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Ärendesida 3(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Fullmäktige 21-23 29.11.2018

§ 21 Sammanträdet öppnas

Sammanträdet öppnas av fullmäktigeordförande Gösta Willman.

FMGE:

§ 22 Namnupprop och fastställande av röstlängd för sammanträdet

Förrättas namnupprop och konstateras närvarande ledamöter.
Konstateras också att röstlängden är uppgjord enligt § 6 i grundavtalet.

BILAGA § 22

STYR: föreslår att namnupprop förrättas och röstlängden fastställs.

FMGE:

§ 23 Godkännande av sammanträdets arbetsordning

FMGE:



Ärendesida 4(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Fullmäktige 24-25 29.11.2018

§ 24 Sammanträdets laglighet

Kallelse till fullmäktiges sammanträde har skett enligt bestämmelserna i grundavtalets 7 §. En-
ligt grundavtalets 8 § är fullmäktige beslutfört om minst 2/3 av medlemmarna är närvarande
och  dessa  representerar  minst  hälften  (1/2)  av  det  sammanlagda  röstetalet  för  samtliga  med-
lemmar.

STYR: föreslår att fullmäktige beslutar om sammanträdets laglighet.

FMGE:

§ 25 Protokollets justering och framläggande av protokollet till påseende

Enligt förvaltningsstadgans 104 § skall fullmäktiges protokoll justeras av två fullmäktigeledamö-
ter. Efter justeringen hålls fullmäktiges protokoll tillgängliga på samkommunens webbplats så
som bestäms i 140 § i kommunallagen.

STYR: föreslår att fullmäktige väljer Per Hellman och Katarina Holmqvist
till protokolljusterare.

FMGE:



Ärendesida 5(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 173 12.11.2018
Fullmäktige   26 29.11.2018

§ 173 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år  2017

Svd:s dir. 59

Fullmäktige beslöt vid behandlingen av utvärderingsberättelsen 18.6.2018 att  begära in styrel-
sens redogörelse över de iakttagelser som revisionsnämnden presenterat i utvärderingsberättel-
sen i form av 15 rekommendationer. Vidare begärde fullmäktige att styrelsen ger en redogörelse
av iakttagelserna i utvärderingsberättelsen sålunda att den kan behandlas på styrelsens möte i
november 2018, varefter den tillställs revisionsnämnden och VSVD fullmäktige till kännedom.
Revisionsnämndens samlade kommentarer finns i separat bilaga.

Revisionsnämndens kommentarer i utvärderingsberättelsen för år 2017
BILAGA § 173

Revisionsnämnden har  sammanfattat  sina  observationer  och  rekommendationer  i  15  punkter.
För att underlätta läsbarheten ges styrelsens redogörelse följaktligen samma kronologiska ord-
ning.

1) Styrelsen framhåller att ledningens informations-, diskussions- och påverkanstillfällen har
hållits regelbundet. Tillfällena har också videofilmats så att hela personalen kan ta del av dem i
efterhand. Styrelsen uppmuntrar personalen att med ännu större aktivitet lyfta utvecklingsideér
vid nämnda tillfällen.

2) Styrelsen följer kontinuerligt specialsjukvårdens kvalitetsbedömningar och enligt kvalitetssy-
stemet har man förbundit sig till en fortsatt utveckling av verksamheten. Vad kostnadsinbespa-
ringarna beträffar kommer man fortsättningsvis att hålla fast vid inbesparingsmålsättningen en-
ligt VCS 2025, fastän inga inbesparingar kunnat göras under de senaste åren.

3) Styrelsen har haft ett tätare samarbete med centralsjukhusets hela tjänstemannaledning och
29.8  ordnades  en  gemensam  utvärderingsdag  i  syfte  att  ännu  bättre  försäkra  sig  om  att  de  i
verksamhetsplanen uppställda målsättningarna ska uppnås

4) På sina möten går styrelsen regelbundet igenom mellanboksluten och fäster nu större upp-
märksamhet vid av fullmäktige fastställda bindande anslag och bindningsnivån under hela verk-
samhetsåret.

fortsätter



Ärendesida 6(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 173 12.11.2018
Fullmäktige   26 29.11.2018

§ 173 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år  2017,
fortsätter

5) Det av nämnden framställda önskemålet beaktades i samband med uppgörandet av 2019 års
verksamhets- och ekonomiplan. Hela organisationen har gemensamma strategiska målsättning-
ar och åtgärder och mätare för år 2019. Varje serviceområde har utifrån organisationens strate-
giska målsättningar uppgjort egna målsättningar, åtgärder och åtgärder för år 2019.

6) Styrelsen har under sina möten på kontinuerlig basis behandlat kundrådets resolutioner och
åtgärder och i samband med utvärderingsdagen 29.8 kundbelåtenheten som en helhet. Styrel-
sen utvecklar också raporteringen av dessa som en del av bokslutet.
7) Styrelsen delar uppfattningen att också avlagda utbildningar som distansutbildning i form av
nätkurser ska kunna registreras och förbinder sig att utveckla systemet i den riktningen.

