
UTREDNING AV PATIENTSTYRNINGEN I JAKOBSTADSOMRÅDET 

 

Instruktion 

I instruktionen för den prehospitala akutsjukvården står det följande om patientstyrningen i de norra 

delarna: 

”Avståndet från det prehospitala akutsjukvårdsområdet som ligger norr om Lappo å är kortare till 

Mellersta Österbottens centralsjukhus än till Vasa centralsjukhus. Därför ska patienter i nöd norr om 

Lappo å transporteras till Mellersta Österbottens centralsjukhus (som även ska konsulteras i dessa fall). 

Dylika patienter är bland annat  

 Medvetslösa patienter, där orsaken till medvetslösheten är oklar (intrakraniell blödning?) 

 Resusciterade patienter 

 Strokepatienter 

 Patienter med instabil hemodynamik eller om luftvägarna är hotade (inkl. traumapatienter) 

I fråga om STEMI-patienter från Jakobstads-, Larsmo- och Pedersöreområdet ska man kontakta VCS 

jourhavande kardiolog ifall det uppskattade dröjsmålet från diagnos till det att man når VCS är under 

90 min. Om dröjsmålet är över 90 min. eller om patienten är instabil (det systoliska blodtrycket vid 

upprepade mätningar < 100mmHg eller patienten konstateras ha kammarflimmer eller -takykardi), ska 

man utreda om PCI kan utföras på Mellersta Österbottens centralsjukhus. 

Ifall det är oklart till vilken vårdplats patienten ska transporteras ska man primärt konsultera läkarna vid 

Vasa centralsjukhus.” 

Syftet med denna instruktion är att säkerställa att patienter i behov av omedelbar vård anvisas till den 

närmaste ändamålsenliga vårdplatsen. Denna instruktion har utarbetats i samarbete med Malmska 

sjukhus. 

Med beaktande av förändringarna i jourberedskapen på Malmska sjukhus kompletterades instruktionen 

1.1.2018 på följande sätt: 

”Från och med 1.1.2018 bör man fästa särskild vikt vid att patienter med störningar i de basala 

livsfunktionerna eller symtom förknippade med hög risk (t.ex. ständig smärta i bröstet eller andnöd) 

inte förflyttas till jouren på Malmska. Högriskpatienter ska förflyttas direkt till en centralsjukhusjour.” 
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Patientförflyttningar från Malmska sjukhus 

I tabellen nedan presenteras den procentuella fördelningen av patienter som förflyttats till Vasa 

centralsjukhus och Mellersta Österbottens centralsjukhus, samt det totala antalet 

förflyttningstransporter. 

  2016 2017 2018 1-8/2019 

VCS 88,1 % 86,5 % 81,5 % 83,7 % 

MÖCS 11,9 % 13,5 % 18,5 % 16,3 % 

Tot. antal 631 886 1100      663 
 

Antalet patientförflyttningar som utgick från Malmska sjukhus tilltog kraftigt 2016-2018. År 2018 hade 

man 74,3 % fler förflyttningar än år 2016. Under samma tidsintervall tilltog antalet patienter som 

förflyttades till MÖCS med 172 % (75 förflyttningar  204 förflyttningar). 

Utfallet från 1-8/2019 tyder på att det totala antalet förflyttningar håller på att minska och att 

patientströmmarna går en aning mera mot Vasa, i jämförelse med år 2018. 

Malmska sjukhus tilltagna antal patientförflyttningar avviker kraftigt från den allmänna utvecklingen, 

vilket tyder på att detta primärt är förknippat med förändringen av verksamheten på sjukhuset. Det 

sammanräknade antalet förflyttningstransporter vid samtliga övriga vårdinrättningar i 

sjukvårdsdistriktet var till väsentliga delar  oförändrat (en minskning på 2,1 %), samtidigt som antalet 

förflyttningar vid Malmska sjukhus tilltog med 74,3 %. 

Patientstyrningen inom den prehospitala akutsjukvården 

I tabellen nedan presenteras den procentuella fördelningen av patienter som förflyttats direkt av den 

prehospitala akutsjukvården till Malmska sjukhus, Vasa centralsjukhus och Mellersta Österbottens 

centralsjukhus. I tabellen visas bara de förflyttningar som utförts av Jakobstads prehospitala 

akutsjukvårdsenheter. 

  2016 2017 2018 1-8/2019 

Malmska 87,3 % 88,4 % 86,4 % 85,5 % 

VCS 2,9 % 2,9 % 4,2 % 5,6 % 

MÖCS 9,8 % 8,7 % 9,5 % 8,9 % 

 

Det totala antalet patienter som transporterats år 2018 ökade med 24,2 % i jämförelse med år 2016 

(antal 1 8222 263). 

Andelen patienter som den prehospitala akutsjukvården transporterat direkt till Mellersta Österbottens 

centralsjukhus har till väsentliga delar hållits oförändrad. Antalet patienter som transporteras direkt till 

VCS håller på att öka milt. 



Sammanfattning 

Antalet förflyttningstransporter som utgår från Malmska har nära nog har fördubblats (+74,3 %) mellan 

år 2016 och år 2018. Samtidigt har andelen förflyttningar som går mot Mellersta Österbottens 

centralsjukhus tilltagit. Denna trend verkar vara på att vända en aning. 

Andelen patienter som den prehospitala akutsjukvården transporterat direkt till Mellersta Österbottens 

centralsjukhus har till väsentliga delar hållits oförändrad. 

Det intryck som kvarstår är att den patientstyrning som görs inom den prehospitala akutsjukvården 

påverkar patientströmmen till Karleby avsevärt ringare än det antal förflyttningstransporter som går 

från Malmska till Karleby. 
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1. Definition och uppföljning av servicenivån 

Den modell som används vid definiering och uppföljning av den prehospitala akutsjukvården har 

reviderats. Analyserna som nuförtiden görs centraliserat i hela Finland sköts tillsvidare av HNS. 

De väsentligaste förändringarna i definieringen och uppföljningen av servicenivån är följande: 

I den nuvarande modellen baserar sig riskklassificeringen på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. 

Riskområdena delas in i fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga 

områden. Antalet uppdrag och invånare beaktas enbart i samband med definitionen av centralorter. 

Insatstiderna presenteras i minuter. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med hjälp av en 

mediantid inom vilken 90 % av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras som tiden från det att den 

första enheten för prehospital akutsjukvård har fått larm till dess att den första enheten (en enhet för 

första insatsen eller en ambulans) finns på plats. I C-uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-

uppdrag ska 90 % nås inom två timmar. 

I och med att analyserna nu görs nationellt så blir uppgifterna mera jämförbara. I de tidigare resultaten 

förekom det skillnader sjukvårdsdistrikt emellan, vilka berodde förutom på skillnader i servicenivån även 

på skillnader i analysprocesserna. 

Regionalt betraktat så hämmar processändringen ändå jämförbarheten med tidigare år. Uppgifter om 

uppdrag har matats in på en server från och med år 2016, varför resultaten endast finns tillgängliga i 

nuvarande form från och med detta. Då det gäller antalet uppdrag kan man se att den nya 

handläggningsmodellen ger resultat som avviker från de tidigare antalen. Då det totala antalet uppdrag 

år 2017 beräknat enligt det tidigare systemet uppgick till 17 124 stycken så uppgick det totala antalet 

uppdrag beräknat enligt det nya systemet till 18 271 stycken.  

 

2. Antalet uppdrag och servicenivån i Vasa sjukvårdsdistrikt 

År 2018 hade den prehospitala akutsjukvården 26,42 uppdrag/1 000 invånare. Det här är det lägsta 

antalet bland sjukvårdsdistrikten i Finland. Sjukvårdsdistrikten hade i genomsnitt 34,89 uppdrag/1 000 

invånare. De motsvarande siffrorna i de kringliggande sjukvårdsdistrikten (skillnaden i jämförelse med 

Vasa sjukvårdsdistrikt anges i parentes) var: 

Mellersta Österbotten:  38,22 (+45 %) 

Syd-Österbotten: 42,91 (+62 %) 

Satakunta:  36,59 (+38 %) 

 

Det totala antalet uppdrag uppgick till 18 505 stycken. Antalet ökade i jämförelse med fjolåret med 

enbart 1,3 %. Det tilltagna antalet uppdrag framhävs i de mest brådskande uppdragen. Antalet A-



uppdrag ökade med 4,9 %, och antalet B-uppdrag med 6,6 %. Antalet C-uppdrag var nära nog 

oförändrat. Antalet icke-brådskande D-uppdrag sjönk med 4,0 %. 

 

A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Centralort 6:00 5:15 -0:45 9:00 7:52 -1:08 

Annan tätort 8:00 8:00 ±0 17:00 16:48 -0:12 

Bebodd landsbygd 15:00 14:43 -0:17 26:00 24:35 -1:25 

 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela landskapet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 25:00 -5:00 

D-uppdrag 120:00 50:02 -69:58 

 

Den fastställda servicenivån förverkligades till alla delar i Vasa sjukvårdsdistrikt. 

 

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet 

Antalet uppdrag 2017-2018: 

  

2017 2018 Förändring 

Mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

10564 10490 -0,7 % 

  Vasa 8093 8249 1,9 % 

  Korsholm 1339 1332 -0,5 % 

  Laihela 1132 909 -19,7 % 

 

Avvikande från de övriga prehospitala akutsjukvårdsområden, så ökade inte antalet uppdrag i det 

mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet, utan till och med sjönk en aning. Vid en kommunspecifik 

bedömning så fortsatte antalet uppdrag att öka i Vasa, medan den tidigare ökningen i antalet uppdrag i 

Korsholm stannade upp.  I Laihela steg antalet uppdrag kraftigt ännu år 2017, medan man nu kan notera 

en kraftig minskning i antalet uppdrag. En motsvarande stark variation från år till år kan skönjas även i 

andra kommuner än i Laihela. 

 

 

 



A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Centralort 6:00 5:12 -0:48 9:00 7:46 -1:14 

Annan tätort 8:00 7:53 -0:07 17:00 14:14 -2:46 

Bebodd landsbygd 15:00 13:31 -1:29 26:00 21:00 -5:00 

 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela prehospitala 
akutjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 21:08 -8:52 

D-uppdrag 120:00 50:28 -69:32 

 

Den fastställda servicenivån förverkligades till alla delar i det mellersta prehospitala 

akutsjukvårdsområdet. 

 

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

Antalet uppdrag 2017-2018: 

  

2017 2018 Förändring 

Norra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

4452 4626 3,9 % 

  Jakobstad 2104 2204 4,8 % 

  Nykarleby 846 903 6,7 % 

  Vörå 631 715 13,3 % 

  Pedersöre 639 585 -8,5 % 

  Larsmo 232 219 -5,6 % 

 

Antalet uppdrag fortsätter att öka i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet. Antalet uppdrag i 

Jakobstad och Nykarleby ökade liksom ifjol. Antalet uppdrag i Larsmo fortsätter att minska. I Vörå och 

Pedersöre kan man notera en kraftig variation från år till år. Fjolårets tydliga minskning i Vörå har bytts 

mot en ökning, och vice versa i Pedersöre. 

 

A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Centralort 6:00 5:21 -0:39 9:00 8:01 -0:59 

Annan tätort 8:00 8:22 +0:22 17:00 17:53 +0:53 

Bebodd landsbygd 15:00 14:16 -0:44 26:00 24:18 -1:42 



I områdesklassen Annan tätort så ligger man 22 sekunder (median) och 53 sekunder (90 %) under det 

fastställda målet. I övrigt så förverkligas den fastställda servicenivån. 

