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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 14-16 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 14 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

__________ 

 

 
 
 

§ 15 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Per Hellman och Ulla Hellén. 

 

 

  STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

    __________ 
 
 
 
 

§ 16 Sammanträdets arbetsordning 

STYR: godkände arbetsordningen enhälligt. 

 __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 17 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 17 Val av sjukvårdsdistriktets direktör 

Styr. ordf. 1 

Tjänsten som sjukvårdsdistriktets direktör har varit lediganslagen och lockat 5 sökanden. 

Dessa är kommundirektör Rurik Ahlberg, vårddirektör Mikael Gädda, direktör Jarkko Pirtti-

perä, chefsöverskötare Marina Kinnunen och kandidaten i statskunskap Timo Helander.  

Sammandrag av de sökandes meriter finns i bilaga. 

 

Sammandrag av sökanden    BILAGA § 17 

 

De formella kompetenskraven är lämplig högre högskoleexamen och lämplig arbetserfaren-

het samt god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Rurik Ahlberg, 

Mikael Gädda, Jarkko Pirttiperä och Marina Kinnunen uppfyller de formella kraven och där-

för har de alla kallats på intervju. Intervjuerna gjordes 17.1.2018 av en grupp bestående av 

fullmäktiges presidium, styrelseordförande, personalsektionens ordförande, förvaltningsdi-

rektören och chefsöverläkaren. Arbetsgruppen beslöt att inte ge något gemensamt förslag 

utan var och en framför sin åsikt i den fortsatta beredningen. 

 

 

STYR.ORDF.: styrelsen tar del av rapporteringen från intervjugruppen, jämför 

de ansökandes meriter, diskuterar ärendet och ger sitt förslag till 

fullmäktige. 

 

STYR:  Under diskussionen föreslog ledamot Monica Sirén-Aura att Ma-

rina Kinnunen skulle föras fram till fullmäktige som styrelsen 

förslag och understöddes av Mona Vikström. Också de övriga 

styrelsemedlemmarna uttalade sitt stöd för Marina Kinnunen 

varför detta blev styrelsens enhälliga beslut. Hon bedömdes 

bland de sökande som den för denna uppgift mest meriterade 

och lämpligast.  

__________ 

Marina Kinnunen anmälde jäv och var inte närvarande under 

ärendets behandling. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 18 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 18 Lägesöversikt över H-huset 

Svd:s dir. 4  

Planeringen av nybyggnationen H-huset framskrider i rask takt. Vid sitt sammanträde 

19.6.2017/§ 111 beslutade styrelsen att nybyggnationen ska planeras och byggas med hjälp av 

en alliansmodell. I och med användningen av en alliansmodell får man genast tillgång till 

planerarnas och entreprenörernas erfarenheter och specialkunnande. Samtidigt som mo-

dellen minimerar riskerna så främjar den också möjligheterna att hitta innovativa ekono-

miska och verksamhetsmässiga lösningar. I en allians så delar samtliga parter på riskerna 

och möjligheterna. Både beställaren och entreprenörerna arbetar i samma projektorganisat-

ion mot gemensamt fastställda mål. 

 

Upphandlingsprocessen för H-huset förverkligades under sommaren och hösten 2017. Fyra 

konsortier meddelade sitt intresse och det slutliga upphandlingsbeslutet fattades 8.12.2017. 

Det vinnande anbudet, som fick högsta poäng för både kvalitet och pris (det lägsta priset), 

gavs av ett konsortium som består av Lemminkäinen Talo Oy (1.2.2018 YIT Talo Oy), Ram-

boll Finland Oy, Granlund Pohjanmaa Oy, Arkkitehtistudio Kujala & Kolehmainen Oy, 

Arkkitehdit Kontukoski Oy.  

 

Verksamheten inom alliansen för H-nybyggnationen inleddes med en gemensam utbild-

ningsdag som hölls 8.1.2018. Projektgruppen för alliansen använder sig av ett s.k. Big Room 

koncept. Big Room innebär att alla nyckelpersoner som är viktiga för det pågående skedet 

samlas varje vecka till workshoppar eller möten där de behandlar aktuella ärenden enligt en 

på förhand uppgjord agenda. I mån av möjlighet så använder man sig av Lean-metoden som 

grund för arbetet. På våren 2018 ska Big Room dagar hållas på måndag–tisdag varje vecka i 

centralsjukhusets utrymmen. Ledningsgruppen för alliansen höll sitt första sammanträde 

8.1.2018 där gruppen bland annat fattade beslut om sammansättningen i alliansens projekt-

grupp. Besluten i alliansen måste fattas enhälligt och det gäller både för projektgruppen och 

ledningsgruppen.  