8)  Styrelsen  har  noterat  den  av  nämnden framställda  kritiken  gällande  avsaknaden av  tydliga
mätare och en gradvis sänkning av målnivåerna. Temat var föremål för diskussion under ut-
värderingsdagen 29.8. Utvecklingssamtalens målsättning procent har nu höjts tillbaka (100%)
och styrelsen har tydligt kommunicerat åt tjänstemännen att utvecklingssamtal ska föras per-
sonligen med varje arbetstagare. Utöver detta ska också föras andra utvecklingssamtal i form av
tex fortsatta diskussioner om utveckling på enheterna. Styrelsen framhåller dock att hittandet av
fungerande mätare inte alltid är lätt inom hälsovården, liksom inte heller uppgörandet av mål-
nivåerna alltid lyckas och behöver tidvis korrigeras.

9) Styrelsen har noterat utvärderingsberättelsens kommentar och höjt målsättningsnivån för
Lean-metoden till 50 %. Vid centralsjukhuset kommer alla chefer och utvecklare inom sjukhus-
förvaltningen och förvaltningen att genomgå Lean utbildning i Lean-metoden.

10) Styrelsen utvecklar kvalitetsraportens publicerings- och rapporteringsprocesser till att bli en
mera integrerad del av processen gällande verksamhets- och ekonomiplanen

11) Styrelsen gratulerar kirurgiska polikliniken för utmärkelsen för år 2017 och uppmuntrar att
fortsätta det goda utvecklingsarbetet

fortsätter



Ärendesida 7(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 173 12.11.2018
Fullmäktige   26 29.11.2018

§ 173 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år  2017,
fortsätter

12)  Styrelsen  är  av  samma  uppfattning  gällande  betydelsen  av  den  interna  revisionen  och  för
behovet av tillräckliga resurser för detta. I organisationen har vidtagits åtgärder för att utveckla
en persons arbetsbild i syfte att säkra oavhängighet och tillräckliga resurser. Saken behandlas
kontinuerligt.

13) Styrelsen har ytterligare eftersträvat att utveckla de strategiska styrprocesserna och målsätt-
ningsmekanismen genom ett ännu tätare samarbete för sjukhusets hela ledning. Ytterligare har
samkommunens ledningsgrupp styrelsens och fullmäktiges ordföranden träffat externa konsul-
ter för att  säkra att  verksamhetens kommande möjligheter och risker kan betraktas ur ett  till-
räckligt brett perspektiv.

14) Styrelsen har strävat efter att föra fastigheterna till försäljning, men som nämnden konstate-
rar är processerna för detta utdragna. Framsteg har dock skett. Vidare gör tjänstemän kontinu-
erliga  värderingar  av  helhetsanvändningen  för  fastigheterna  på  lång  sikt  och  detta  har  också
gåtts igenom tillsammans med styrelsen.

15) Styrelsen är också mycket nöjd med 2017 års helhetsresultat men har också varit tvungen att
fästa uppmärksamhet vid personalens ork och har med anledning av detta varit tvungen att göra
vissa korrigeringar i personalresurseringen. Styrelsen framhåller dock att inbesparingsmålet en-
ligt VCS 2025 fortfarande existerar och för detta görs ett fortsatt arbete.

SVD:s DIR.:  styrelsen lämnar denna redogörelse till fullmäktige.

  STYR: godkände förslaget enhälligt.
________

jatkuu



Ärendesida 8(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Fullmäktige 26 29.11.2018

§ 26 Styrelsens redogörelse över iakttagelserna i utvärderingsberättelsen för år
2017

Revisionsnämndens kommentarer i utvärderingsberättelsen för år 2017
BILAGA § 26

STYR: Fullmäktige antecknar redogörelsen för kännedom.

  FMGE:



Ärendesida 9(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 169 12.11.2018
Fullmäktige   27 29.11.2018

§ 169      Tillägg till förvaltningsstadgan med anledning av grundandet av nytt serviceom-
råde

FD 45

I och med att befolkningen blir allt äldre och bor/klarar sig hemma intar rehabilitering och den
verksamhet som bidrar till att upprätthålla patienternas funktionsförmåga en allt centralare roll.
Även i samband med landskaps- och vårdreformen är det viktigt att de servicekedjor och ser-
vicehelheter som är förknippade med rehabilitering blir beskrivna. Vasa sjukvårdsdistrikt förbe-
reder sig redan nu på det kommande genom ett grundande av ett eget serviceområde för rehabi-
litering från början av året 2019, vilket kommer att omfatta den fysiatriska avdelningen, medi-
cinsk rehabilitering, rehabiliteringshandledare, hjälpmedelscentralen samt enheten för terapeu-
ter och sakkunniga. Hjälpmedelscentralen tillhandahåller redan nu regional verksamhet.

Den här organisationsförändringen förutsätter samtidigt en komplettering av förvaltningsstad-
gans 3 kapitels 12 § så att till den läggs till serviceområdet för rehabilitering.

FD: föreslår att förvaltningsstadgans 3 kapitels 12 § kompletteras
med serviceområdet för rehabilitering och att ärendet förs till full -
mäktige för beslutsfattande.

  STYR: godkände förslaget enhälligt.
________

§ 27 Tillägg till förvaltningsstadgan med anledning av grundandet av nytt serviceom-
råde

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner det föreslagna tillägget.

FMGE:



Ärendesida 10(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 96 11.6.2018
Fullmäktige 28 29.11.2018

§ 96 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2017

Svd:s dir.29
Överläkaren för den prehospitala akutsjukvården Taneli Väyrynen har utarbetat en rapport om
hur den akuta prehospitala akutsjukvården har förverkligats år 2017. Jämförelsen i rapporten
görs i förhållande till den av fullmäktige godkända planen.