 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela prehospitala 
akutjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 25:11 -4:49 

D-uppdrag 120:00 42:55 -77:05 

 

I C- och D-uppdrag så förverkligas den fastställda servicenivån. 

 

4. Antalet uppdrag och servicenivån i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

Antalet uppdrag 2017-2018: 

  

2017 2018 Förändring 

Södra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 

3255 3389 4,1 % 

  Närpes 1245 1321 6,1 % 

  Kristinestad 1000 1093 9,3 % 

  Malax 612 589 -3,8 % 

  Kaskö 216 201 -6,9 % 

  Korsnäs 182 185 1,6 % 

 

Antalet uppdrag i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet fortsätter att öka, dock i en mera 

måttlig takt än ifjol (då ökningen var 8,9 %). Antalet uppdrag i Närpes och Kristinestad fortsätter att öka, 

samtidigt som antalet uppdrag i Korsnäs till väsentliga delar är oförändrat. I Malax och Kaskö har antalet 

uppdrag minskat lindrigt.  

A- och B-uppdrag Median 90 % 

Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad 

Annan tätort 8:00 8:40 +0:40 17:00 20:00 +3:00 

Bebodd landsbygd 15:00 16:16 +1:16 26:00 25:45 -0:15 

 

Då det gäller det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet så förmedlar den nya uppföljningsmodellen 

en bättre bild av den rådande situationen. Enligt den tidigare uppföljningspraxisen så verkade den 

rapporterade situationen vara värre, för då låg man som högst 10–15 procentenheter under de 

fastställda målen. År 2017 skulle man enligt det fastställda målet för t.ex. riskområde 2 nå patienter 



inom 15 minuter i 95 % av fallen i A/B-uppdrag. Resultatet i det södra prehospitala 

akutsjukvårdsområdet låg då under 80 %. 

Den nya rapporteringsmodellen påvisar att även om servicenivån fortfarande inte ligger på en önskvärd 

nivå så är den verkliga skillnaden tolerabel. I områdesklassen Annan tätort så ligger man bara 40 

sekunder under den mediantid som fastställts för A/B-uppdrag, och 90 % av patienterna nås efter en tre 

minuters överskridning av den fastställda insatstiden. På den bebodda landsbygden så ligger man 1 min 

och 16 sek under den fastställda mediantiden. 

I Kaskö strävar man fortfarande efter att etablera en enhet för första insatsen, diskussionerna i frågan 

vidareupptas i oktober 2019. 

C- och D-uppdrag 90 % 

Hela prehospitala 
akutjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad 

C-uppdrag 30:00 32:05 +2:05 

D-uppdrag 120:00 60:06 -59:54 

 

I fråga om C-uppdragen så överskrids den fastställda insatstiden med lite över två minuter. Den 

fastställda servicenivån för D-uppdrag uppnås. 

 



 
                       

                                                   
16.9.2019 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
   
§ 38 Päätösluettelo; Radiologian etälausuntopalvelut, 1.8.2019-31.12.2020; 
 Lausunnot natiivikuville; Medi Connection Oy, 7,60 €/kpl 
 Lausunnot CT-tutkimuksille; Suomen Radiologikeskus Oy 48,78€ (perus) + 

48,78€ /kpl (laaja) 
 Lausunnot MRI-tutkimuksille; Suomen Radiologikeskus Oy 48,78€ (perus) + 

48,78€/kpl (laaja) 
 
§ 39  Päätösluettelo; Vartiointipalvelu sopimuskaudelle 1.10.2019 – 30.9.2022, Securi-

tas Oy, vertailuhinta 13 560 € 
 
§ 40 Makuloitu/ Makulerad 
 
§ 41 Tillsättande av arbetsgrupp; Introduktionsarbetsgruppen 
 
§ 42 Päätösluettelo; Hyytymisanalysaattorit 3 kpl; Siemens Healthcare Oy, 75 000 € 
 
§ 43 Työryhmän asettaminen; Selvitystyöryhmä 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
ej beslut – ei päätöksiä 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
  
§ 74 Irtisanoutuminen jatkuvasta palvelusuhteesta; Röntgenlääkäri Elke-Signe 

Ventmann 
 
§ 75 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation 
 
§ 76  Lupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Synnynäinen kilpirauhasen vajaatoiminta 

Suomessa”, Laura Niinikoski, tuktimus tehdään yhteistyössä TYKS:n ja KYS:n 
kanssa 

 
§ 77 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 
 
§ 78 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa 
  
§ 79 Makuloitu/ Makulerad 
 
§ 80 Määräaikainen henkilökohtainen lisä ja rekrytointilisä 
 
§ 81 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 82 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 83 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
 
§ 84 Vaikean kombinoidun immuunivajeen (SCID-oireyhtymän) seulonta aloitetaan 

Vaasan sairaanhoitopiirissä 1.10.2019 alkaen. 
  
§ 85 Luupa lääketieteelliselle tutkimukselle ”Long term prospective observational 

cohort study evaluating the safety profile in patients with highly active relapsing 
multiple sclerosis (RMS) newly started on oral cladribine – CLARION”, Jukka 
Saarinen. 

 
§ 86 Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen perusteella (potilasasiakirjo-

jen tuottaminen kahdella kielellä) 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 38  Ändring till tjänsteregistret; delning av en 100 % närvårdarvakans till två 50 % 

vakanser. 
 
§ 39 Makulerad - Makuloitu 
 
§ 40  Ändring till tjänsteregistret; delning av två 100 % vakanser till två 75 % vakan-

ser samt sammanslagning av 25 %:s deltidsvakanser till en 50 % vakans.  
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Vi börjar med en gemensam middag på kvällen 
den 13 november och sen fortsätter vi med själva 
workshopen den 14 november. Deltagare kommer  
att vara beslutsfattare i olika roller från både  
Sverige och Finland.

Fokus för dagen kommer att ligga på att visa nyttan 
och möjligheterna med simulering av vårdflöden 
över organisationsgränser. Hur kan vi få ett bättre 
beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att 
behöva gissa som man ibland måste göra idag? Be-
slut som tas inom en organisation eller en enhet 
kan dessutom ha stor påverkan uppåt eller nedåt i 
vårdkedjan, vilket kan vara svårt att överblicka. Här 
kan simulering av komplexa vårdflöden vara en väg 
framåt. Vi vill med denna workshop helt enkelt väcka 
ert intresse för fortsatt arbete inom området! 

 

Under dagen kommer ni också få ta del av förbätt-
ringsförslag för vårdkedjorna som kan göra dem mer 
effektiva. Vi kommer visa på styrkor och svagheter 
i våra organisationsindelningar, kulturella skillnader 
mellan länderna och vilken effekt det får, samt vilka 
krav vi måste ställa på hur vi registrerar data i våra 
respektive system för att få största möjliga nytta.

Arbetet grundar sig på data som samlats in genom 
intervjuer, dataanalyser, observationer av vårdkedjor 
som inbegriper specialist-, primär- och hemsjukvård i 
Västerbotten (Lycksele och Storuman) och Österbot-
ten (Närpes och Vasa).

Vi återkommer med ett detaljerat program under 
hösten, samt information om hur man anmäler sig.

Varmt välkomna!

SAVE THE DATE 

Botnia-Atlanticaprojektet SOS 1.0 bjuder in 
till workshop i Umeå den 13-14 november
Projektet SOS 1.0 – Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-,  
primär- och hemsjukvård – är inne på sitt tredje år. Som en del i vår resultatspridning  
vill vi därför bjuda in er till en workshop! 

Deltagande parter i projektet är Glesbygdmedicinskt centrum, K5 Kust-Österbottens samkommun för social och 
primärhälsovård, Vasa centralsjukhus, Umeå Universitet samt Uppsala Universitet.
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1(3) 
Bolagsordning (utkast) 
Virtuaalikirjasto Oy 
10. september 2019 

BOLAGSORDNING 

VIRTUAALIKIRJASTO OY 

 

1 § Bolagets firma och hemvist 

Bolagets firma är Virtuaalikirjasto Oy och dess hemort är Lahtis. 

2 § Bolagets bransch 

Bolaget är verksamt med att underhålla och lagra elektroniskt medicinskt material. 

Bolagets uppgift är att säkerställa och förbättra tillgängligheten på webben för det viktiga 

elektroniska medicinska material som sjukvårdsdistrikten och social- och 

hälsovårdssektorn behöver. Bolaget utgör en enhet med anknytning till sina ägare som 

avses i upphandlingslagen. Syftet med bolagets verksamhet är inte att generera vinst och 

det täcker sina verksamhetskostnader med inkomster som i första hand kommer från 

avgifter inom verksamheten.  Bolaget kan äga, sälja och förvalta fast egendom och 

värdepapper. 

3 § Styrelse 

Bolaget har en styrelse med fem till sju (5–7) ordinarie medlemmar. 

Styrelsemedlemmarna väljs för ett år åt gången på så sätt att mandatperioden börjar från 

valet och fortsätter till den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. 

4 § Verkställande direktör 

Bolaget kan ha en VD som styrelsen kan välja och avskeda. 

5 § Representation 

Bolaget representeras av styrelsen samt även av styrelseordförande och VD båda för sig 

och två styrelsemedlemmar tillsammans. 

Styrelsen kan ge även en annan utsedd person rätt att representera bolaget på så sätt att 

personen representerar bolaget ensam eller tillsammans med en annan som har rätt att 

representera. 

6 § Revisor 

Bolaget har en revisor som ska vara ett CGR-revisionssamfund. Ingen reservrevisor väljs 

åt bolaget. Revisionens mandatperiod fortsätter fram tills följande ordinarie 

bolagsstämma avslutats. 
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2(3) 
Bolagsordning (utkast) 
Virtuaalikirjasto Oy 
10. september 2019 

7 § Räkenskapsperiod 

Bolagets räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. 

8 § Kallelse till bolagsstämma 

Inbjudan till bolagsstämman ska skickas till aktieägarna skriftligen och bevisligen högst 

två (2) månader före och senast två (2) veckor före mötet, till den postadress som de 

meddelat bolaget eller den e-postadress som aktieägaren meddelat bolaget. 

9 § Ordinarie bolagsstämma 

Den ordinarie bolagsstämman ska hållas årligen på det datum som styrelsen fastställer 

inom sex (6) månader efter att räkenskapsperioden har tagit slut. 

På den ordinarie bolagsstämman ska följande beslut fattas: 

(1) Bokslutet ska fastställas, 

(2) Disponering av den vinst som balansen uppvisar, 

(3) Ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och vd, 

(4) Enligt behov val av styrelse och revisor/revisorer, samt 

(5) Styrelsemedlems arvode. 

10 § Inlösningsklausul 

Om en aktie överförs på en ny utomstående delägare ska den som är mottagare i 

transaktionen omedelbart meddela detta åt styrelsen, och aktieägarna har rätt till inlösen 

enligt följande villkor: 

(1) Inlösen gäller alla fång förutom fusion och fission som avses i aktiebolagslagen 

(624/2006). 

(2) Styrelsen ska meddela aktieägarna om aktietransaktionen inom fjorton (14) dagar 

från och med att transaktionen har meddelats styrelsen. Delgivningen ska ske på 

samma sätt som inbjudan till bolagsstämman. 