 

En preliminär tidtabell har uppgjorts för hela utvecklingsåret (KAS), och under januari–

februari ska man i samband med Big Room-dagarna främst arbeta med den interna organi-

seringen, strategier och riktlinjer. Även planeringen av förflyttningen av infrastrukturen på 

sjukhusområdet ska göras av alliansen.   

 

Processutvecklingen fortsätter utgående från den verksamhetsplan som uppgjordes år 2017. 

H-nybyggnationen kommer i avsevärd grad att ändra på verksamhetsprocesser och tillväga-

gångssätt. På centralsjukhuset har tre avdelningsskötare frigjorts helt eller delvis för dessa 

uppgifter och också Vasa stad har utsett en vårdrepresentant för arbetet.  

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 18 19.2.2018 

 

 

 

 

Under alliansens utvecklingsskede kommer man att engagera olika representanter för kun-

der och användare från vårdsidan/medicinska sidan, stödfunktionerna och tekniska under-

hållet i de skeden deras sakkunskap behövs. 

 

Redogörelse för alliansmodellen och planeringen BILAGA § 18 

 

 

SVD:s DIR.: styrelsen torde anteckna redogörelsen för kännedom. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 

Som sakkunniga deltog under mötet landskapsdirektör 

Kaj Suomela, tekniska direktören Ulf Stenbacka, eko-

nomidirektör Lena Nystarand och från Kommunfinans 

Abp Daniel Eriksson och Rami Erkkilä. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 19 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 19 Förslag till anskaffning av PET-CT-apparat 

Svd:s dir. 5 

Vasa centralsjukhus kännetecknas av vår högklassiga och omfattande behandling av cancer-

sjukdomar. En anskaffning av en PET-CT-apparat understöder detta mål, liksom också sjuk-

husets ställning som en ansedd del av vårt nationella sjukhusnätverk. Det vårdmässiga utby-

tet som fås genom apparaten är en medicinskt exaktare diagnostik och ett bättre vårdresul-

tat, samtidigt som man med hjälp av apparaten kan undvika onödigt invasiva eller helt onö-

diga operationer samt strål- och läkemedelsbehandlingar. I och med apparaten blir svårt 

sjuka patienter utsatta för färre besvär och ringare belastning.  

 

Positronemissionstomografi (PET) är en metod som kan användas för att avbilda vävnader 

och organ i skikt, men också för att undersöka ämnesomsättningen i vävnader och organ. I 

metoden utnyttjas radioaktiva isotoper. Den används exempelvis vid undersökning av can-

cerspridning eller vid sökning av inflammationshärdar. Med hjälp av en PET-undersökning 

får man information om vävnadsfunktionen men också en bild av strukturen hos det under-

sökta objektet. Därför tar man också en datortomografisk bild av patienten, dvs. en CT-bild, 

som kompletteras med den information som fås genom PET-bilden. De PET-apparater som 

finns till salu nuförtiden är alla PET-CT-kombinationsapparater. 

 

Priset på en PET-CT-apparat med en CT som klarar av 128 skikt är cirka 2 400 000–3 000 

000 €. Vid doseringen av PET-signalsubstansen behövs en automatdoserare som kostar 

cirka 150 000 €. Kostnadsuppskattningen för inredning av ett PET-CT-rum uppgår till 260 

000 €. Priset på den radioaktiva isotop som vanligtvis används vid undersökningar uppgår 

till 500 €/patient. Därutöver tillkommer det en transportkostnad på 250 €/försändelse, men 

också en tilläggsresurs för personalkostnader samt en kostnad för utbildning av personalen. 

 

I december 2017 tillsattes en PET-arbetsgrupp för att uppdatera de bedömningar och beräk-

ningar som gjordes föregående år. Chefsöverläkaren har utgående från i huvudsak arbets-

gruppens sakkunnigrapport ”Selvitys PET-CT-laitteen hankinnasta” avfattat en sammanfatt-

ning över apparaten och behovet av en dylik apparat samt över anskaffningsgrunderna och 

kostnadsuppskattningen för apparaten. Enligt en ekonomisk beräkning blir anskaffningen av 

en PET-CT-apparat totalekonomiskt förmånligare om man utför 370-380 undersökningar 

med apparaten per år. Både enligt erfarenheter från övriga centralsjukhus som anskaffat en 

dylik apparat och den förfrågan som riktats till Vasa centralsjukhus överläkare kommer det 

krävda antalet sannolikt att uppnås redan med sjukhusets egna patienter, men undersök-

ningar av utsocknes patienter kommer dessutom att öka den ekonomiska säkerhetsmargina-

len. Chefsöverläkarens sammanfattning inrymmer också en redogörelse för de samarbets-

förhandlingar som förts med Syd-Österbottens sjukvårdsdistrikt om användningen av appa-

raten.  