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2017
BILAGA § 96

Beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården förändrades i början av år 2017 i och med
att enheten ERP132, som är en enhet på basnivån, i  det mellersta prehospitala akutsjukvårds-
området inte längre räknades som en beredskapsenhet. ERP132 var dagligen i beredskap kl. 8-
16. Inga övriga förändringar har skett i beredskapen. Antalet uppdrag ökade med 4,8 % i jämfö-
relse med år 2016.

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården har inte ändrat i någon nämnvärd ut-
sträckning då den jämförs med år 2016, och uppfyller på distriktsnivå de mål som uppställts i
beslutet om servicenivån. Avskaffandet av den verksamhet som tillhandahölls av en dagenhet på
basnivå har inte hämmat servicenivån. I det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet uppnåd-
des inte det mål som hade uppställts för servicenivån.

I fortsättningen kommer rapporteringen av servicenivån att göras i enlighet med den förordning
om prehospital akutsjukvård som trädde i kraft 1.1.2018.

Rapporten presenteras noggrannare på sammanträdet av överläkaren för den prehospitala
akutsjukvården Taneli Väyrynen.

SVD:s DIR.: styrelsen tar del av rapporten och för den vidare till fullmäktige för
kännedom.

STYR.: godkände förslaget enhälligt.
__________
Monica Sirén-Aura gick kl. 10.45 efter ärendets behandling.

fortsätter



Ärendesida 11(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Fullmäktige 28 29.11.2018

§ 28 Utvärdering av servicenivån för den prehospitala akutsjukvården år 2017

Servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården i Vasa sjukvårdsdistrikt 2017.

Rapport som bilaga BILAGA § 28

STYR: för rapporten vidare till fullmäktige för kännedom.

FMGE:



Ärendesida 12(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 170 12.11.2018
Fullmäktige   29 29.11.2018

§ 170 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-
vården för tiden 1.1.2019–31.12.2019

CÖL 13
Enligt den nya förordningen måste servicenivåbeslutet fattas årligen. Styrgruppen för centralen
för prehospital akutsjukvård i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde har både
uppgjort och för egen del godkänt sjukvårdsdistriktens servicenivåbeslut för år 2019.

Servicenivåbeslutet för år 2018 baserade sig på FINNHEMS Ab:s riskområdesklassificering och
servicenivåanalys (som gjordes på basis av material från år 2016). FinnHEMS Ab slutade med
att göra dylika analyser i början av år 2018. Tanken var att SHM i samband med bruktagningen
av det nya nödcentralsystemet ERICA skulle axla ansvaret för riskområdesklassificeringen och
servicenivåanalyseringen.  Lanseringen  av  ERICA  blev  dock  fördröjd,  och  som  en  tillfällig  lös-
ning ansvarar HNS tillsvidare (i samarbete med CGI) för denna verksamhet.

HNS riskområdesklassificering avviker emellertid från den tidigare klassificeringen. Med SHM:s
godkännande har HNS experter smått ändrat på kriterierna för riskområdesklassificeringen,
varför antalet rutor som används vid klassificeringen nu ändrat en aning. Servicenivåbeslutet
har uppdaterats till denna del såsom även den riskområdeskarta som är i bilaga.

Även den analysmodell som HNS använder sig av skiljer sig från den modell som användes av
FinnHEMS  Ab.  Den  väsentligaste  skillnaden  är  att  HNS  klassar  uppdragen  enligt  den  första
skyndsamhetsgraden som fastställts för larmet, medan FinnHEMS Ab använde sig av den sista
kända skyndsamhetsgraden som fastställdes innan den första enheten nådde platsen för upp-
draget. Om en enhet larmas till ett B-uppdrag, men nödcentralen på basis av tilläggsuppgifter
sänker uppdraget till C-nivå så kör enheten slutsträckan som normal körning (vilket förlänger
insatstiden). I dylika fall analyserar HNS insatstiden utgående från den insatstid som fastställts
för B-uppdrag (målet ska nås så fort som möjligt), medan FinnHEMS Ab analyserade ifrågava-
rande insatstid utgående från den insatstid som fastställts för C-uppdrag (en insatstid på 30 mi-
nuter). Det här påverkar insatstiderna framförallt i samband med långa avstånd.

Då  man  jämförde  insatstiderna  från  år  2016  med  hjälp  av  den  nya  och  den  gamla  analysme-
toden, så kunde man konstatera att den nya metoden förlängde insatstiderna. Skillnaden ansågs
bero på ovan nämnda sätt att hantera uppdrag. I praktiken visade det sig att det var omöjligt att
nå upp till de insatstider som hade fastställts i servicenivåbeslutet, eftersom insatstiderna hade
fastställts på basis av de resultat som hade tagits fram med hjälp av den gamla analysmodellen.

fortsätter



Ärendesida 13(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 170 12.11.2018
Fullmäktige   29 29.11.2018

§ 170 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-
vården för tiden 1.1.2019–31.12.2019, fortsätter

Detta betydande, kvalitativa fel upptäcktes först på den prehospitala akutsjukvårdens över-
läkarmöte  den  10  oktober  2018.  Då  framkom  det  att  inga  data  över  insatser  som  genomförts
med enheter för första insatsen hade överförts till CGI:s server. Analysen av servicenivån påvi-
sar alltså enbart den insatstid som uppnåtts med hjälp av ambulanser, medan inga insatser ut-
förda av enheter för första insatsen har tagits i beaktande, såsom det borde göras enligt förord-
ningen, och vilket FinnHEMS Ab också gjort i sina analyser. I glesbefolkade trakter, framförallt i
trakter  där  avstånden till  stationeringsorterna  för  ambulanser  är  långa,  förkortas  insatstiden  i
avsevärd grad genom användningen av enheter för första insatsen.

