
                                                    4.3.2019

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 6  Lääkeainetyöryhmän päivittäminen 13.2.2019 lukien

§ 7  Ersättning åt Göran Honga för uppdrag 1.1 – 31.3.2019
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4.3.2019

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 10 Panoraamatomografialaitteen hankinta

§ 11 Allianssin auditoinnin hankinta
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4.3.2019

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo

§ 13 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 14  Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 15  Henkilökohtaisen lisän myöntäminen

§ 16 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä)

§ 17 Päätös henkilökohtaisista lisistä 1.1.2019/ Beslut om individuella tillägg 1.1.2019

§ 18  Työryhmän asettaminen; Sujuva vuodeosastohoidon työryhmä

§ 19  Opinnäytetyön lupa-anomus (kauppatiede); In-patient drug dispensing systems
in Finnish healthcare districts, Ville Savolainen, Turun Yliopisto

§ 20  Henkilökohtainen lisä/korjaus päätökseen 16.1.2019/§7

§ 21  Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasia-
kirjojen tuottaminen kahdella kielellä), korjaus päätökseen 8.1.2019/§3
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4.3.2019

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 7 Luvaton poissaolo; luottamuksellinen

§ 8  Opinnäytetyön lupa-anomus

§ 9  Opinnäytetyön lupa-anomus
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BDO Audiator Ab

BEKRÄFTELSEBREV TILL REVISORN

I anslutning till revisionen av Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun för räkenskapsperioden
1.1-31.12.2018 bekräftar vi utifrån vår bästa kunskap och uppfattning följande:

· Vi har uppfyllt de förpliktelser som avses i uppdragsbrevet 7.10.2013 gällande
informationsgivning till revisorn samt vårt ansvar för upprättandet av bokslutet i enlighet
med kommunallagen, speciellt med hänsyn till att bokslutet ger riktiga och tillräckliga
uppgifter.

· Affärstransaktionerna har bokats i bokföringen och de är upptagna i bokslutet.
· De antagande av väsentlig betydelse som vi har använt för att göra bokföringsmässiga

uppskattningar är rimliga.
· Ersättningskrav och pågående rättstvister samt händelser efter bokslutsdatumet har

behandlats i bokföringen och presenterats i bokslutet.
· Vi har inte kännedom om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som berör

samkommunen eller överträdelser eller misstänkta överträdelser av stadganden eller
bestämmelser som inverkar på

o förvaltningens lagenlighet och lagenligheten i fullmäktiges beslut;
o att samkommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om

upprättande av bokslut samt om det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om
räkenskapsperiodens resultat, den ekonomiska ställningen, finansieringen och
verksamheten,

o att samkommunens och koncernens interna kontroll är ordnade på behörigt sätt,
där samkommunens redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller övriga
personer är delaktiga.

· Vi känner inte till beslut, förfaranden eller affärstransaktioner som strider mot
bestämmelserna för jäv.

· Vi har gett redogörelser i verksamhetsberättelsen för ordnandet av samkommunens och
koncernens interna kontroll. I redogörelserna har beskrivits de brister vi känner till om
samkommunens och koncernens interna kontroll och presenterats åtgärder för utvecklande
av samkommunens och koncernens interna kontroll samt givits andra uppgifter enligt
direktiven för upprättande av verksamhetsberättelsen.

Denna bekräftelse påverkar inte de skyldigheter eller ansvar som samkommunens styrelse,
redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller revisorn har enligt rådande lagstiftning.
Revisorns sekretessbestämmelser tillämpas på detta bekräftelsebrev.

Vi förbinder oss att informera revisorn, om det kommer till vår kännedom förändringar i
omständigheter som beskrives i detta bekräftelsebrev, innan revisionsberättelse avges.

Detta brev ges även revisionsnämnden till kännedom.

Datum ____.____.________

På Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns styrelses vägnar

………………………………. ……………………………….
Hans Frantz Marina Kinnunen
styrelsens ordförande sjukvårdsdistriktets direktör
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