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 19 19.2.2018 

 

 

 

 

Chefsöverläkarens sammanfattning av PET-CT-apparaten, behovet av apparaten, anskaff-

ningsgrunder och kostnadsbedömning  BILAGA § 19 

 

 

SVD:s DIR.: a. Styrelsen antecknar redogörelsen över PET-CT-

apparaten, behovet av apparaten, anskaffningsgrunder 

och kostnadsbedömningen för kännedom. 

 b. Styrelsen anser att det finns starka grunder för en an-

skaffning av en PET-CT-apparat till Vasa centralsjukhus, 

varför styrelsen ger tjänstemännen i uppdrag att fort-

sätta planeringen och beredningen av en anskaffning så 

att ärendet kan tas till fullmäktige för beslutsfattande i 

juni 2018. 

 

STYR:   godkände förslaget enhälligt. 

   __________ 
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 20 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 20 Donationer till PET-CT 

FD 6 

Olika organisationer har uttryckt en aktiv vilja att kunna vara med och ekonomiskt bidraga 

till att förverkliga anskaffningen av en PET-CT till Vasa centralsjukhus. Stödet skulle ske i 

form av insamling eller i form av direkta bidrag i pengar. På det här sättet skulle man under-

lätta för vårt fullmäktige att ta ett beslut i ärendet i juni eftersom den ekonomiska risken 

skulle bli motsvarande mindre. 

 

Om vårt fullmäktige skall besluta om anskaffningen i sitt möte i juni måste fullmäktige i det 

skedet veta hur stora belopp som kan fås in av utomstående donatorer. Fullmäktige måste 

garantera den resterande finansieringen och fullmäktige måste veta vilket belopp man för-

binder sig till. Eftersom styrelsen skall bereda ärendet till fullmäktige måste alla utfästelser 

vara klara senast den 15 maj. Villkoren för utfästelserna behöver vara följande: 

 

1. Vasa sjukvårdsdistrikt fullmäktige skall göra ett bindande beslut om anskaffning av en 

PET-CT inom juni 2018. Varken styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt eller någon tjänste-

man inom Vasa sjukvårdsdistrikt kan ge garantier för att PET-CT:n skaffas. Detta beslut 

är helt upp till Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige. 

 

2. Bidraget betalas åt Vasa sjukvårdsdistrikt inom en månad efter att Vasa sjukvårdsdistrikt 

har gjort avtal med en leverantör om anskaffning av en PET-CT. 

 
3. Om anskaffningen fördröjs genom besvär i marknadsdomstolen eller andra av Vasa sjuk-

vårdsdistrikt oberoende faktorer gäller förbindelsen fortsättningsvis tills den har verk-

ställts. 

 

4. Donatorna ställer inga andra villkor på Vasa sjukvårdsdistrikt med följd av donationen än 

att en PET-CT anskaffas.  

 

5. Donatorn skall ge en juridiskt bindande utfästelse eller göra med Vasa sjukvårdsdistrikt 

ett avtal med de villkor som nämns ovan  
 

FD: föreslår att styrelsen godkänner att förbindelser till stöd av en 

PET-CT kan tas emot av olika juridiska personer fram till 

15.5.2018. Den utgivna förbindelsen skall vara i sådan form att 

den är juridiskt bindande för donatorn eller så görs det ett avtal 

mellan donatorn och Vasa sjukvårdsdistrikt med de villkor som 

finns nämnda i beslutet ovan. 

 

       fortsätter 



          Ärendesida 10 (28) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 20 19.2.2018 

 

 

 

 

 

På sammanträdet föreslog förvaltningsdirektören att till besluts-

förslaget läggs till: ”efter fullmäktigemötet i juni tas donationer i 

form av inbetalningar fortsättningsvis emot”. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 

Gösta Willman gick kl 11.20 under ärendets behandling. 

 



          Ärendesida 11 (28) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 
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§ 21 Uppdatering av programmet VCS 2025 

Svd:s dir. 6 

Från och med år 2014 har utvecklingsarbetet i Vasa sjukvårdsdistrikt följt programmet VCS 

2025. Vid sitt sammanträde 22.1.2018/§ 11 behandlade styrelsen en mellanutvärdering av 

programmet samt förde en följdiskussion om uppdateringsbehovet till grund för den fort-

satta beredningen.  