Det upptäckta felet har ännu inte korrigerats, varför sjukvårdsdistrikten i nuläget inte känner till
den  verkliga,  förordningsenliga  servicenivån.  I  och  med att  behandlingen av  besluten  om ser-
vicenivån  måste  göras  i  sjukvårdsdistrikten  inom  en  tidsram  som  gör  det  möjligt  att  omsätta
servicenivåbeslutet i praktiken redan från början av nästa år beslutade styrgruppen för cen-
tralen för den prehospital akutsjukvården i vårt specialupptagningsområde (23.10.2018) att bi-
behålla servicenivåbeslutet på samma nivå som år 2018, och uppdatera enbart de basuppgifter
(tabell 1) och riskområdeskartor där det skett förändringar (bilaga 1).

BILAGA § 170

CÖL: föreslår att styrelsen ska godkänna Vasa sjukvårdsdistrikts beslut
om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården för tiden
1.1.2019–31.12.2019 och ska föra det vidare till fullmäktige för
godkännande.

STYR: godkände förslaget enhälligt.
________

§ 29 Vasa sjukvårdsdistrikts beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjuk-
vården för tiden 1.1.2019–31.12.2019

Beslut om servicenivån inom den prehospitala akutsjukvården för tiden 1.1.2019–31.12.2019
BILAGA § 29

STYR: föreslår att fullmäktige godkänner Vsvd:s beslut om servicenivån
inom den prehospitala akutsjukvården för tiden  1.1.2019-
31.12.2019 enligt styrelsens förslag.

FMGE:



Ärendesida 14(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 115 27.8.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 115 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Svd:s dir. 38
Budgetberedningen  har  fortsatt  på  basen  av  den  ramdiskussion  som  styrelsen  förde  på  sitt
sammanträde den 21 maj 2018 och det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet
VCS 2025.

Trots en stram hållning har man ännu inte lyckats komma ner till den kostnadsnivå som upp-
ställdes som målsättning för budgetarbetet i samband med styrelsens ramdiskussion. Målsätt-
ningen var att hålla kostnadsökningen på en nivå om 2,2 % eller drygt 5 miljoner. I nuläget lig-
ger ökningen i verksamhetskostnader på 5,6 miljoner totalt men med minskade intäkter blir
verksamhetsnettot 6,1 miljoner större än 2018. Kostnaderna för den egna verksamheten ökar
med 4,6  miljoner  eller  2,4  % och  verksamhetsnettot  med 3,1  % eller  5,1  miljoner  euro.  Det  är
alltså i nuläget fortsättningsvis kalkylerat med en kostnadsökning för vården i andra inrättning-
ar med en miljon euro. Läget avstäms under höstens lopp för att  kunna göra upp en realistisk
budget för köptjänsterna.

Budgetökningen består bl.a. av ökade läkemedelskostnader, kalkylerade löneförhöjningar enligt
de ingångna avtalen, kostnader för personal och material som behövs för användningen av PET-
CT:n samt kostnader för apparaturleasingen. I förslaget ingår inga andra nya resurser, trots ett
uppdämt behov av nya befattningar, som ännu inte behandlats.

Till den egna verksamheten kommer eventuellt ytterligare kostnader genom överföring av verk-
samhet inom mental- och missbrukarvård från Vasa stad. Storleken och omfattningen är ännu
inte slutbehandlad. Verksamheten skall i vilket fall som helst vara kostnadsneutral och påverkar
inte den övriga kommunfaktureringen. Inga större strukturella förändringar har planerats ef-
tersom de flesta förändringarna är beroende av nya, ändamålsenliga utrymmen. Investeringar
som kommer efter H-husets ibruktagande behöver redan nu tas med i planeringen pga. den
eventuella övergången till Landskapens lokalcentral.  Investeringsplanen och finansieringen av
den skall i sin helhet ordnas av sjukvårdsdistriktet före övergången för att säkerställa att genom-
förandet sker planenligt.

Investeringsförslaget uppgår till ca 43,5 miljoner i nuvarande kalkyler men dessa genomgås
ännu på  detaljnivå  och  omprioriteras.  Av  dessa  utgör  det  nya  H-huset  25  miljoner  och  övriga
fastighetsinvesteringar 10 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program.

Förslaget till driftsbudget som BILAGA § 115

fortsätter



Ärendesida 15(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 115 27.8.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 115 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021, fortsättn.

SVD:s DIR.:   föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en
diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten

              och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna
under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-
ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och bord-

             lägger ärendet till nästa sammanträde.

STYR:              Styrelsen förde en diskussion om budgethelheten.
             Beslutades att styrelsen ska ta initiativ till en diskussion med re-

presentanter  för  Vasa  stad  och  yrkeshögskolan  VAMK  som  ett  led
            i att försöka säkra tillgången till sjukvårdspersonal i regionen

också under kommande år.
              Beslutades ytterligare att föra en diskussion med representanter

för Vasa stad anbeträffande processen kring klinikfärdiga patien-
ter.

               ________

fortsätter



Ärendesida 16(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 128 17.9.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 128      Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Svd:s dir. 42
Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i sty-
relsen samt det sparprogram som framtagits inom ramen för projektet VCS 2025.

Nettokostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budget-
förslag bli 5,9 miljoner eller 3,6 % högre än i budgeten 2018. I förslaget ingår ett tjugotal nya
befattningar och ett fyrtiotal tjänstebenämningsförändringar. För eventuella lönejusteringar
har i nuläget medtagits 3,28 % för läkarlöner, innehållande en extra pott om 245 000,- euro
för att justera lönerna till en konkurrenskraftig nivå och 2,37 % för övriga personalgrupper.
Löneförhöjningarna uppgår till ca 2,3 miljoner euro och ökade personalresurser motsvarar
en miljon euro. Sänkta lönebikostnader har beaktats i  förslaget.  Bland övriga ökningar kan
nämnas medicinkostnader om en miljon euro, PET-CT-kostnader i form av leasinghyra och
materialkostnader om 0,5 miljoner samt ökat understöd för forskning om 0,2 miljoner euro.
Dessutom sker vissa större IT-satsningar som belastar köptjänsterna. Till nettokostnadsök-
ningen bidrar också minskade försäljningsintäkter från annan verksamhet än från kommun-
faktureringen.

Till den egna verksamhetens kostnadsökningar läggs dessutom kostnaderna för den verk-
samhet som överförs från Vasa stad inom mental- och missbrukarvården. Den verksamheten
skall vara kostnadsneutral för kommunerna, dvs. inga tilläggsökningar sker för Vasa stads
del och de övriga kommunerna påverkas inte annat än till den del de eventuellt köper tjäns-
ter från verksamhetsområdet.  För vård i  andra inrättningar kalkyleras ännu med en miljon
euro i ökningar även om augustistatistiken utvisar en betydligt större ökning.

Investeringsförslaget uppgår till ca 41,5 miljoner i nuvarande kalkyler men omprioritering
sker ännu inför den slutliga versionen. Av dessa utgör det nya H-huset 25 miljoner och öv-
riga fastighetsinvesteringar 10 miljoner. Resten utgör apparatur och IT-program. Investe-
ringsprogrammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. Därefter kvarstår sa-
nerings- och renoveringsprogram om uppskattningsvis 55 miljoner.

Sammandrag över driftsbudgeten som BILAGA § 128

fortsätter



Ärendesida 17(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 128 17.9.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 128 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021, fortsätter

SVD:s DIR.:    föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en
diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten
och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna
under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-
ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

STYR: Styrelsen diskuterade budgeten och bordlade ärendet till nästa
               sammanträde.

________

fortsätter



Ärendesida 18(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 143                 1.10.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 143 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Svd:s dir. 49
Budgetberedningen har fortsatt på basen av ramdiskussioner och senare diskussioner i styrelsen
och kompletterats med en del av plantexterna.
Nettokostnaderna för den egna nuvarande verksamheten kalkyleras i föreliggande budgetförslag
bli 4,8 miljoner eller 2,9 % högre än i budgeten 2018.
I förslaget ingår sexton nya befattningar, två befattningar som avslutas och ett fyrtiotal tjänste-
benämningsförändringar till en totalkostnad om 0,6 miljoner. Förutom avtalsenliga löneförhöj-
ningar  och  sänkta  lönebikostnader  har  beaktats  ökade  medicinkostnader,  PET-CT-kostader  i
form av leasinghyra och materialkostnader samt ökat understöd för forskning. Till nettokost-
nadsökningen bidrar också minskade försäljningsintäkter från annan verksamhet än från kom-
munfaktureringen. För vård i andra inrättningar kalkyleras med 1,5 miljoner euros ökning.

I föreliggande förslag finns ännu inte beaktat de planerade verksamhetsöverföringarna, labora-
toriet från Jakostad och mental- och missbrukarvården från Vasa stad. Den verksamheten skall
vara kostnadsneutral för kommunerna, dvs. inga tilläggsökningar sker för den norra delen eller
Vasa stads del eftersom den egna verksamheten minskar med motsvarande summor och de öv-
riga kommunerna påverkas inte annat än till den del de eventuellt köper tjänster från verksam-
hetsområdet. Dessa kommer att medföra en ökning av totalkostnaderna med ca 11 miljoner euro
och antalet tjänster och befattningar som berörs är ca 100 stycken. Dessutom tillkommer ökade
IT-satsningar till ett värde om 5 miljoner, innehållande bland annat konkurrensutsättningen av
patientdatasystemet, delar i plattformen UNA, samt övriga satsningar till den nuvarande verk-
samheten. En del av dessa kostnader (åtm. UNA och APTJ) kommer att aktiveras eftersom det
är kostnader för framtida investeringar, som pågår under flera år framöver.
Investeringsförslaget uppgår till ca 41,5 miljoner. Av dessa utgör det nya H-huset 25 miljoner
och övriga fastighetsinvesteringar 10 miljoner. Resten utgör apparatur och it-program. Investe-
ringsprogrammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. Därefter kvarstår sane-
rings- och renoveringsprogram om uppskattningsvis 55 miljoner. Även IT-investeringarna
kommer under de kommande åren att uppgå till flera tiotals miljoner per år när de nya syste-
men skall tas i bruk.
Sammandrag över driftsbudgeten som BILAGA § 143

SVD:s DIR.:   föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en
diskussion om budgethelheten.  Nivån på investeringsbudgeten
och tidtabellen för genomförandet av de större investeringarna
under planperioden är avgörande för hur de strukturella föränd-
ringarna kan genomföras. Styrelsen diskuterar budgeten och
bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

STYR: Styrelsen diskuterade budgeten och bordlade den till nästa möte.
________

fortsätter



Ärendesida 19(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 154 29.10.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 154 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Svd:s dir. 53
 Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde.

Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa
uppgifter och prestationsmålsättningar. Interna överföringar är ännu inte slutförda och därmed
inte heller det kommunvisa utfallet per specialitet.

Laboratorieverksamheten i Jakobstad ingår i förslaget medan den planerade sammanslagningen
av missburkar- och mentalvården inte medtas i förslaget eftersom beslut om överföring av verk-
samheten saknas från Vasa stads sida.

Verksamhetsvolymen fortsätter att öka inom öppenvården medan bäddavdelningsvården mins-
kar jämfört med tidigare års volym.

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 244,5 miljoner euro och ökar med
3,2 % jämfört med budgeten 2018. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 2,5 % på
så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 2,4 % medan genomfaktureringen
för vård i andra inrättningar beräknas öka med 3,1 % eller 1,1 miljoner. Totala faktureringen till
medlemskommunerna beräknas uppgå till 208,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 2,5 %
jämfört med budgeten för 2018.

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 233,8 miljoner euro vilket är en ökning med 3,1 %
jämfört med budgeten för 2018. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten utgör
197,6 miljoner, vilket är en ökning med 3,1 % eller 6 miljoner euro jämfört med budgeten 2017.
3 miljoner euro, kommer från verksamheten vid laboratoriet i Jakobstad.

Personalkostnaderna uppgår till 110,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 0,1 % men budget-
förslaget 2019 är inte jämförbar med budgeten för 2018 eftersom det dels utlokaliserats verk-
samhet  och  dels  tillförts  verksamhet  (lab.verksamheten  i  JS)  och  därtill  både  skett  stora  all-
männa löneförhöljningar men också minskningar i lönebikostnaderna. Totalt har antalet tjäns-
ter och befattningar ökat med 37,75 stycken, dels genom övertagandet av laboratorieverksam-
heten (23,75 stycken) men dels också genom att nya tjänster och befattningar skapats (16 styck-
en). Ett fyrtiotal tjänstebenämningsförändringar har medtagits.

Anslagen för  köpta  tjänster,  förutom vård  i  andra  inrättningar,  uppgår  till  43,7  miljoner  euro,
vilket utgör en ökning med 9,9 % men här gäller samma motivering som för personalkostnader-
na, utlokaliserad verksamhet syns som ökade kostnader för köptjänster, samtidigt minskar den
planerade PET-CT-verksamheten på kostnaderna för motsvarande köpta undersökningar. An-
slagen för vård i andra inrättningar ökar med 3,1 % eller 1,2 miljoner euro.

fortsätter



Ärendesida 20(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 154 29.10.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 154 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Material och förnödenheter ökar med 3,8 % eller 1,5 miljoner euro. Anslagen för apoteksförnö-
denheter ökar med 1,4 miljoner och kostnaderna för röntgen och laboratorieförnödenheter ökar
med 0,7 miljoner medan anslagen för medicinska rehabiliteringsförnödenheter minskar med
0,3 miljoner euro.

De finansiella nettokostnaderna kan ännu 2019 trots ökad låneupptagning hållas på samma nivå
som budgeterat 2018 eftersom ränteläget ännu nästa år väntas ligga på en låg nivå och eftersom
räntekostnaderna varit betydligt mindre än budgeterat under 2018.

Investeringsförslaget uppgår till ca 44,6 miljoner. Av dessa utgör det nya H-huset 28,2 miljoner
och övriga fastighetsinvesteringar 9,7 miljoner. Resten, eller 6,8 miljoner utgör apparatur och it-
program. Investeringsprogrammet för de kommande fem åren uppgår till 200 miljoner. Däref-
ter  kvarstår  sanerings-  och  renoveringsprogram  om  uppskattningsvis  55  miljoner.  Även  IT-
investeringarna kommer under de kommande åren att uppgå till flera tiotals miljoner per år när
de nya systemen skall tas i bruk, en budget för det nya patientdatasystemet finns ännu inte att
tillgå förrän i slutet av vecka 43, varefter investeringsplanen uppdateras med de slutliga uppgif-
terna.

Det finns vissa finansieringsdetaljer som behöver utredas innan den slutliga budgeten kan slås
fast.  Det beror på den stora osäkerheten kring landskapsreformen och tidtabellen för den. Om
den inte förverkligas behöver det avtalas om fördelningen av kostnaderna för det nya H-huset
med Vasa stad samt fördelningen av kostnaderna för det nya patientdatasystemet som även be-
tjänar hela distriktets primärvård och socialvård och således inte kan bakas in i priserna för spe-
cialsjukvården. De slutliga finansieringsbesluten tas under våren 2019 i samband med godkän-
nandet av det slutliga kostnadsförslaget för H-huset.

Budgeten som BILAGA § 154

SVD:s DIR.:   föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en
diskussion om budgethelheten. Styrelsen diskuterar budgeten
och bordlägger ärendet till nästa sammanträde.

STYR: godkände förslaget enhälligt.
________

 fortsätter



Ärendesida 21(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021

Svd:s dir. 56
Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde.

Plantexterna har kompletterats och likaså sifferdelen med service- och ansvarsområdesvisa re-
sultaträkningar, prestationsmålsättningar och fördelningar mellan kommunerna.