(3) I meddelandet som skickas till aktieägarna bör ingå: 

 

(i) Namn på den som överlåtit och mottagit aktien, 

(ii) Datum dom transaktionen meddelades bolaget, 

(iii) Aktiernas köpeskilling eller annat vederlag, 

(iv) Antalet aktier som överförs, och 

(v) Datum då krav på inlösen senast ska läggas fram. 

(4) Om flera delägare vill använda sin inlösningsrätt ska aktierna delas av styrelsen 

mellan de som vill delta i inlösningen i förhållande till de aktier de äger vid tidpunkten 
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då de inlösta aktierna överförs. Om aktiernas värde inte går jämt ut ska de 

överblivna aktierna delas med lottning mellan dem som vill lösa in. 

(5) Ett krav på inlösen ska lämnas skriftligen åt bolaget, till den adress som bolaget 

angett till handelsregistret, senast inom trettio (30) dagar från att en delägare fått 

kännedom om en aktietransaktion. 

(6) Aktiens inlösningspris är en (1) euro. 

(7) Aktiens inlösningspris ska betalas åt den som mottar överföringen kontakt inom en 

(1) månad från att krav på inlösen har gjorts eller inom denna tid deponeras som en 

betalning hos regionförvaltningsverket. 

(8) Meningsskiljaktigheter som gäller inlösningsrätten eller lösenpriset ska slutgiltigt 

avgöras enligt Centralhandelskammarens regler för skiljenämnd. 

Skiljemannaförfarandets språk är finska. 

(9) Denna bestämmelse i bolagsordningen bör anges på aktiebreven, 

aktieägarförteckningen och ett eventuellt interimsbevis och emissionsblankett. 

11 § Samtyckesklausul 

För att skaffa en aktie genom inlösning krävs ett skriftligt samtycke av bolagets styrelse. 

En ansökan om samtycke ska bevisligen lämnas till den adress som bolaget angett i 

handelsregistret, åt styrelsen. 

Bolagets styrelse ska inom trettio (30) dagar från att ansökan bevisligen har ankommit 

meddela den sökande om resultatet. Om bolaget inte meddelar något anses man ha gett 

samtycke. 

Styrelsen får inte ge samtycke till överföring när: 

(1) Den som mottar överlåtelsen inte anses ha funktionella och ekonomiska 

förutsättningar att uppfylla överlåtarens skyldigheter på det sätt som styrelsen 

kräver. 

(2) Den som mottar överlåtelsen inte är en kommun eller ett samfund jämförbar med en 

kommun som samtidigt också är en upphandlande enhet som avses i 

upphandlingslagen. 

Denna bestämmelse i bolagsordningen bör anges på aktiebreven, aktieägarförteckningen 

och ett eventuellt interimsbevis och emissionsblankett. 
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STIFTELSEURKUND 

VIRTUAALIKIRJASTO OY 

 

 

 

Med denna stiftelseurkund grundas ett aktiebolag vars firma är Virtuaalikirjasto Oy. 

Följande meddelas om de ärenden som avses i 2 kap. 2 § i aktiebolagslagen: 

1. Aktieägare och teckning av aktierna 

Sammanlagt 1 600 aktier i bolaget tecknas. Aktierna tecknas som följer: 

Tecknare:  Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä  

Adress:  Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahtis 

FO-nummer:  0215606-8 

Antal aktier:   100 

Aktiernas nummer: 1–100 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 101–200 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100   

Aktiernas nummer: 201–300 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100   

Aktiernas nummer: 301–400 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 401–500 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Bilaga § 138/2
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Aktiernas nummer: 501–600 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 601–700 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 701–800 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 801–900 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 901–1 000 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 1 001–1 100 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 1 101–1 200 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 1 201–1 300 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 1 301–1 400 

Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 1 401–1 500 
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Tecknare:  [Samfund] 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Antal aktier:  100 

Aktiernas nummer: 1 501–1 600 

 

2. Teckningspris och teckning av aktierna 

För varje aktie ska betalas 1,60 euro till bolaget. Sammanlagt  2 560,00 euro ska betalas 

för aktierna. 

Aktieägarna (i punkt 1 (Aktieägare och teckning av aktierna) nämnda tecknare) tecknar 

aktier enligt det antal som nämns ovan genom att skriva under denna stiftelseurkund och 

förbinder sig att betala de aktier de tecknat på bolagets konto inom två (2) veckor från 

och med att denna stiftelseurkund har undertecknats. 

3. Anteckning av aktiernas teckningspris i bolagets balansräkning 

Alla aktier och teckningspris antecknas i sin helhet i bolagets aktiekapital. 

4. Bolagsordning 

Bolagsordningen utgör bilaga 1 till denna stiftelseurkund. 

5. Styrelsemedlemmar 

Ett beslut fattades om att antalet styrelsemedlemmar ska vara fem (5) ordinarie 

medlemmar. 

Till styrelsemedlem valdes [Förnamn] [Efternamn] från [Samfund], [Förnamn] [Efternamn] 

från [Samfund], [Förnamn] [Efternamn] från [Samfund], [– –], [Förnamn] [Efternamn] från 

[Samfund] och [Förnamn] [Efternamn] från [Bolag]. Till styrelseordförande valdes 

[Förnamn] [Efternamn]. 

En (1) revisor väljs, som är ett revisionssamfund. Ingen reservrevisor väljs åt bolaget. Till 

bolagets revisor väljs CGR-samfundet  [KPMG Oy Ab (FO-nummer 1805485-9)] och som 

ansvarig revisor [Förnamn] [Efternamn]. 

6. Räkenskapsperiod 

Bolagets räkenskapsperiod inleds 1 januari och slutar 31 december. Bolagets första 

räkenskapsperiod börjar när detta avtal undertecknas och slutar  31.12.2019. 

7. Bolagets bankkonto 

Ett bankkonto öppnas åt bolaget i ett finskt kreditinstitut. 
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[Förnamn] [Efternamn] Eller den som utses med fullmakt att öppna bankkonto åt bolaget 

och för bolagets räkning underteckna alla de dokument i samband med öppningen av 

bankkonto. 

8. Etableringskostnader 

Bolaget svarar för de kostnader som hör till att grunda det, såsom den preliminära 

utredningen om verksamheten, juridiska och ekonomiska rådgivningstjänster, kostnader 

för att utarbeta en affärsplan, registreringsavgifter såvitt de har uppstått för Päijät-

Hämeen hyvinvointikuntayhtymä. 

9. Fullmakt 

Ett ombud utses för att med fullmakt göra en etableringsanmälan i FODS och alla de 

eventuella tekniska korrigeringar för alla aktieägare för handelsregistrets blankett som 

gäller stiftelseurkunden, bolagsordningen och grundandet. 

10. Avtalsupplagor 

Denna stiftelseurkund har gjorts upp i aderton (18) ursprungliga exemplar, ett (1) för det 

grundande bolaget, sexton (16) för aktieägarna och ett (1) för registermyndigheten. 

11. Bilagor 

1. Bolagsordning 

12. Underteckningar 
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1. AVTALSPARTER 

Detta aktieägaravtal (”Aktieägaravtalet”) har ingåtts mellan följande avtalsparter: 

 (1) Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (nedan ”PHHYKY”)  

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (2) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (3) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (4) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (5) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (6) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (7) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (8) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer:  [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (9) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (10) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (11) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 
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Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (12) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (13) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (14) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (15) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (16) [Samfund] (nedan ”[Förkortning]”) 

FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

 (17) Virtuaalikirjasto Oy (nedan ”Virtuaalikirjasto”) FO-nummer: [nnnnnnn-n] 

Adress: [Gata], [Postnummer] [Stad] 

  Avtalsparter som nämns ovan (1)–(16) nedan tillsammans ”Aktieägare” och 

parterna (1)–(17) nedan tillsammans ”Parterna” och separat ”Part”  (1–16) eller 

”Bolaget” (17). 

2. DEFINITIONER 

Immateriella rättigheter Upphovsrätter och närliggande rätter, varumärken, patent 

och nyttjanderätter samt övriga immateriella rättigheter 

samt tekniska kompetenser och allt material som uppstått 

i Bolagets verksamhet jämte rättigheter. 

Aktier Bolagets aktier och aktier eller särskilda rättigheter som 

avses i 10 kap i aktiebolagslagen som beviljats senare 

Ny Aktieägare En delägare som ansluter sig till Bolaget efter att detta 

Aktieägaravtal undertecknas och trätt i kraft. 
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3. AKTIEÄGARAVTALETS BAKGRUND SAMT BOLAGETS AFFÄRSVERKSAMHET 

Bolagets bransch är att producera viktigt elektroniskt medicinskt material åt 

sjukvårdsdistrikten och övriga inom social- och hälsovårdssektorn samt att förbättra 

dessas tillgänglighet på nätet. Bolagets uppgifter avtalas närmare i punkt 4 (Bolagets 

uppgifter). 

Bolaget förbinder sig att upprätthålla och utveckla sina funktioner på så sätt att en 

tillräcklig verksamhet garanteras på bolagets hela verksamhetsområde.  

Genom detta Aktieägaravtal kommer Parterna överens om Bolagets administration, 

beslutsfattande, verksamhet, ägande och försäljning av Aktier samt Aktiernas rättigheter 

och skyldigheter i inbördes förhållande samt ägande av Bolaget. 

Alla Aktieägare har självständigt och noggrant bedömt vilka rättigheter och skyldigheter 

som följer av detta Aktieägaravtal samt avtalets risker och möjligheter. 

Parterna intygar att de inte har ingått eller medan detta Aktieägaravtal gäller kommer att 

ingå andra aktieägaravtal eller andra avtal med sådana överenskommelser som finns i 

detta Aktieägaravtal eller påverkar detta. 

4. BOLAGETS UPPGIFTER 

Bolaget producerar elektroniskt medicinskt material som en tjänst åt sina ägare. 

Dessutom kan Bolaget till sina ägares samarbetsföretag erbjuda tjänster i samband med 

elektroniskt medicinskt material, med hänsyn till kraven i upphandlingslagstiftningen och 

förutsättningarna som en anknuten enhet. 

Bolaget utgör sina ägares anknutna enhet för upphandlande enheter såsom avses i lagen 

om offentlig upphandling och koncession (1397/2016, ”upphandlingslagen”). Om lagen 

som gäller anknutna enheter ändras måste bolaget anpassa sin verksamhet i enlighet 

med detta. Aktieägarna förbinder sig att samarbeta på så sätt att Bolagets ställning som 

anknuten enhet inte äventyras p.g.a. Aktieägarnas beslut. 

Bolagets administrativa språk är finska men bolaget bör erbjuda sina tjänster på både 

finska och svenska. 

5. BOLAGETS ÄGANDE OCH FINANSIERING 

5.1. Ägande i Bolaget vid tidpunkten för Aktieägaravtalets underteckning 

Ägarandelarna i bolaget fördelas enligt följande då detta avtal träder i kraft: 

AKTIEÄGARE ANTAL AKTIER ÄGARANDEL (%) 

PHHYKY 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 
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[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

[Samfund] 100 6,25 

SAMMANLAGT 1600 100,00 

 

5.2. Bolagets Nya Aktieägare 

Om en kommun eller därmed jämförbart samfund, såsom ett sjukvårdsdistrikt, som 

samtidigt är en upphandlande enhet som avses i upphandlingslagen vill bli delägare i 

Bolaget ska Aktieägarna besluta om detta på bolagsstämman. Ett beslut om att ta en ny 

delägare i Bolaget förutsätter att Aktieägarna som äger minst 3/4 av alla Aktier, 

understöder beslutet. 