 

Utgående från denna diskussion har man nu berett en uppdatering av programmet. I anslut-

ning till denna beredning höll man en workshop för en grupp bestående av representanter 

för samtliga vårdserviceområden och serviceområdet för läkare och sakkunniga. Vid denna 

workshop ville man få personalens syn på hur arbetshälsan och -trivseln kunde utvecklas. En 

sammanfattning över resultatet av workshopen användes sedan som bakgrundsmaterial vid 

uppdateringen av programmet.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikts ledande tjänstemän, ansvarsområdesdirektörer, överskötare, förtro-

endemän samt sakkunniga i planerings- och utvecklingsuppgifter sammankom till en ge-

mensam planerings- och utvecklingsdag 6.2.2018, där man i fyra grupper uppdaterade må-

len för programmet VCS 2025. Styrelsens medlemmar hade inbjudits att delta i mötet på ef-

termiddagen. Då genomgicks samtliga gruppers förslag, varefter man röstade fram de bästa 

förslagen.  

 

Målen i det uppdaterade programmet VCS 2025 är följande: 

 

 Vårdresultaten är bevisligen av toppklass i landet  

 

 God kvalitet och goda upplevelser lockar kunder till sjukhuset 

 

 Kundernas behov bemöts konkurrenskraftigt och kostnadseffektivt genom att ut-

veckla verksamheten och utrymmena 

 

 En uppskattad, välmående, innovativ, ansvarsfull och belåten personal rekommen-

derar oss som arbetsplats 

 

 Tvåspråkighet ger oss ett nationellt försprång och underlättar det nordiska samar-

betet 

 

 Patientsäkerhet utgör en vägvisare för forskning och utveckling 

 

 En heltäckande kundservice möjliggörs 

fortsätter 
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 Mångsidigare kundservice med hjälp av digitalisering. 

 

Mätare och riktvärden väljs för respektive mål. Mätarna och riktvärdena presenteras på sty-

relsens sammanträde. I syfte att uppnå dessa mål ska sjukvårdsdistriktets övriga program 

och planer som används vid styrningen av verksamheten uppdateras, samtidigt som uppfölj-

ningen av utvecklingen kommer att fortsätta inom ramen för planeringen och uppföljningen 

av verksamheten och ekonomin.  

 

 
SVD:s DIR.: Föreslår att styrelsen ska godkänna de nya mål och riktvärden 

som fastställts för programmet VCS 2025 och vidarebefordra 

dem till fullmäktige för godkännande.  

 

 På sammanträdet delades ut en redogörelse över mätare och 

målnivåer för de strategiska målen. 

    BILAGA § 21 

  

STYR: godkände förslaget enhälligt och beslutade att också infografen 

uppdateras och presenteras på fullmäktigesammanträdet. 

  __________ 
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§ 22 Vasa sjukvårdsdistrikts stöd för vetenskaplig forskning som idkas på sjukhuset 

CÖL 2 

Det att man aktivt idkar forskning på sjukhuset påverkar klart och tydligt sjukhuset och dess 

framtoning, dess patienter och vårdkvaliteten, men också personaltrivseln och -

rekryteringen. På vårt sjukhus har vi 34 personer som avlagt en doktorsexamen. Två tredje-

delar av dem är läkare eller tandläkare och resten är i huvudsak specialarbetare och vårdare 

som avlagt någon naturvetenskaplig grundutbildning. Under de senaste åren har forsknings-

aktiviteten på vårt sjukhus ändå minskat drastiskt. Naturligtvis finns det mångahanda för-

klaringar till detta, men den största orsaken är nog att det har blivit svårare att få statlig 

forskningsfinansiering. Orsaken är att den statliga forskningsfinansieringen drastiskt sjunkit 

med 65–75 % under det här decenniet. Dessutom så gynnar ändringen av utdelningspraxisen 

den forskning som idkas på universitetssjukhus. Den finansiering som beviljats våra forskare 

har under det här decenniet sjunkit till nära nog en tiondel från tidigare dryga 500 000 euro. 

 

Vasa centralsjukhus stöder forskning bland annat genom att allokera resurser för forsk-

ningsutbildning och varierande forskningsinfrastruktur (statistikprogram, vetenskapliga 

biblioteket, biobanken) samt genom ett personligt lönetillägg som erläggs efter avlagd dok-

torsexamen. Dessa satsningar har emellertid visat sig vara otillräckliga för att upprätthålla 

och öka forskningsaktiviteten.  