Prissättningsgrunden och enskilda priser har beräknats för att få den slutliga fördelningen mel-
lan medlemskommunerna och utsockne kommuner. De slutliga specifika priserna behandlar
styrelsen i december efter att fullmäktige godkänt ekonomiplanen den 29.11.2018

Verksamhetsvolymen totalt  motsvarar ungefär tidigare års volymer, allt  mer av sköts inom ra-
men för den öppna vården såväl inom somatiken som inom psykiatrin. Såväl vårddagarna inom
psykiatrin som antalet drg-paket planeras minska. Inga organisatoriska förändringar har skett
inom bäddavdelningsverksamheten men bäddplatsantalet har minskat med 3.

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 244,4 miljoner euro och ökar med
3,2 % jämfört med budgeten 2018. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 2,5 % på
så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 2,4 % medan genomfaktureringen
för  vård  i  andra  inrättningar  ökar  med  3,1  %.  Totala  faktureringen  till  medlemskommunerna
ökar med 2,8 % eller 5,8 miljoner.

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 234,4 miljoner euro vilket är en ökning med 3,4 %
jämfört med budgeten för 2018. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten utgör
198,2  miljoner,  vilket  är  en  ökning  med  3,5  %  eller  6,6  miljoner  euro  jämfört  med  budgeten
2018. Personalkostnaderna uppgår till  110,2 miljoner euro, vilket är ganska exakt samma nivå
som  för  2018.  Budgetförslaget  2019  är  dock  inte  jämförbart  med  budgeten  för  2018  eftersom
den utlokaliserade verksamheten nu gäller hela året och lönerna därmed minskar men samtidigt
ökar i och med att laboratorieverksamheten från Jakobstad överförts till distriktet. Därtill har
det både skett stora allmänna löneförhöljningar men också minskningar i lönebikostnaderna.
Totalt har antaltjänster och befattningar ökat med 37,75 stycken, dels genom övertagandet av
laboratorieverksamheten (23,75 stycken) men dels också genom att nya tjänster och befattning-
ar skapats (16 stycken). Ett fyrtiotal tjänstebenämningsförändringar har medtagits.

 Anslagen för köpta tjänster,  förutom vård i  andra inrättningar,  uppgår till  43,7 miljoner euro,
vilket utgör en ökning med 9,9 % eller 3,9 miljoner euro. Material och förnödenheter ökar med
3,8 % eller 1,4 miljoner euro och förklaras av ökningen av apoteksförnödenhetskostnaderna. Öv-
riga ökningar och minskningar förklaras huvudsakligen av dels övertagen verksamhet (laborato-
rieförnödenheter) och dels utlokaliserad verksamhet (mindre livsmedel). Köpta tjänster totalt
ökar med 5 miljoner eller 6,7 %.

fortsätter



Ärendesida 22(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan för 2019-2021, fortsättning

De finansiella nettokostnaderna 2019 ökar med 0,9 miljoner euro.  Trots ökad låneupptagning
kan nivån  ännu hållas  ganska  låg  eftersom ränteläget  är  extremt  lågt  och  vilket  gör  att  ränte-
kostnaderna varit betydligt mindre än budgeterat 2018.

Eftersom en del av apparturen finansieras genom leasing och donationer samt en del it-system
anskaffas som köptjänster återstår 51,1 miljoner euro i investeringsutgifter 2019.  För det nya H-
huset har medtagits 28,2 miljoner, varav 3 miljoner utgör ändringar i infrastrukturen. Andra
större renoveringar är F-delen, för vilken har budgeterats 3 miljoner och X-byggnaden för vilken
har  budgeterats  1,5  miljoner  euro.  För  X-byggnadens  del  framflyttas  1,7  miljoner  av  det  som
budgeterades 2018 men inte kommer att användas. För tilläggsvåningen på parkeringshuset har
budgeterats  2,5  miljoner  euro.  Övriga  anslag  om 2,8  miljoner  går  till  övriga  fastighetsinveste-
ringar.  Investeringsanslagen  för  apparatur  är  4,2  miljoner  euro  och  för  IT-investeringar  har
upptagits 12,6 miljoner euro. En del apparatur finansieras med donationer och genom leasing.
Fastighetsinvesteringarna finansieras i sin helhet inledningsvis med lån. Gällande H-huset och
det nya klient- och patientdatasystemet tas beslut under våren 2019 när slutliga kostnadskalky-
ler finns att tillgå.

H-huset har tagits upp i ekonomiplanen för Vasa sjukvårdsdistrikt och projektet planeras och
drivs initialt via distriktet till dess att den slutliga ägarstrukturen utformats. Planeringen har in-
letts och planeringskostnaderna har medtagits i sjukvårdsdistriktets budget. H-husets total-
kostnader  beräknas  uppgå  till  ca  130  miljoner  euro  för  själva  H-huset  medan  det  samtidigt
omändras och byggs infrastruktur för 9,8 miljoner euro samt reserveras medel för ny automat-
ionsteknik för 5,5 miljoner euro. Förutom H-huset ändras och saneras även andra byggander
under åren, bl.a X-huset för totalt 6,5 miljoner euro, F-delen för 21,3 miljoner, matsalen för 2,5
miljoner samt C-byggnaden för 6,7 miljoner. Totalt uppgår kostnaderna till ca.185 miljoner euro
under perioden 2019-2022. Därefter inleds saneringar av andra byggnader för 67 miljoner euro.