När en Ny Aktieägare godkänns i Bolaget ska de tidigare Aktieägarna förbinda sig att den 

Nya Aktieägaren på bolagsstämman kan teckna tillräckligt med Bolagets aktier vid 

emissionen. En Ny Aktieägare erbjuds att teckna nya aktier i Bolaget så att antalet aktier 

per Aktieägare bibehålls för de tidigare Aktieägarna och den Nya Aktieägaren. 

Bolagets styrelse verkställer bolagsstämmans beslut om att godkänna en Ny Aktieägare i 

Bolaget samt om villkoren för att teckna aktier. 

 

5.3. Villkor för att godkänna en Ny Aktieägare 

Ett villkor för att godkänna en Ny Aktieägare är att denne har godkänt detta 

Aktieägaravtal på ett bindande sätt. Dessutom ska en Ny aktieägare låta bli att idka 

sådan verksamhet som konkurrerar med Bolaget sedan denne blivit aktieägare. 
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Aktieägaravtalet godkänns genom att man undertecknar ett anslutningsavtal med vilket 

den Nya delägaren ansluts till detta Aktieägaravtal. Genom en underteckning godkänner 

en Ny Aktieägare att detta Aktieägaravtal binder denne och blir Part i Aktieägaravtalet. I 

anslutningsavtalet föreskrivs närmare om övriga villkor för anslutningen såsom 

teckningspris för Aktierna. 

 

5.4. Bolagets finansiering 

Bolagets löpande finansiering grundar sig på intäkter primärt från avgifter som debiteras 

för verksamheten. Bolaget eftersträvar inte vinst. 

Bolagets eventuella investeringar finansieras med eget kapital, Bolagets lån, 

inkomstfinansiering, krediter och apporter samt med offentligt stöd och bidrag.  

På Bolagets förslag kan Aktieägarna ge egna borgensförbindelser med separata beslut. 

Om finansiären kräver ska garantier ställas i relation till ägarandelarna, på så sätt som 

separat avtalas. Aktieägare med garantiansvar avtalar om en eventuell provision eller 

debitering av sådan ömsesidigt och separat för varje garanti. 

Utöver vad som ovan avtalats om garantier har Aktieägarna enligt detta avtal och inte 

heller annars någon skyldighet att investera mer kapital i Bolaget exempelvis genom 

höjning av aktiekapital, placering i fritt eget kapital, särskilda rättigheter som avses i 10 

kap. i aktiebolagslagen eller genom att ge kapitallån för att delta i bolagets finansiering 

med lån, garantier eller på annat sätt, såvitt inget annat uttryckligen och skriftligen 

avtalas. Om Bolaget behöver tilläggsfinansiering ska man i första hand försöka ordna det 

genom finansiella institut med normala villkor utan säkerhet eller med Bolagets egen 

säkerhet. 

 

5.5. Avtal som överförs på bolagets ansvar 

Som en del av detta Aktieägaravtal har Parterna kommit överens om att Bolaget förbinder 

sig att ta ansvaret för följande specificerade avtal senast den [dd].[mm].[åååå]   

— Avtal 

— Avtal 

6. ALLMÄN FÖRPLIKTELSE 

Aktieägarna förbinder sig att i sin egen verksamhet bidra till Bolagets verksamhet på så 

sätt att Bolaget kan erbjuda sin service till rimligt pris. Parterna anvisar även deras 

föreslagna representanter att på bolagsstämman och i det övriga beslutsfattandet handla 

så att syftet med detta Aktieägaravtal förverkligas. 

7. BOLAGSORDNING 

Aktieägarna har godkänt den bolagsordning som bifogats detta Aktieägaravtal som 

Bolagets nya bolagsordning. Den nya bolagsordningen ska registreras utan dröjsmål. 



9(34) 
Aktieägaravtal (utkast) 
Virtuaalikirjasto Oy 
10. september 2019 

8. BOLAGETS FÖRVALTNING OCH BESLUTSFATTANDE 

8.1. Allmänt om beslutsfattandet 

Bolagets alla Aktier har likadana rätter och samma röstetal. På beslutsfattande i bolagets 

styrelse och på bolagsstämman tillämpas gällande aktiebolagslag och bolagsordning, 

dock med hänsyn till vad som har avtalats i detta Aktieägaravtal. 

 

8.2. Beslutsfattande på bolagsstämman 

Följande ärenden som är betydelsefulla för bolaget ska alltid beslutas på 

bolagsstämman: 

(i) Grundande av dottersamfund, 

(ii) Väsentlig ändring av bolagets verksamhetsidé eller verksamhet, 

(iii) Ändring av bolagsordningen, 

(iv) Investeringar som är betydande med hänsyn till bolagets verksamhet samt köp, 

försäljning, hyrning, pantsättning av betydande egendom, eller ingående av ett 

exceptionellt betydande avtal, 

(v) Investeringar samt dessas finansiering, vilka inte hör till bolagets egentliga 

verksamhet,, 

(vi) teckning och köp av aktier, 

(vii) Betydande lyft eller beviljande av lån, säkerheter eller borgen eller andra finansiella 

förpliktelser som är betydande för Bolaget, eller en väsentlig ändring i dessas villkor, 

(viii) Avtal mellan Bolag och Aktieägare eller Bolaget och dess styrelsemedlemmar när 

avtalet gäller annat än Bolagets normala verksamhet eller det ingås med 

osedvanliga villkor samt ändring av dylika avtal eller avstående från rättigheter som 

baserar sig på dylika avtal, och 

(ix) Att försätta bolaget i likvidation eller ansökan om saneringsförfarande. 

Dessutom bör bolaget se till att andra sådana betydande saker som påverkar bolagets 

verksamhet och kan påverka dess anknutna ställning, ska behandlas och beslutas om på 

bolagsstämman 

Dessutom avtalar Aktieägarna att en ändring av Bolagets hemort ska fattas genom 

enhälligt beslut av bolagsstämman. 

 

8.3. Bolagets styrelse och beslutsfattande 

Enligt bolagsordningen består Bolagets styrelse av ordförande, vice ordförande och tre till 

fem (3-5) ordinarie medlemmar. 

Parterna kommer överens om att valet av Bolagets styrelsemedlemmar bereds av en 

utnämningskommitté. Utnämningskommitténs uppgift är att vid beredningen av 

utnämningar säkerställa att alla Aktieägare har jämlik möjlighet att delta i valet av 
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gemensamma representanter för Parterna. Genom denna bestämmelse tryggas den 

tillräckliga bestämmanderätten till en anknuten enhet. 

I det delägarmöte som följer efter Bolagets första bolagsstämma ska man besluta om 

utnämningskommitténs sammansättning. Aktieägarna ska förbereda sig för 

aktieägarmötet på så sätt att man kan föreslå Bolagets styrelse en sammansättning av 

utnämningskommittén efter aktieägarmötet. 

Sammansättningen av utnämningskommittén följer bestämmelserna i punkt 8.4 

(Utnämningskommitté och representation). 

Styrelsemedlemmarna väljs för ett år åt gången på så sätt att mandatperioden börjar från 

valet och fortsätter till den följande ordinarie bolagsstämman efter valet. Styrelsen väljer 

internt ordförande och vice ordförande. 

Parterna avtalar om att inga ersättare väljs för styrelsemedlemmarna, men att 

Aktieägarnas rätt till delfående säkerställs genom att styrelsen föredragningslistor och 

protokoll alltid ska delges Aktieägarna på det sätt som närmare föreskrivs i punkt  9.2 

(Rätt till delfående). 

Styrelsen sammankallas i första hand av dess ordförande. Styrelsemötet är beslutsfört 

om minst 1/2 av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut fattas i styrelsen med enkel 

majoritet så vitt inget annat framgår av detta Aktieägaravtal. 

Vid jäv tillämpas i beslutsfattandet vad som föreskrivs i aktiebolagslagen. 

Mötesprotokollet undertecknas av ordförande och av de styrelsemedlemmar som för 

ändamålet väljs till protokolljusterare varje gång. Styrelsen kan fatta beslut även utan att 

sammanträda per telefon eller e-post om alla styrelsemedlemmar har en verklig möjlighet 

att delta i beslutsfattandet och alla styrelsemedlemmar godkänner beslutet efteråt med 

sin underteckning. 

Styrelsemedlemmarnas mötesarvode fastställs på bolagsstämman enligt styrelsens 

förslag med hänsyn till principen om skälig ersättning och bolagets intresseposition samt 

nivån för arvoden åt Aktieägarna i styrelsen för motsvarande bolag. Ersättningar till 

eventuella externa styrelsemedlemmar ska betalas enligt de allmänna principerna för 

styrelseproffs. 

På aktieägarmötet kan man även göra upp och godkänna en separat arbetsordning för 

utnämningskommittén, som kompletterar Aktieägaravtalets regler. Utnämningskommittén 

ska utöver bestämmelserna i detta Aktieägaravtal alltid iaktta gällande lag. 

 

8.4. Utnämningskommitté och representation 

Varje Aktieägare utser en (1) medlem till utnämningskommittén. Utnämningskommittén 

väljer inom sig en ordförande som bjuder in kommittén till möte. 

Utnämningskommitténs medlem som representerar Bolagets Aktieägare antecknas i ett 

separat dokument av utnämningskommittén medlem. Denna medlem är skyldig att höra 

förslagen till utnämningskommittén från den Aktieägare hen representerar för att ta upp 

dessa förslag på utnämningskommitténs möten. 



11(34) 
Aktieägaravtal (utkast) 
Virtuaalikirjasto Oy 
10. september 2019 

Om en Ny Aktieägare ansluter sig till Bolaget ska denne ha rätt att delta i att utse 

styrelsemedlemmar jämlikt med de andra Aktieägarna i utnämningskommittén. 

Utnämningskommittén ska i sin verksamhet och vid förslag till Bolagets 

styrelsemedlemmar iaktta följande bestämmelser: 

(i) Utnämningskommittén sammanträder en (1) gång i året eller oftare enligt rådande 

behov. På sammanträdet beslutar man om en rekommendation till bolagsstämman 

om antalet styrelsemedlemmar samt om vilka personer som väljs som 

styrelsemedlemmar. 

(ii) Varje medlem av utnämningskommittén har en (1) röst och det förslag som 

majoriteten understöder blir valt. Om rösterna delar sig jämt avgör 

styrelseordförandes röst. Det slutliga förslaget till styrelsen bör godkännas unisont 

och alla medlemmar i utnämningskommittén är skyldiga att rösta för förslaget om 

förslagets innehåll motsvarar bestämmelserna i detta Aktieägaravtal. 

(iii) Kommittén sammanträder vanligen på inbjudan enligt ordförandes initiativ, som ska 

skickas till alla medlemmar minst två (2) veckor innan mötestidpunkten. Ordförande 

ska dock bjuda in till ett särskilt möte för utnämningskommittén inom tre (3) veckor 

när en kommittémedlem ber om detta. 