 

Under de senaste åren har universitetssjukhusen kraftigt ökat användningen av kommunala 

medel för att finansiera vetenskaplig forskning och de årliga satsningarna uppgår till miljo-

ner euro. Även vanliga centralsjukhus har gått på denna linje och t.ex. Syd-Österbottens 

sjukvårdsdistrikt har redan i ett par år satsat kommunala medel, 200 000 €/år, i vetenskap-

lig forskning. Sjukhusets tjänstemannaledning har redan i ett par år fört diskussioner om 

behovet av att stöda forskning, men i och med det starka behovet av att få till stånd bespa-

ringar har de i och för sig nödvändiga satsningarna inte tidigare ansetts vara möjliga att 

åstadkomma. I och med att vårt sjukhus starkt profilerat sig som en föregångare och utveck-

lare inom patientsäkerhetsområdet är det motiverat att en del av de egna medel som alloke-

ras till forskning reserveras för forskning i patientsäkerhet. 

 

 

CÖL: föreslår att styrelsen ska uttala att den understöder tanken om 

att forskningsarbete som idkas på Vasa centralsjukhus under-

stöds med budgetmedel och att den därför befullmäktigar tjäns-

temannaledningen att uppgöra en plan om detta i anslutning till 

verksamhets- och ekonomiplanen för år 2019. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 



          Ärendesida 14 (28) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 23 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 23 Protokollförteckning 

FD 7 

Protokollen för nämnden för minoritetsspråket 2/2017, 21.11.2017 

Protokoll för psykiatriska delegationen 1/2018, 11.1.2018 

 

Protokollen som      BILAGA § 23/1-2 

 

 

FD:  protokollen antecknas för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 24 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 24 Komplettering av förvaltningsstadagan, ledningsgrupper 

FD 8 

Den 20.3.2017 godkände fullmäktige en ny förvaltningsstadga som togs i bruk 1.6.2017. Den 

nya kommunallagen krävde att förvaltningsstadgan förnyades och Finlands kommunförbund 

hade uppgjort ett normalförslag. Eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt hade tagit en ny organisat-

ionsmodell i bruk 1.1.2017 beslöts det att inga förändringar görs i organisationen utan den 

nuvarande organisationsmodellen överfördes till det nya normalförslaget. I det nya normal-

förslaget beaktades enbart de organ och tjänsteinnehavare som utövar beslutanderätt. Olika 

typer av samarbetsorgan var inte beaktad. Därför kom inte heller ledningsgruppen för sjuk-

vårdsverksamheten (§26) och ledningsgruppen för samkommunförvaltningen (§31) att över-

föras till nya förvaltningsstadgan eftersom de tillhör den typ av grupper som inte hade någon 

egentlig beslutanderätt. Det här var i det skedet ett misstag eftersom ledargrupperna och de-

ras sammansättning har uppfattats som så viktiga att de varit definierade i förvaltningsstad-

gan. Misstaget behöver korrigeras. 

  

Paragraferna om ledningsgrupperna hade följande skrivning i den gamla förvaltningsstad-

gan: 

 
26 § Ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten och dess uppgifter 

 

Till ledningsgruppen för sjukvårdsverksamheten hör sjukvårdsdistriktets direktör, chefsö-

verläkaren, chefsöverskötaren, cheferna för ansvarsområdena, cheferna för serviceområdena 

samt två representanter för personalen. Som ordförande fungerar chefsöverläkaren. Sjuk-

vårdsdistriktets ledningsgrupp för sjukvårdsverksamheten har till uppgift att till sin del bistå 

utvecklandet och samordningen av den sjukvårdsmässiga verksamheten inom ansvarsområ-

den och serviceområden då man strävar efter att sammanjämka verksamheten och resultatet 

i sjukvårdsdistriktet med de mål och målsättningar som fastställts i fullmäktige. 

 

31 § Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning och dess uppgifter 

 

Ledningsgruppen för samkommunsförvaltning består av sjukvårdsdistriktets direktör, 

chefsöverläkaren, chefsöverskötaren, förvaltningsdirektören, HR-direktören och 

ekonomidirektören. Som ordförande fungerar sjukvårdsdistriktets direktör. Ledningsgrup-

pens uppgifter är att svara för att sjukvårdsdistriktes verksamhet och resultat motsvarar de 

av fullmäktige fastställda resultatmålen och syftena. 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 24 19.2.2018 

 

 

 

 

Paragraferna skulle passa bäst passa in i Kapitel 3 Personalorganisationen som § 18 och § 19. 

Det betyder att den löpande paragrafnumreringen i den nuvarande förvaltningsstadgan änd-

ras från § 20 och framåt. 

 

 

FD: styrelsen föreslår för fullmäktige att de tidigare § 26 och § 31 från 

gamla förvaltningsstadgan oförändrade tas in i den nuvarande 

förvaltningsstadgan som § 18 och § 19 och att den löpande num-

reringen av paragraferna ändras från § 20 och framåt. 

