 2 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 Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 3     18.1.2021 
 
 
 

§ 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. 

 

 

STYR: 
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Styrelsen    § 4     18.1.2021 
 
 
 

§ 4 Lägesöversikt 

 

Dir. 1 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen ta ställning till sjukvårdsdistriktsdirektörens 

lägesöversikt vid sitt sammanträde.  

 

I lägesöversikten genomgås de nyckeltal som anknyter till kunder, personal och utveckling. På de 

sammanträden där styrelsen inte får ta del av mellanbokslut så presenteras de ekonomiska 

nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. Sjukvårdsdistriktets direktör presenterar 

lägesöversikten för januarimånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för januari 2020 för kännedom. 

 

STYR:   
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Styrelsen    § 5     18.1.2021 
 
 
 

§ 5 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 2 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 5/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 5/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 5/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 5/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 6     18.1.2021 
 
 
 

§ 6 Utnämning av representant till styrelsen för Ab Kristina Hälso Terveys Oy 

FD 1 
Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun beslutade vid sitt sammanträde 30.11.2020 

§ 43 att köpa en ägarandel motsvarande 7,5 procent av aktiestocken i Ab Hälso Terveys Oy av 

Pihlajalinna Terveys Ab. Bolaget har som avsikt att inleda sin verksamhet 1.1.2021 och i samband 

med detta får Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun en plats i styrelsen för Ab Kristina Hälso 

Terveys Oy. 

 

Enligt samkommunens förvaltningsstadga äger sjukvårdsdistriktets styrelse beslutanderätt i 

ärenden där representanter ska utnämnas till styrelser. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska utse Marina Kinnunen till samkommunens 

representant i styrelsen för Ab Kristina Hälso Terveys Oy. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 7     18.1.2021 
 
 
 
 

§ 7 Dispens från språkkunskapskrav 

CÖL 1 

Emma Brusquini, specialist i ögonsjukdomar, har tjänstgjort hos oss som specialiserande läkare 

under tidsperioden 14.12.2009–27.4.2014 och 2.1.2017–30.6.2017 samt därefter som specialist i 

ögonsjukdomar efter sin universitetstjänstgöring från och med 1.7.2017–fortsättningsvis.  

 

Hon har utexaminerats som specialist i ögonsjukdomar från den medicinska fakulteten vid Åbo 

universitetet.  

 

I det praktiska arbetet har hon under åren påvisat att hon behärskar det finska språket väl och att 

hon smidigt kan vårda patienter på bägge inhemska språk. Emma Brusquinis modersmål är 

svenska.  

 

Emma Brusquini har sökt en ledigförklarad tjänst på ögonenheten, vilken inte har lockat några 

andra sökande.  

 

Anhållan och språkkunskapsintyg      BILAGA § 7/1-2 

 

Överläkare J. Järvenpääs förslag      BILAGA § 7/3 

      

 

CÖL:  föreslår att styrelsen ska bevilja Emma Brusquini, specialist i 

ögonsjukdomar, dispens från kravet om god förmåga att i skrift 

använda det finska språket, för att hon ska kunna utnämnas till den 

ledigförklarade tjänsten som specialistläkare på ögonenheten. 

 

STYR:  
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Styrelsen    § 8     18.1.2021 
 
 
 
 

§ 8 Protokollförteckning 

FD 2 
Protokoll från Psykiatriska delegationen 2.12.2020    BILAGA § 8 

 
 
 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 
 
STYR:   
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Styrelsen    § 9     18.1.2021 
 
 
 

§ 9  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. 

 

 

 