(iv) Till utnämningskommitténs uppgifter hör att: 

— Förbereda en rekommendation om antalet styrelsemedlemmar i Bolaget åt 

bolagsstämman, 

— Förbereda en rekommendation om Bolagets styrelsemedlemmar åt 

bolagsstämman,  

— Reda ut lämpliga kandidater för följande styrelsemedlemmar under 

mandatperioden bland Aktieägarna, och 

(v) Utnämningskommittén föreslår styrelsemedlemmarna åt Bolagets styrelse minst två 

(2) veckor före Bolagets ordinarie bolagsstämma. Styrelsen bereder förslaget åt 

bolagsstämman utgående från utnämningskommitténs förslag. 

 

8.5. Verkställande direktör 

Bolaget har en VD som styrelsen väljer och avskedar. 

Bolagets VD sköter sin uppgift enligt ett separat direktörsavtal vari närmare 

bestämmelser om arbetsfördelningen mellan VD och styrelseordförande och VD:s 

rättigheter och skyldigheter ingår. I direktörsavtalet kommer man överens om hur Vd:s 

uppdrag upphör. 

VD ska på eget initiativ ge styrelsen och enskilda styrelsemedlemmar uppgifter om alla 

viktiga faktorer med tanke på  Bolaget och dess verksamhet. VD ska dessutom efter varje 

styrelsemöte göra upp en skriftlig rapport om hur Bolagets ärenden och administration 

skötts samt faktorer som är viktiga för verksamheten. 

Parterna avtalar närmare följande om arbetsfördelningen mellan styrelse och VD: 
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Styrelsen (i) svarar för bolagets administration och organisering av verksamheten 

samt representation och ger anvisningar och föreskrifter om detta,  (ii) övervakar 

VD:s verksamhet,(iii) beslutar om omfattande och ovanliga ärenden,  (iv) 

representerar Bolaget och ansvarar för det,    (v) svarar för Bolagets verksamhet, 

resultat och utveckling, (vi) bereder ärenden som tas upp på bolagsstämman, (vii) 

verkställer bolagsstämmans beslut, och (viii) sköter alla de uppgifter som inte enligt 

aktiebolagslagen eller bolagsordningen hör till de andra organens ansvar. 

VD (i) sköter Bolagets löpande verksamhet och administration, (ii) svarar för att 

bokföring och förmögenhetsförvaltning är lagenliga och tillförlitliga, (iii) 

representerar Bolaget på de områden som hör till VD:s uppgifter, (iv) svarar för 

utveckling av Bolagets verksamhet, resultat och kassaflöde, samt (v) är 

rapporterings- och informationsskyldig till styrelsen. 

VD ska alltid överlämna beslut över följande ärenden åt styrelsen: (i) Avtal mellan 

Bolaget och dess ägare; (ii) om att köpa eller överlåta fastigheter, (iii) Användning 

av bolagets betydande egendom som säkerhet (iv) godkännande av en 

verksamhetsplan som gäller för bolagets räkenskapsår eller en längre period, (v) 

investeringar vars sammanlagda värde överskrider [n] euro, (vi) företagsköp där 

Bolaget är avtalspart, inklusive köp eller försäljning av företag som bedriver rörelse 

eller enskilda funktioner, (vii) låntagning eller ställande av säkerhet, (viii) inledning 

av rättegång, ansvar för krav på dylika rättegångskostnader samt avtal om dylika 

rättegångar, och (ix) andra åtgärder som hör till Bolagets löpande förvaltning men 

som p.g.a.  Sin storlek, varaktighet,  prejudikatbetydelse, ekonomiska betydelse, 

eller av andra liknande orsaker med tanke på helheten för ovanliga eller 

omfattande. 

Aktieägarna förbinder sig att bestyrka denna ansvarsfördelning såsom en del av 

styrelsens arbetsordning. 

 

8.6. Revision 

Bolaget har en revisor som ska vara ett CGR-revisionssamfund. Ingen reservrevisor väljs 

åt bolaget. 

9. SEKRETESS OCH DELFÅENDE AV BOLAGETS UPPGIFTER 

9.1. Sekretess 

Detta Aktieägaravtal innehåller konfidentiell information och dess villkor får inte röjas till 

utomstående bortsett från de myndigheter eller personer som med stöd av lagen har rätt 

att stifta bekantskap med Aktieägaravtalet. Dessutom kan Aktieägarna få veta uppgifter 

som är konfidentiella för en annan Aktieägare eller Bolaget. Konfidentiell information är 

bland annat all sådan information som tydligt har antecknats som konfidentiell eller 

sekretessbelagd eller som kan orsaka skada om tredjeman får kännedom om den. 

Aktieägarnas konfidentiella uppgifter innehåller ingen information  
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(i) Som är offentlig eller kan bli offentlig utan att en annan Aktieägare med sin handling 

eller försummelse påverkar detta, eller 

(ii) Som en annan Aktieägare bevisligen och lagligen har innehaft innan informationen 

blev offentlig och som en Aktieägare inte har fått av en annan Aktieägare, direkt eller 

indirekt. 

Aktieägarna förbinder sig att hemlighålla den ovan nämnda konfidentiella uppgiften så 

länge detta Aktieägaravtal gäller samt fem (5) år efter det att detta Aktieägaravtal har 

upphört att gälla för alla Aktieägare. 

Aktieägarna förbinder sig att inte använda konfidentiell information för annan verksamhet 

än vad som avses i detta Aktieägaravtal. Varje Aktieägare ansvarar för att dess anställda 

och de experter den anlitar följer denna sekretesskyldighet. 

 

9.2. Rätt till delfående 

Aktieägarna har en obegränsad rätt att stifta bekantskap med Bolagets bokföring, avtal 

och övrigt material som Bolaget innehar och som gäller Bolaget och Aktieägarnas 

representanter och experter har rätt att av Bolagets revisorer få alla deras PM samt 

annan information som gäller Bolaget som de vill ha. 

10. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Immaterialrättigheter som uppstått i Bolagets verksamhet eller senare, så vitt 

immaterialrätterna har uppstått som ett resultat av Aktieägarnas verksamhet, ska 

överföras till Bolaget och Bolaget har full rätt till dessa immateriella rättigheter fortfarande 

efter överlåtelse och till ändring av objektet för dessa rättigheter. 

Man strävar efter att skydda alla immateriella rättigheter på det bästa möjliga sätt till 

skäliga kostnader. Denna punkt begränsar inte arbetstagarnas lagstadgade rätt till 

ersättning för uppfinningar i arbetet. 

11. AKTIER 

 

11.1. Aktiebrev 

Bolaget emitterar inga separata aktiebrev utan ägandet konstateras i en aktie- och 

delägarförteckning som bolaget upprätthåller. 

 

11.1. Dividendutdelning 

Bolaget eftersträvar inte vinst. Bolagets eventuella resultat används primärt för att 

utveckla bolagets verksamhet eller för att sänka serviceavgifterna. Bolaget kan årligen 

dela ut en dividend som är skälig i förhållande till placerat kapital och i enlighet med 

aktiebolagslagen. Bolagsstämman beslutar om dividend eller annan utdelning av medel 
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enligt styrelsens förslag och aktiebolagslagens bestämmelser. Enligt aktiebolagslagen 

kan bolagsstämman inte besluta om en utdelning som är större än styrelsens förslag. 

För att trygga det ovanstående avstår Aktieägarna genom att teckna under detta avtal, 

från sin rätt att kräva minoritetsdividend som avses i 13 kap. 7 § i aktiebolagslagen. 

 

11.2. Överlåtelse av aktier och begränsningar enligt bolagsordningen 

I bolagets bolagsordning finns en inlösningsklausul (10 §) som gäller Aktierna och en 

samtyckesklausul (11 §)  vars syfte är att trygga Parterna mot överlåtelse av Bolagets 

Aktier som strider mot detta Aktieägaravtal. 

Parterna förbinder sig till att då de överlåter Aktier i enlighet med detta Aktieägaravtals 

regler tillämpas inlösningsklausulen inte och Bolagets styrelse ger sitt samtycke till 

överlåtelse av Aktierna.  

Aktieägarna förbinder sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta aktier till en annan 

Aktieägare eller tredjeman utan att iaktta vad som avtalats i detta avtal. Aktieägarna får 

inte heller pantsätta, inteckna eller på annat sätt belasta aktierna eller deras rättigheter 

utan skriftligt samtycke av Bolaget på förhand. 

Vid överlåtelse av Bolagets Aktier ska man beakta Parternas syfte att Bolaget även i 

framtiden kan verka som en anknuten enhet som avses i upphandlingslagen. Sådana 

aktörer som äventyrar bolagets ställning som Aktieägarnas anknutna enhet inte kan 

godkännas som nya aktieägare. 

Aktieägarna har endast rätt att överlåta alla Aktier de äger till en Aktieägare eller tredje 

part under följande förutsättningar: 

(i) Den som mottar överlåtelsen är en kommun eller ett samfund jämförbar med en 

kommun som samtidigt också är en upphandlande enhet som avses i 

upphandlingslagen. 

(ii) Bolaget har möjlighet att efter överlåtelsen verka som Aktieägarnas anknutna enhet 

som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession. 

(iii) Mottagaren av en överlåtelse har blivit delaktig i detta Avtal genom underskrift, eller 

(iv) Den som mottar överlåtelsen anses ha funktionella och ekonomiska förutsättningar 

att uppfylla överlåtarens skyldigheter på det sätt som styrelsen kräver. 

Den överlåtande Aktieägaren ska skriftligt meddela de övriga Aktieägarna om sina 

avsikter att sälja och överlåta sedan denne fattat beslut om detta och även meddela 

informationsinnehållet åt den eventuella köparen. Om Nya Aktieägares anslutning till 

detta Aktieägaravtal och övriga villkor för att gå med har avtalats närmare i punkt  5.2 

(Bolagets Nya Aktieägare). 

Om en Aktieägare fusioneras i ett sådant samfund som inte är Bolagets delägare är 

Aktieägaren skyldig att överlåta alla sina Aktier till Bolaget, om Bolagets styrelse så 

beslutar, till ett pris som motsvarar Gängse Värde samt i tillämpliga delar iaktta vad som i 

punkt 11.3 (Inlösningsförfarande)  har avtalats om inlösningsförfarandet.  I övriga fall där 

en Aktieägare vill avstå från sitt ägande i Bolaget ska man förhandla om detta med 
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Parterna. Aktiernas överlåtelsepris motsvarar också i detta fall Verkligt Värde och 

överlåtelse av Aktierna genomförs i tillämpliga delar enligt vad som i punkt 11.3 

(Inlösningsförfarande) föreskrivs om inlösen. 

 

11.3. Inlösningsförfarande 

Inlösen enligt punkten ovan går till som följer: 

Bolagets rätt att lösa in aktier bestäms enligt den tidpunkt när Bolagets 

styrelseordförande har fått kännedom om en faktor som leder till att inlösningsrätt 

uppstår. Bolagets styrelse ska inom trettio (30) dagar från delfåendet meddela 

Aktieägarna om att inlösningsrätten har uppstått och om bolaget ämnar eller kan använda 

sin primära inlösningsrätt. 

Om Bolaget inte vill eller kan använda sin primära inlösningsrätt ska de övriga 

Aktieägarna inom trettio dagar (30) från styrelsens meddelande som avses i föregående 

avsnitt meddela den Aktieägare som är skyldig att överlåta och Bolaget sitt krav på att 

lösa in den sistnämnde Aktieägarens Aktier. 