 

STYR:  Under behandlingen föreslog ledamot Mona Vikström, under-

stödd av ordförande Hans Frantz att ledningsgruppen för kom-

munalförvaltningen skulle kompletteras med juristen. Styrelsen 

godkände enhälligt beredningen med det tillägget att juristen 

skulle läggas till i ledningsgruppen för samkommunförvaltning-

en. 

 __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 20 4.3.2016 

Styrelsen 25 19.2.2018 

 

 

 

§ 20 Avtal om rätt att utföra privata patologiprov 

 

FD 5 

Direktionen för Vasa centralsjukhus har 18.12.1996 gjort en allmän avtalsmodell för på vilka 

villkor vår personal kunde beredas en möjlighet att ta emot privatpatienter i sjukhusets ut-

rymmen. Avtalen kom delvis till som en motvikt till att vissa läkare inom ramen för det s.k. 

EML-systemet beviljades rätt att vårda privatpatienter. EML-systemet har sedermera avskaf-

fats 2008. I dagens läge är det endast patologin som i mycket ringa omfattning använder sig 

av det gamla avtalet. 

 

Eftersom avtalet är så gammalt och inte längre motsvarar dagens läge har dess framtid dis-

kuterats med patologerna. I dagens läge tas ett par prover emot per vecka och de kommer 

spontant från olika mindre läkarstationer i Vasa. Orsaken till varför det är bra att dessa prov 

undersöks på Vasa centralsjukhus är att det är till patientens fördel om proven finns här i de 

fall som det rör sig om en sådan sjukdom som kräver fortsatta åtgärder på centralsjukhuset.  

 

Frågan om sjukhuset skall tillåta att privat verksamhet företas inom sjukhuset och på vilket 

sätt detta kan garanteras på samma villkor för hela personalen är principiell. Men eftersom 

det i dagens läge inte funnits intresse hos andra grupper än patologerna torde det inte strida 

mot någons intresse att patologerna kunde få fortsätta med verksamheten så länge det inte 

förorsakar några problem för samkommunen. Ett nytt avtalsutkast har utarbetats och det går 

ut på att patologerna åt sjukhuset ersätter 75% av kostnaderna per undersökning enligt den 

interna fastslagna prislistan. På det sättet skulle sjukhuset få täckning för sina kostnader och 

inga skattemedel används till finansiering av privat verksamhet. Läkardelen av patologpro-

vernas kostnad har uppskattas till 25%. Volymen begränsas till högst två timmar i veckan ut-

anför egna arbetstiden. Det nya avtalsutkastet finns i bilaga. 

 

Avtalsmodell     BILAGA § 20 

 
FD:  föreslår att styrelsen besluter att: 

- den gamla avtalsmodell som direktionen för Vasa central-

sjukhus godkände 1996 inte framöver tillämpas inom Vasa 

sjukvårdsdistrikt 

- att godkänna den nya avtalsramen för patologins del. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 

 

 

 

        fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 25 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 25 Avtal om rätt att utföra privata patologiprov 

FD 9 

När avtalet med sjukhusets patologer gjordes till 31.12.2017 eftersom man ville ha en möjlig-

het att utvärdera avtalet och också följa med om läget ändras. Som läget är nu finns det ingen 

orsak att avtalet inte kunde förlängas med två år till 31.12.2019. Ärendet har diskuterats med 

patologerna och de tycker också att avtalstexten kan vara samma som tidigare, vilket betyder 

att prissättningen utgår från de interna priser som gäller 1.1.2018. 

 

 

Avtalsutkast     BILAGA § 25 

 

 

FD: föreslår att styrelsen förlänger avtalen om privata patologiprov 

till 31.12.2019. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 26 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 26 Avtal om planering och förverkligande av ICT-tjänster 

FD 10 

Beredningen av landskapsreformen går framåt med sikte på att det nya landskapet skulle 

fungera 1.1.2020. Det betyder bl.a. att väldigt många olika saker som anknyter till ICT-frågor 

behöver utredas och planeras, inte minst inom social- och hälsovårdssektorn. För utred-

ningsarbetet har statsmakten utlovat stadstöd åt Österbottens förbund. I praktiken har Ös-

terbottens förbund svårt att kunna göra allt utredningsarbete själva utan det mesta av arbe-

tet kommer att göras i sjukvårdsdistriktet regi eftersom Vasa sjukvårdsdistrikt dels kan göra 

direktupphandlingar från Ab Medbit Ab och dels har viss personal som kan jobba med dylika 

frågor. Därför behöver det göras ett ramavtal mellan Österbottens förbund och Vasa sjuk-

vårdsdistrikt så att Vasa sjukvårdsdistrikt kan få sina extra kostnader täckta via statsstödet. 