Ekonomiplanen som BILAGA § 162

SVD:s DIR.:  föreslår att

1. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner verksamhets- och ekonomiplanen i
föreliggande form,

2. styrelsen föreslår att fullmäktige godkänner kommun- och övriga fakturerings-
grunder  som  ingår  i  verksamhets-  och  ekonomiplanen  för  2019  på  följande
sätt:

fortsätter



Ärendesida 23(26)

Organ § Sammanträdesdag sida

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Styrelsen 162 12.11.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan FÖR 2019-2021, fortsättning

a. kommunfaktureringen baserar sig på öppenvårdsbesök, vårddagar och drg-
paket som prissätts utifrån kostnadsmotsvarigheten, därtill faktureras vård-
dagspriser för outlierdagar till drg-paketen och för patienter vars förflyttning
fördröjs (tidigare klinikfärdiga).

b.  gränsen för dyr vård är 85.000,- euro per patient och år. Gränsen gäller även
psykiatri.  Summan  av  den  beräknade  dyra  vården  uppgår  till  5.000.000,-
euro eller 29,46 euro per invånare i utjämningsavgift

c.     genom medlemsavgiften täcks patientförsäkringsavgiften, kostnader till gift-
informationscentralen, verksamhet och läkemedel enligt lagen om smitto-
samma sjukdomar, skolnings- och handledningsansvar för medicinsk reha-
bilitering, kostnader rehabiliteringsförnödenheter, den regionala hjälpme-
delscentralens verksamhet, kostnader för upprätthållande av regionala häl-
sovårdsregister och för primärvårdsenheten samt de kostnader som åläggs
distriktet för patienter med andningsinsufficiens. Medlemsavgiften för 2019
är 50,03 euro per invånare. Den totala kostnaden utgör 8.491.785,-  euro.

d.     nettokostnaderna för den prehospitala akutsjukvården 8.455.282,- euro fak-
tureras som en avgift om 49,81 euro per invånare.

e.     för att upprätthålla jourberedskapen uppbärs en avgift om 32,85 euro per in-
vånare som täcker hälften av kostnaderna för dejoureringen.

f.     köpta tjänster från andra sjukvårdsdistrikt och inrättningar faktureras som
s.k. genomfakturering och omfattas även av utjämningssystemet

g.     den köpta rehabiliteringsverksamheten faktureras även som s.k. genomfak-
turering

h.     för grundkapitalet den 1.1.2019 erläggs ränta om 0,75 % som utbetalas i de-
cember 2019 till medlemskommunerna.

i.     ett lån om 20 miljoner upptas för att finansiera investeringarna

fortsätter
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Styrelsen 162 12.11.2018
Fullmäktige   30 29.11.2018

§ 162 Verksamhets- och ekonomiplan FÖR 2019-2021, fortsättning

j. gränsen för investeringsutgifter som aktiveras enligt avskrivningsplanen fast-
ställs  till  50.000,-  euro  för  investeringar  i  fastigheter  och  15.000,-  euro  för
anskaffningar av maskiner och apparatur.

k. Inför fullmäktige fastställs bindningsnivån till den egna verksamhetens netto-
verksamhetskostnader, nettofinansieringsintäkter och kostnader samt netto-
investeringsutgifter. Inför styrelsen är investeringslistan i detalj bindande.

STYR: godkände förslaget enhälligt.
________

§ 30 Verksamhets- och ekonomiplan FÖR 2019-2021

Ekonomiplan BILAGA § 30

STYR: föreslår att fullmäktige ska godkänna verksamhets- och ekonomi-
planen samt kommun- och övriga faktureringsgrunder som inryms i
planen enligt styrelsens förslag.

FMGE:
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Besvärsanvisning: kommunalbesvär, samkommun

Datum för sammanträdet

Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige 29.11.2018

Besvärsrätt och besvärsgrunder

Kommunalbesvär kan anföras av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt
påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. Även samkommunens medlemskommuner och
dessas kommunmedlemmar kan anföra kommunalbesvär över beslut som fattats av samkommunens myn-
digheter. Ändring i ett beslut med anledning av begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som begärt omprövningen. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningen, kan
ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av parter samt samkommunens medlemskommuner
samt dessas kommunmedlemmar.

Besvär kan anföras på den grund att beslutet har kommit till i fel ordning, den beslutsfattande myndighet har
överskridit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag.

Besvärsmyndighet och besvärstid:

Vasa förvaltningsdomstol

Korsholmsesplanaden 43

65100 Vasa

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Kommunalbesvär Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet

Paragrafer:

Framläggande av protokollet

Framlagts allmänt till påseende, varit tillgänglig på webben
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Delgivning till part
part:
utlämningssätt och datum:
eller ifall mottagits personligen, mottagarens underskrift:

_________________________

Besvärsskrift

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges

- det beslut i vilket ändring söks

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt

- de grunder på vilka ändring yrkas.

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har upp-
gjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärsskrif-
ten skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden.

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.

Till besvären skall fogas

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär

- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har till-
ställts myndigheterna

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

Inlämnande av besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före ut-
gången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- eller
midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget
ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter
Enligt lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/1993) uppbärs av ändringssökanden en rättegångsavgift. Avgift uppbärs dock inte i vissa
nämnda lag särskilt bestämda ärenden såsom ärenden som gäller sociala frågor inte heller i ären-
den som gäller offentligrättsligt tjänsteförhållande, val, befrielse från kommunalskatt, statliga un-
derstöd eller offentliga avgifter och om förvaltningsdomstolen ändrar beslutet till förmån för änd-
ringssökanden.