Inlösning av Aktierna verkställs och lösenpris betalas inom sextio (60) dagar från att 

Bolagets och de övriga Aktieägarnas utsatta tid för inlösen har gått ut. Lösenpriset 

betalas till den överlåtande Aktieägarens bankkonto eller en insättning som motsvarar 

lösenpriset görs i denna Aktieägares namn hos regionförvaltningsverket enligt lag om 

deponering av pengar, värdeandelar, värdepapper eller handlingar som betalning eller till 

befrielse från annan fullgörelseskyldighet (281/1931). 

Aktieägarna ger sitt oåterkalleliga och riktade samtycke på förhand till riktad inlösning av 

Aktierna som avses 15 kap. 6 § 2 mom. i aktiebolagslagen genom att teckna under detta 

Aktieägaravtal. 

Om ingen av Parterna använder sin rätt att lösa in Aktier har Aktieägare rätt att behålla 

sina Aktier eller fritt sälja dem åt tredje man i god tro, på så sätt att de övriga Parterna 

inom fjorton (14) dagar från köpet har rätt att lösa in Aktierna, enligt  Bolagets och 

Aktieägarnas prioritetsordning som beskrivs ovan som nämns i köpebrevet, till verkligt 

värde i tillämpliga delar enligt ovan nämnda inlösningsförfarande. 

Den som löser in aktierna ansvarar för den överlåtelseskatt som debiteras på inlösen 

enligt ovan. 

12. BROTT MOT AVTALET 

Parterna konstaterar att villkoren i detta avtal är väsentliga och viktiga för att Bolaget ska 

ha framgång i sin verksamhet och att brott mot dessa villkor skulle kunna orsaka Bolaget 

och Aktieägarna betydande ekonomisk förlust. Om någon Aktieägare härmed gör sig 

skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte inom sextio (60) dagar från och med att ha fått en 

skriftlig anmälan från Bolaget om avtalsbrottet, inte rättar avtalsbrottet om detta är av 

sådan karaktär att det kan rättas, har Bolaget i första hand och de övriga Aktieägarna i 

andra hand rätt att lösa in denne Aktieägares Aktier till ett pris som motsvarar Aktiernas 
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Gängse Värde (”inlösningspris”) samt åt bolaget betala [n] euro i avtalsvite plus [n] euro 

för Aktierna som ägs den Aktieägare som gjort sig skyldig till avtalsbrott.  

Utöver avtalsvite ska den Aktieägare som begår avtalsbrott ersätta Bolaget och/eller 

andra Aktieägare den direkta skada vars belopp överstiger avtalsvitet och som 

avtalsbrottet orsakat. 

 

13. ÖVRIGA VILLKOR 

13.1. Giltighet 

Detta Aktieägaravtal träder i kraft när varje Part har undertecknat det och gäller för en 

Aktieägare så länge som denne äger aktier i Bolaget. För bolagets del upphör detta 

Aktieägaravtal att gälla när Aktieägaravtalet har upphört att gälla mellan alla Aktieägare.  

Överlåtelse av Aktier i strid mot Aktieägaravtalet befriar inte överlåtaren från 

avtalsförpliktelserna. Parternas syfte med detta Aktieägaravtal är att detta avtal ska gälla i 

alla situationer på så sätt som ovan beskrivs. 

Villkoren i detta Aktieägaravtal är till sin karaktär gällande även efter det att Avtalet för 

någon Part har slutat gälla, och binder Parterna även efter det att Part har upphört att 

vara Part i detta avtal. Sådana punkter är bland annat punkt 9.1 (Sekretess), punkt 12 

(Brott mot avtalet), denna punkt 13.1 (Giltighet) och punkt 14 (Meningsskiljaktigheter och 

tillämplig lag). 

 

13.2. Ändringar och avtalshelhet 

Ändringar i detta Aktieägaravtal bör göras skriftligen, muntliga ändringar är ogiltiga. 

En ändring av Aktieägaravtalet kräver att 2/3 av Aktieägarna har understött beslutet. 

Emission av nya aktier, tillåtna överlåtelser mellan Aktieägarna och därmed 

tecknarens/mottagarens förbindelse till detta Aktieägaravtal har definierats i punkterna  

5.2 (Bolagets Nya Aktieägare) och 11.2 (Överlåtelse av aktier och begränsningar enligt 

bolagsordningen). 

 

13.3. Meddelanden 

Alla meddelanden från en Part till en annan Part som gäller iakttagandet av detta 

Aktieägaravtal ska göras skriftligen, antingen tillhanda eller per post med rekommenderat 

brev eller på annat sätt bevisligen till de adresser som nämns i punkt 1 (Avtalsparter) 

samt dessutom tillställas styrelsemedlemmarna. 

Om en Parts adress ändras ska Parten omedelbart meddela denna ändring till de övriga 

Parterna. 

 

13.4. Överföring av Aktieägaravtalet 
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Rättigheter och skyldigheter som följer av detta Aktieägaravtal får inte överföras utan alla 

Parters skriftliga samtycke. Utan hinder av ovanstående kan överlåtelse av Aktier och 

därmed överlåtelse av Aktieägaravtal genomföras i enlighet med punkt  11.2 (Överlåtelse 

av aktier och begränsningar enligt bolagsordningen). 

 

13.5. Partiell ogiltighet av aktieägaravtalet 

Om en del av detta Aktieägaravtal är eller blir ogiltigt p.g.a. lagändring, myndighetsbeslut 

eller annan orsak, gäller Aktieägaravtalet fortfarande i övrigt. Parterna förbinder sig att i 

så fall förhandla om en ändring av Aktieägaravtalet så att parternas ursprungliga avsikt 

förverkligas så noga som möjligt. 

 

13.6. Övriga avtal och tolkningsordning 

Detta Aktieägaravtal jämte bilagor omfattar Parternas avtal och samförstånd som en 

helhet för de ärenden som man har kommit överens om i detta Aktieägaravtal. Tidigare 

avtal mellan Parterna eller andra muntliga och skriftliga överenskommelser är ogiltiga, 

bortsett från särskilda förbindelser som nämns i detta Aktieägaravtal. 

Detta Aktieägaravtal tillämpas mellan Parterna före bolagsordningen och 

aktiebolagslagen förutom lagens tvingande bestämmelser. 

 

13.7. Parternas kostnader 

Varje Part svarar själv för kostnader i samband med att upprätta och genomföra detta 

Aktieägaravtalet, oavsett kostnadernas karaktär och belopp. 

14. MENINGSSKILJAKTIGHETER OCH TILLÄMPLIG LAG 

Meningsskiljaktigheter som detta Aktieägaravtal eventuellt orsakar ska i första hand lösas 

genom förhandlingar mellan Parterna. Om Parterna inte kan förhandla fram en lösning 

ska tvisten avgöras i tingsrätten i bolagets hemort. 

På detta Aktieägaravtal tillämpas Finlands lag, utom på lagvalsklausulerna. 

15. AVTALSEXEMPLAR OCH BILAGOR 

Av detta Aktieägaravtal har gjorts upp ett (1) ursprungligt exemplar åt Bolaget och kopior 

åt övriga parter. 

Som en oskiljaktig del av detta Aktieägaravtal hör följande bilagor: 

1. Bolagsordning 

2. Affärsplan 

3. Stiftelseurkund  
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16. UNDERTECKNINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNDERTECKNINGARNA PÅ FÖLJANDE SIDA  
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PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ 

 

___________________, _________________ 20___ 

 

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä 

 

  

   

Namn:  Namn: 

Titel:  Titel: 
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[SAMFUND] 

 

[Samfund] 

 

  

   

Namn:  Namn: 

Titel:  Titel: 



Shp

Virtuaalikirjastolle 

siirtyvien tilausten arvo 

2019.

2020 Virtuaalikirjaston 

kokoelman hinta 

2017 Tilauksien arvo 

ennen hanketta 

2017 Lehtien 

määrä 

2017 

Yksikköhinta

2020 

Nimekkeiden 

määrä 

2020 

Yksikköhinta 
EKSOTE 87 440                                                         72695 175 985                                        123 1443 6000 12

EPSHP 107 060                                                      88672 223 822                                        153 1518 6000 14

ESSOTE 53 437                                                         56756 46 163                                          49 942 6000 9

KAINUU 55 129                                                         47880 42 000                                          39 1076 6000 8

KHSHP 68 778                                                         59128 82 779                                          2000 41 6000 10

KSSHP 108 992                                                      80088 125 768                                        2800 44 6000 13

KYMSOTE 80 486                                                         65430 147 548                                        128 1152 6000 11

LSHP 83 101                                                         70484 70 675                                          63 1121 6000 12

LÄNSI-POHJA 19 256                                                         49115 65 668                                          54 1216 1327 8
PHHYKY 108 731                                                      86921 105 507                                        800 131 6000 14

SATSHP 70 730                                                         49659 45 316                                          33 1373 6000 8

SIUN SOTE 107 100                                                      110213 143 519                                        124 1157 6000 18

SOITE 59 118                                                         55015 43 738                                          36 1214 6000 9

SOSTERI 24 607                                                         43728 19 048                                          11 1731 6000 7

VSHP 71 504                                                         52817 46 395                                          55 843 6000 9

ÅLANDS HÄLSÖ OCH SJUKVÅRD 6 782                                                           40340 30 000                                          17 1764 6000 6

1 112 251                                                   1028941 1 413 930                                     

Virtuaalikirjaston kokoelman budjettiluonnos: Virtuaalikirjaston kautta hankittavien tilausten arvo siirretään Virtuaalikirjaston budjettiin. Vertailuarvona on samojen 

aineistojen kustannukset v. 2017 ennen hankkeen aloittamista. Alkuperäiskokoelmien kokoerojen johdosta osalle organisaatioista jää aineistoja itse tilattavaksi. 

Kokoelmaan on pyritty valitsemaan keskeiset  tietoresurssit mm. erikoistuvien tenttilehdet.
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Virtuaalikirjaston ylläpitokustannukset vuositasolla
Järjestelmäkulut 
Discovery-hakupalvelu ja lehtiportaali 28 000

Open Athens-etäkäyttö 45 000

Libguides-julkaisujärjerjestelmä  12 000
Palkkakulut 150 000

Hankejohtaja
Informaatikko
Toimistosihteeri
Matkakulut 9 000

Vuokratilat 8 000

Tukipalvelut /0stopalvelut 40 000

Hankintapalvelut
Itc-palvelut

Yhteensä 292 000
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Regelbok för servicesedel

Medicinsk rehabilitering i Vasa sjukvårdsdistrikt

Tillämpningsområde

Denna regelbok tillämpas då Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD) tillhandahåller terapitjänster inom medicinsk
rehabilitering för den specialiserade sjukvården mot servicesedlar för invånarna i sjukvårdsdistriktets
område i enlighet med lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009). Vsvd ansvarar
för den samordning som anknyter till användningen av servicesedlar, kontakter till serviceproducenter
samt regelboken jämte bilagor.