Ett förslag till ramavtal finns i bilagan. I ramavtalet finns det inga specifika projekt eller 

summor omnämnda eftersom dessa konkret avtalas skilt varje gång ett projekt inleds.  

 

Avtalsutkast ICT    BILAGA § 26 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen godkänner förslaget till ramavtal. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 27 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 27 Tjänstebenämningsförändring 

FD 11 

Vi har haft en VVS-tekniker som gått i pension. När befattningen nu skall lediganslås borde 

det göras en ändring av yrkesbenämningen eftersom det inte längre utbildas tekniker. Tek-

niska direktören föreslår att vi skulle ändra befattningen till en VVSA-expert, vilket är en be-

nämning som också finns i pensionsregistret. 

 

 

FD: föreslår att benämningen som VVS-tekniker ändras till VVSA-

expert. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 28 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 28 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 7 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutförteckningar. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 28/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 28/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 28/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 28/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 29 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 29 Dispens från språkkrav 

CÖL 3 

Den ledigförklarade tjänsten som fysiker vid Vasa centralsjukhus har sökts av endast en sö-

kande, fysiker Juha-Pekka Niskanen.  

 

Enligt överläkaren i onkologi Antti Jekunen uppfyller Juha-Pekka Niskanen de formella be-

hörighetskrav som ställs på tjänsten till övriga delar förutom att han saknar de språkintyg 

som krävs för tjänsten. Han har tjänstgjort på vår onkologiska klinik från och med 11.1.2016. 

En fysiker har inga direkta patientkontakter, men en del patienthandlingar är på svenska och 

en del av personalen på strålbehandlingen har svenska som modersmål. I dessa situationer 

har Juha-Pekka påvisat att han har goda kunskaper i svenska. Juha-Pekka Niskanen anhåller 

om att styrelsen ska bevilja honom dispens från språkkunskapskravet och meddelar att han 

har för avsikt att delta i den språkundervisning som arrangeras av sjukvårdsdistriktet. 

Anhållan       BILAGA § 29/1 

 

Överläkaren i onkologi Antti Jekunen och direktören för det medicinska ansvarsområdet 

Christian Kantola förordar att Juha-Pekka Niskanen ska beviljas dispens. 

       BILAGA § 29/2 

       BILAGA § 29/3 

 

 

CÖL:  föreslår att styrelsen ska bevilja fysiker Juha-Pekka Niskanen 

dispens från kravet om god förmåga att i tal och skrift använda 

det svenska språket. 

 

STYR: godkände förslaget enhälligt. 

 __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 204 12.12.2017 

Styrelsen 30 19.2.2018 

 

 

 

§ 204 Besättande av tjänsten som ansvarsområdesdirektör inom psykiatrin 

 

CÖL 20 

Tjänsten som ansvarsområdesdirektör inom psykiatrin har varit ledigförklarad mellan 

27.10.2017 och 19.11.2017. 

Annons      BILAGA § 204/1 

 

Tjänsten söktes endast av ML Kaisa Luntamo, specialist i psykiatri. 

Ansökningen som bilaga (delas ut till styrelsen) BILAGA § 204/2  

 

ML Kaisa Luntamo är enligt den preliminära bedömning som HR gjort på basis av uppgif-

terna i ansökan behörig och uppfyller på basis av det vitsord som hon fått i svenska i student-

skrivningarna också de krav som ställs i språkstadgan.  

Luntamo utexaminerades som specialistläkare i psykiatri år 2014 och har därefter närmast 

varit verksam som jourhavande psykiater. Således har hon inte exempelvis erfarenhet av att 

sköta en tjänst som överläkare i psykiatri.  

 

Överläkaren i psykiatri Juha Kemppinen tog också kontakt i fråga om tjänsten, men inkom 

inte med någon ansökan. Han är överläkare för de psykiatriska avdelningarna samt den inte-

grerade mentalvårds- och missbrukarpolikliniken vid Eksote (en s.k. walk-in och mottag-

ningspoliklinik). Han har under åren 2010–2015 ansvarat för implementeringen och det 

praktiska genomförandet av det nya koncept som togs i bruk inom den integrerade mental-

vårds- och missbrukarvården vid Eksote i syfte att skapa en köfri vård. Som bäst lägger han 

sista handen vid sin doktorsavhandling i produktionsekonomi som består av vetenskapliga 

artiklar där man beskriver de förändringar som genomförts inom den integrerade mental- 

och missbrukarvården vid Eksote. Därutöver håller han på att lägga sista handen vid arbetet 

om Lean Six Sigma Black Belt, vilket han också avser slutföra i år.  

 

Förhandlingarna med överläkare Kemppinen fortgick emellertid och resulterade i en över-

enskommelse om att denna meriterade överläkare som besitter en mångsidig erfarenhet och 

teoretiska kunskaper i utvecklingsarbete kunde sköta tjänsten som ansvarsområdesdirektör i 

deltid på visstid med en arbetsinsats på 60 procent mellan den 1 januari och den 31 mars 

2018. Under denna tid visar det sig huruvida han är intresserad av att fortsätta skötseln av 

uppgiften. 

 

Juha Kemppinens CV (delas ut till styrelsen) BILAGA § 204/3 

 

 

 

 

          fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 204 12.12.2017 

Styrelsen 30 19.2.2018 

 

 

 

CÖL: Föreslår att tjänsten som ansvarsområdesdirektör för psykiatrin 

inte ska besättas ännu i det här skedet, utan att man i stället väl-

jer Juha Kemppinen, specialist i psykiatri, till tjänsten på visstid 

för 2.1–31.3.2018 med en arbetsinsats på 60 %. 

    BILAGA § 204/4 

 

Tjänsten ledigförklaras på nytt i början av år 2018 och då är 

också de ansökningar som inkom till den föregående ansök-

ningsrundan i kraft. 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           fortsätter 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 30 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 30 Besättande av tjänsten som ansvarsområdesdirektör inom psykiatrin 

CÖL 4 

Inom den utsatta ansökningstiden har den ledigförklarade tjänsten som ansvarsområdesdi-

rektör (C1V51015) sökts av ML, överläkare i psykiatri Juha Kemppinen. Även ML, specialist i 

psykiatri Kaisa Luntamos ansökan från den tidigare ansökningsrundan har beaktats. 

Annons      BILAGA § 30/1 

 

De sökande uppfyller de behörighets- och språkkunskapskrav som ställs på tjänsten. 

En sammanfattning över de sökande (delas ut till styrelsen)    

       BILAGA § 30/2  

 

Juha Kemppinen uppfyller de behörighetskrav och det språkkunskapskrav som ställs på 

tjänsten, nämligen god förmåga att i tal och skrift använda svenska och finska språken. Av 

dessa två sökande är han klart mera meriterad med tanke på såväl ledarskapskompetens och 

erfarenhet, klinisk erfarenhet som de vetenskapliga meriterna. Dessutom har han redan 

hunnit påbörja ett starkt, systematiskt utvecklingsarbete på Vasa centralsjukhus psykiatriska 

ansvarsområde. Juha Kemppinen är således den lämpligaste av de sökande för uppgiften 

inom det psykiatriska ansvarsområdet. 

 

Juha Kemppinens CV (delas ut till styrelsen) BILAGA § 30/3 

 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska välja Juha Kemppinen till tjänsten som 

ansvarsområdesdirektör för psykiatrin från 1.4.2018.  

Personvalet är villkorligt tills ett godkänt läkarintyg uppvisats 

(inom 30 dagar från delfåendet av beslut). 

Lönesättning enligt den anslutna bilagan 

BILAGA § 30/4 (delas ut till styrelsen) 

 

STYR:  godkände förslaget enhälligt. 

  __________ 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

Styrelsen 31 19.2.2018 

 

 

 

 

§ 31 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Styrelsen informerades om landskapsprojektet som berör valfrihetslagstiftningen. 

Styrelsen informerades om den senaste diskussionen angående de två avdelningar som tas 

över från Vasa stads hälsovårdscentral. 

Styrelsen fick information om kösituationen. 

Styrelsen informerades om ändringen för icke brådskande operationsverksamhet. 

__________ 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   19.2.2018 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunalla-

gen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30 

 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begäras: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

besöksadress: X-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. 

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsgrunder ska framgå av begäran om omprövning. Begäran skall undertecknas av den som framstäl-

ler det. 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 

en begäran om omprövning kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt ompröv-

ningsbegäran. Om beslutet har ändrats med anledning av omprövningsbegäran, kan ändring i beslutet 

sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller kommunmedlem. 

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

 

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. 

Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall ändringssökandes namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har 

uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I be-

svärsskriften skall vidare uppges kontaktuppgifter under vilka meddelanden i saken kan tillställas änd-

ringssökanden. 

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 

tillställts myndigheterna 

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

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul- 

eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Be-

svärshandlingarna 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. 