Användningen av servicesedlar regleras i lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården
(569/2009). Servicesedellagen tillämpas på användningen av servicesedlar för social- och
hälsovårdstjänster som ordnas av kommuner. Lagen tillämpas enbart för anskaffning av privata social-
och hälsovårdstjänster. Därför kan denna lag inte tillämpas vid anskaffning av tjänster som tillhandahålls
av offentliga samfund. I systemet med servicesedlar blir sjukvårdsdistriktet inte avtalspart när man
avtalar om service, eftersom det är fråga om ett avtal som ingås mellan en klient som är konsument och
en aktör som tillhandahåller servicen. (stycket har överförts från punkt 4 i Kapitel 1 Definitioner)

I regelboken fastställs klientens ställning, serviceproducentens och Vsvd:s skyldigheter samt övriga
instruktioner som är förknippade med servicesedelspraxisen. I regelboken fastställer Vasa
sjukvårdsdistrikt de kriterier som krävs för att serviceproducenter ska godkännas som tillhandahållare av
medicinska rehabiliteringstjänster i enlighet med 5 § i lagen om servicesedlar. Vsvd ålägger att
serviceproducenterna följer de skyldigheter och kriterier som fastställs i regelboken från och med det att
serviceproducenten accepterats som en serviceproducent som får tillhandahålla service mot
servicesedel.

Kommuner och samkommuner i Vsvd kan ta del av de terapi- och peruktjänster som tillhandahålls mot
servicesedel. Då kommuner/samkommuner bestämmer sig att ta i bruk servicesedlar så godkänner de
samtidigt denna regelbok med dess bilagor.

Regelboken baserar sig på den allmänna modell som Sitra (Jubileumsfonden för Finlands självständighet)
utarbetat och som har redigerats utgående från de rutiner som används inom VSVD:s medicinska
rehabilitering.
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KKO:2019:53 

Tjänstebrott - Missbruk av tjänsteställning - Brott mot tjänsteplikt 

Diarienr: R2017/229 

Givet: 7.6.2019 

Liggare: 1031 

ECLI: ECLI:FI:KKO:2019:53 

Överläkaren A vid ett centralsjukhus hade ingått ett konsultavtal med två bolag och i enlighet 

med avtalen hade han bland annat utbildat läkare att använda en behandlingsmetod som bolagen 

hade utvecklat. Under avtalens giltighetstid hade A i sin tjänst förberett beslut som gällde 

anskaffningar av bolagens produkter till centralsjukhuset. Enligt åtalet hade A missbrukat sin 

tjänsteställning när han hade deltagit i beredningen av besluten utan att ha gjort en anmälan om 

bisyssla beträffande sina avtalsenliga uppdrag till sin arbetsgivare. 

A ansågs ha brutit mot sin tjänsteplikt då han hade underlåtit att göra en bisyssloanmälan. 

Underlåtelsen hade dock inte skett när A deltagit i beredningen av beslutsfattande på det sätt som 

avses i 40 kap. 7 § strafflagen. Åtalet för missbruk av tjänsteställning förkastades och A dömdes 

för brott mot tjänsteplikt. 

SL 40 kap 7 § 

SL 40 kap 9 § 

Målets handläggning i de lägre domstolarna  

Österbottens tingsrätts dom 18.11.2015 nr 15/149335 

På åtal av åklagaren fann tingsrätten utrett att A hade 20.2.2006-30.6.2010 som tjänsteman i sin 

ställning som överläkare i urologi vid ett centralsjukhus för att bereda sig själv och eventuellt 

också sitt bolag X Ab eller annan nytta brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och 

föreskrifter som ska iakttas vid tjänsteutövning. 

A hade 20.2.2006 ingått ett konsultavtal med O Ltd angående så kallad kryobehandling av 

förändringar i prostatan. Efter förändringar i O Ltd:s ägarstruktur hade A 1.1.2008 förnyat 

konsultavtalet med G Ltd. Enligt avtalen skulle A ställa sitt kunnande till bolagens förfogande 

för att främja försäljningen. A och bolagen hade överenskommit om att A erhåller arvoden och 

olika slag av ersättningar i utbyte för hans tjänster. A hade underlåtit att anmäla om sin bisyssla 

för sjukvårdsdistriktet och sålunda för sin arbetsgivare dolt sitt engagemang till förmån för 

bolagen. 

A hade i sin tjänst som överläkare använt de av bolagen utvecklade metoderna och produkterna 

och även förberett och påverkat beslut om anskaffning av produkter från bolagen för att 

genomföra kryobehandlingar inom sjukhusets verksamhet. A hade erhållit i arvoden och 

ersättningar sammanlagt 181 982 euro, varav arvodenas andel uppgått till sammanlagt 123 070 
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euro. A hade genom sin gärning eftersträvat avsevärd nytta och gärningen var även som en 

helhet bedömd att anse som grov. 

Tingsrätten dömde A för grovt missbruk av tjänsteställning till ett villkorligt fängelsestraff på ett 

år och fyra månader. 

Saken har avgjorts av tingsdomare Lena Engstrand och nämndemän. 

Vasa hovrätts dom 27.1.2017 nr 17/103461 

A anförde besvär till hovrätten och yrkade att åtalet för grovt missbruk av tjänsteställning 

förkastas. 

Hovrätten ansåg det utrett att A borde ha gjort en anmälan om bisyssla till arbetsgivaren eftersom 

hans tjänster gentemot O Ltd och G Ltd utgjort en bisyssla av bestående natur. A:s underlåtenhet 

att anmäla om bisysslan kunde dock inte betraktas som särdeles grov då det hos arbetsgivaren 

hade eller åtminstone borde ha funnits en viss kännedom om bisysslan. 

Sjukhuset hade förbundit sig att använda kryometoden och att beställa i vården behövliga kryokit 

redan innan A ingått avtalet med O Ltd och senare med G Ltd. Det hade inte hävdats att 

kryometoden skulle ha varit en olämplig vårdform på något sätt eller att A skulle ha använt sig 

av metoden på icke-medicinska grunder så att kryokit skulle ha beställts i onödigt stora mängder. 

A:s avtal med bolagen hade inte medfört att han skulle ha förbundit sig till att förfara på icke-

medicinska grunder eller på ett sätt som skulle vara emot patienternas bästa beträffande val av 

vårdformer. 

Trots att A:s roll som överläkare i budgetplaneringen inte saknat betydelse, hade A inte kunnat 

på ett faktiskt sätt märkbart påverka beställningarna av kryokit. På dessa grunder fann hovrätten 

att A:s verksamhet för bolagen inte lett till jäv för A i hans verksamhet som överläkare. Den hade 

inte heller äventyrat förtroendet för opartiskheten i skötseln av uppgifterna. 

Undervisningsverksamheten hade ökat A:s kunskaper och underlättat hans arbete vid sjukhuset. 

Det kunde inte anses att A:s bisyssla annars heller skulle ha inverkat menligt på en behörig 

skötsel av tjänsteuppgifterna. 

Det att sjukhuset hade beställt kryokit av bolagen hade inte visats ha medfört någon ekonomisk 

nytta för A eller hans bolag X Ab. A:s arvoden och reseersättningar från bolagen hade betalats på 

grund av att han hade utfört närmast undervisningsuppgifter vid andra sjukhus. Dessa betalningar 

hade varit oberoende av sjukhusets beställningar och det hade således inte styrkts att A strävat 

efter ekonomisk nytta. Det hade inte heller visats att A skulle ha gått miste om 

undervisningsuppdrag ifall sjukhuset hade beslutat sluta använda sig av kryometoden. 

Det hade således inte styrkts att A skulle ha brutit mot sin tjänsteplikt för att bereda sig själv och 

sitt bolag X Ab eller annan nytta. Därför förkastade hovrätten åtalet för grovt missbruk av 

tjänsteställning. A befriades från det honom ådömda straffet. 



Hovrätten ansåg att åtalsrätten hade preskriberats till den del A:s förfarande gällande anmälan till 

arbetsgivaren eventuellt hade kunnat bedömas som brott mot tjänsteplikt. Därför tog hovrätten 

inte ställning till denna fråga. 

Saken har avgjorts av hovrättens medlemmar Hagar Nordström, Petteri Korhonen och Mika 

Kinnunen. 

Ändringssökande i Högsta domstolen  

Sjukvårdsdistriktets samkommun meddelades besvärstillstånd. 

Samkommunen yrkade att A döms i första hand för grovt missbruk av tjänsteställning eller i 

andra hand för brott mot tjänsteplikt. 

A yrkade att besvären förkastas och att yrkandet på straff för brott mot tjänsteplikt lämnas utan 

prövning. 

Muntlig förhandling  

Högsta domstolen höll muntlig förhandling i målet. 

Högsta domstolens avgörande  

Handläggningsavgörande 

Samkommunen har i Högsta domstolen yrkat att A i andra hand döms till straff för brott mot 

tjänsteplikt. A har anfört att yrkandet ska lämnas utan prövning då det framställts först i en 

skrivelse inför den muntliga förhandlingen i Högsta domstolen. 

A har enligt den gärningsbeskrivning som ingår i åtalet för grovt missbruk av tjänsteställning 

åtalats för att ha brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som ska iakttas 

vid tjänsteutövning då han i sin ställning som överläkare vid centralsjukhuset underlåtit att 

anmäla om bisyssla till sin arbetsgivare. 

Enligt 40 kap. 9 § 1 mom. strafflagen ingår det i rekvisiten för brott mot tjänsteplikt att en 

tjänsteman vid tjänsteutövning uppsåtligen bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller 

föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning. 

Högsta domstolen konstaterar att de relevanta omständigheterna för bedömningen om ett 

eventuellt brott mot tjänsteplikt har begåtts framgår av gärningsbeskrivningen i åtalet. Enligt 11 

kap. 3 § lagen om rättegång i brottmål är domstolen inte bunden av brottsrubriceringen eller 

lagrummen i åtalet. Således kan Högsta domstolen pröva om den i åtalet avsedda gärningen 

uppfyller rekvisiten för brott mot tjänsteplikt ifall den inte anses uppfylla rekvisiten för missbruk 

av tjänsteställning. Högsta domstolen bör på tjänstens vägnar ta ställning till denna fråga. 

Samkommunens nämnda yrkande kan således tas upp till prövning i Högsta domstolen. 



 

Domskäl 

Bakgrund och frågeställning  

1. Samkommunen har i Högsta domstolen yrkat att A tillräknas grovt missbruk av 

tjänsteställning under tiden 20.2.2006-30.6.2010 enligt följande gärningsbeskrivning som 

tingsrätten tillräknat A: 

A har som tjänsteman i sin ställning som överläkare i urologi vid ett centralsjukhus (nedan 

sjukhuset) för att bereda sig själv och eventuellt också sitt bolag X Ab eller annan nytta, brutit 

mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som ska iakttas vid tjänsteutövning. 

A har 20.2.2006 ingått ett konsultavtal med O Ltd angående en behandlingsmetod, 

kryobehandling, av förändringar i prostatan. Efter förändringar i O Ltd:s ägarstruktur har A 

1.1.2008 förnyat konsultavtalet med G Ltd. Enligt avtalen skulle A ställa sitt kunnande till 

bolagens förfogande, för att utveckla de av bolagen framtagna produkterna och främja 

försäljningen. A och bolagen har överenskommit om att A erhåller arvoden och olika slag av 

ersättningar i utbyte för hans tjänster. A har underlåtit att anmäla om sin bisyssla för sin 

arbetsgivare och sålunda för sin arbetsgivare dolt sitt engagemang till förmån för bolagen. 

A har i sitt arbete som överläkare vid sjukhuset använt de av O Ltd och G Ltd utvecklade 

metoderna och produkterna och även förberett och påverkat beslut om anskaffning av produkter 

från bolagen för att genomföra kryobehandlingar inom sjukhusets verksamhet. Det sammanlagda 

beloppet som A erhållit i arvoden och ersättningar har varit 181 982 euro, varav arvodenas andel 

uppgått till sammanlagt 123 070 euro. 

A har genom sin gärning eftersträvat avsevärd nytta och gärningen är även som en helhet 

bedömd att anse som grov. 

2. A har yrkat att åtalet förkastas. A hade inte haft kunskap om skyldigheten att göra en anmälan 

om bisyssla i detta fall och han hade inte heller dolt sitt engagemang i bolagen för sin 

arbetsgivare. Han hade inte kunnat påverka att sjukhuset valt kryoterapin som behandlingsmetod 

och antalet patienter hade styrt antalet inköp av bolagens produkter. A hade inte berett sig någon 

ekonomisk vinning genom sjukhusets avtal med O Ltd och G Ltd. 

3. Det är i första hand fråga om A:s förfarande utgör grovt missbruk av tjänsteställning. Ifall 

rekvisiten för missbruk av tjänsteställning inte uppfylls, är det i andra hand fråga om A gjort sig 

skyldig till brott mot tjänsteplikt. 

Tillämpliga bestämmelser  

4. Enligt 40 kap. 7 § 1 mom. 1 punkten strafflagen ska en tjänsteman dömas för missbruk av 

tjänsteställning om han eller hon i syfte att bereda sig eller någon annan nytta eller orsaka 

olägenhet eller skada för någon annan bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller 



föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning, när han eller hon deltar i beslutsfattande eller 

beredning av beslutsfattande eller utövar offentlig makt i sina andra tjänsteåligganden. I 8 § 

samma kapitel stadgas om de grunder enligt vilka missbruket av tjänsteställning kan anses vara 

grovt. 

5. Enligt 40 kap. 9 § 1 mom. (604/2002) strafflagen ska en tjänsteman dömas för brott mot 

tjänsteplikt om han eller hon vid tjänsteutövning uppsåtligen, på något annat sätt än vad som 

nämns i samma kapitel, bryter mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser eller föreskrifter som ska 

iakttas i tjänsteutövning, och gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet och skadlighet samt 

andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en helhet. Den ändring i 

bestämmelsen som genomfördes med lagen (990/2009) med hänvisning till 11 kap. 9 a § 

strafflagen inverkar inte på bedömningen i målet. 

6. Samkommunen har hänvisat till 17 och 18 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare ifråga om 

de bestämmelser som A påstås ha brutit mot. Enligt 17 § 1 mom. i sagda lag ska 

tjänsteinnehavaren sköta de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet på behörigt sätt, utan 

dröjsmål och med iakttagande av behöriga bestämmelser och föreskrifter samt arbetsgivarens 

arbetslednings- och övervakningsföreskrifter. Enligt paragrafens 2 mom. ska tjänsteinnehavaren i 

sin uppgift handla opartiskt och uppträda så som hans eller hennes ställning och uppgift 

förutsätter. 

7. I 18 § lagen om kommunala tjänsteinnehavare stadgas om bisysslor och konkurrerande 

verksamhet. Enligt paragrafens 1 mom. avses med en bisyssla ett tjänsteförhållande, ett avlönat 

arbete och en uppgift av bestående natur, som tjänsteinnehavaren har rätt att avsäga sig, samt 

yrke, näring och rörelse. Enligt 2 mom. i nämnda paragraf får inte en tjänsteinnehavare ta emot 

eller inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till bisysslan, om 

inte arbetsgivaren på ansökan beviljar tillstånd därtill. Enligt 3 mom. i sagda paragraf ska det vid 

prövningen av om bisysslotillstånd kan beviljas beaktas att tjänsteinnehavaren inte på grund av 

bisysslan får bli jävig i sina uppgifter. Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för 

opartiskheten i skötseln av uppgifterna och inte heller annars inverka menligt på en behörig 

skötsel av uppgifterna. Enligt 5 mom. i sagda paragraf ska tjänsteinnehavaren göra en anmälan 

till arbetsgivaren om annan bisyssla än sådan som avses i paragrafens 2 mom. Sedan 

tjänsteinnehavaren getts tillfälle att bli hörd kan arbetsgivaren på de grunder som anges i 

paragrafens 3 mom. förbjuda tjänsteinnehavaren att ta emot eller inneha en sådan bisyssla. 

Har A brutit mot sin tjänsteplikt då han inte gjort en anmälan om bisyssla?  

8. A har under den i åtalet angivna tiden varit överläkare för verksamheten inom urologi vid 

sjukhuset. Inom verksamheten för urologi hade man tagit i bruk en behandlingsform för 

prostatacancer, den s.k. kryoterapin, och för detta ändamål hade sjukhuset 26.8.2004 ingått ett 

avtal med H (senare O Ltd och G Ltd) och avtalet hade varit gällande till 30.4.2007 med ett 

optionsår. Av förvaltningsdirektör B:s berättelse har det framkommit att anskaffningarna från O 

Ltd och G Ltd hade fortsatt på samma sätt som tidigare efter utgången av optionsåret 30.4.2008. 

9. I ärendet är det ostridigt att A ingått konsultavtal med O Ltd 20.2.2006 respektive G Ltd 

1.1.2008. Enligt avtalen skulle A ställa sitt kunnande till bolagens förfogande genom att 



undervisa och delta i olika evenemang och kongresser för bolagens räkning. Enligt A hade det i 

praktiken inneburit att han undervisat läkare i andra länder om hur kryometoden används efter 

det att ett sjukhus beslutat att ta behandlingsmetoden i bruk. Av sammanställningen över de 

ersättningar som O Ltd och G Ltd erlagt till A samt de fakturor som A tillställt bolagen framgår 

att A har skött uppdrag och gjort resor i anslutning till dessa avtal under åren 2006-2010 i 

medeltal ungefär 30 dagar per år. A har erhållit arvoden till ett nettobelopp om 74 030 euro. 

10. Med hänsyn till arten och omfattningen av de uppdrag som A skött enligt avtalen med O Ltd 

och G Ltd anser Högsta domstolen det vara klart att hans konsultuppdrag har utgjort en sådan 

bisyssla som avses i 18 § 1 mom. lagen om kommunala tjänsteinnehavare. Enligt 5 mom. i 

samma paragraf har A varit skyldig att anmäla om bisysslan till sin arbetsgivare. Det är ostridigt 

att A har underlåtit att göra en sådan anmälan. 

11. A har påstått att han inte varit medveten om skyldigheten att anmäla om bisysslan. Högsta 

domstolen konstaterar att bristande kännedom om lagens innehåll inte i regel befriar från 

straffansvar. Dessutom ska det beaktas att sjukhuset har haft närmare anvisningar ifråga om 

bisysslor. Enligt samkommunens anvisningar från 21.3.2000 har skyldigheten att göra en 

bisyssloanmälan till förmannen även omfattat fall där man inte har använt arbetstid till bisysslan. 

Förmannen har varit skyldig att vidta åtgärder om bisysslan inverkat störande på utförandet av 

tjänsteuppgifterna. I sådana fall har man kunnat förbjuda, begränsa eller sätta villkor för 

utövandet av bisysslan. Som exempel på bisyssla som stör tjänsteutövningen har nämnts att 

tjänsteinnehavarens neutralitet äventyras eller han blir jävig i sin tjänsteutövning. Även i ett e-

postmeddelande daterat 16.5.2008 har tjänsteinnehavare vid sjukhuset uppmanats att anmäla om 

innehav av bisyssla till arbetsgivaren. I meddelandet har det hänvisats till 18 § lagen om 

kommunala tjänsteinnehavare samt till personalsektionens beslut 20.2.2008 enligt vilket 

bisysslorna skulle kartläggas och registreras årligen. Det har även visats att A gjort en anmälan 

om bisyssla beträffande sin privatmottagning i april 2000. 

12. Enligt vittnet C, som arbetat som specialläkare inom urologi vid sjukhuset, hade läkarna vid 

sjukhuset inte varit så noggranna med att anmäla om sina bisysslor. Enligt henne hade saken inte 

varit föremål för någon ingående diskussion, men påminnelser om att anhålla om tillstånd och 

anmäla om bisyssla hade skickats ut till personalen. 

13. Högsta domstolen anser att de ovanbeskrivna lagbestämmelserna om bisysslor är klara och 

entydiga. Sjukhusets anvisningar har inte heller på något sätt varit svårtolkade. Det har inte ens 

påståtts att A skulle ha försökt utreda huruvida han borde ha anmält sina konsultuppdrag som 

bisyssla till arbetsgivaren. Med beaktande av sjukhusets anvisningar om bisysslor och A:s 

tjänsteställning måste han ha insett att det varit fråga om en bisyssla som han haft en skyldighet 

att göra en anmälan om. Att det förekommit brister i efterlevnaden av bestämmelserna och 

anvisningarna vid sjukhuset, såsom vittnet C har beskrivit, kan inte ha gett A en grundad 

anledning att anse sitt förfarande vara tillåtet. 

14. På grund av de ansökningar om tjänsteledighet som A lämnat in hade A:s förmän fått 

tillkänna att A utfört s.k. proctoring i olika sjukhus i utlandet. Dessa ansökningar har dock endast 

gällt utförande av enstaka undervisningsuppgifter och deltagande i andra evenemang. A har 

alltså inte i dessa ansökningar lyft fram bisysslans faktiska art och omfattning och särskilt inte 



det att han ingått konsultavtal med O Ltd och G Ltd. A har således inte med fog kunnat tro att 

anmälningarna om tjänsteledighet skulle ersätta en bisyssloanmälan. 

15. På ovan anförda grunder anser Högsta domstolen att A har uppsåtligen brutit mot sin 

tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning när han 

underlåtit att anmäla om sin bisyssla. 

Fråga om tjänsteplikten åsidosatts vid deltagande i beredningen av beslutsfattande  

16. För att rekvisiten för missbruk av tjänsteställning ska uppfyllas bör en tjänsteman ha brutit 

mot sin tjänsteplikt när han eller hon deltagit i beslutsfattande eller beredning av beslutsfattande 

eller annars utövat offentlig makt i tjänsteutövning. Den tjänsteplikt som i åtalet påstås ha 

åsidosatts vid deltagandet i beredningen av beslutsfattande och som således utgör föremål för 

prövning i Högsta domstolen är A:s skyldighet att anmäla om sin bisyssla. 

17. Högsta domstolen konstaterar att skyldigheten att göra en bisyssloanmälan är en allmän 

skyldighet som en tjänsteinnehavare redan till följd av sin ställning har. Även om syftet med 

anmälningsplikten är att förstärka tilltron till tjänsteverksamhetens opartiskhet och tillförlitlighet, 

har denna skyldighet inte någon omedelbar anknytning till de enskilda situationer där 

tjänsteinnehavaren fattar eller förbereder beslut. Av detta följer att A:s underlåtelse att anmäla 

om sin bisyssla inte kan anses ha skett vid deltagande i och beredningen av beslutsfattande. Det 

förfarande som beskrivs i åtalet uppfyller således inte brottsrekvisiten för missbruk av 

tjänsteställning och åtalet måste redan på denna grund förkastas. 

18. Följaktligen är det fråga om A:s underlåtelse att anmäla om bisysslan uppfyller rekvisiten för 

brott mot tjänsteplikt. 

Gärningstiden  

19. A har gjort gällande att åtalsrätten för brott mot tjänsteplikt är preskriberad. För att kunna 

avgöra detta påstående bör gärningstiden för brottet mot tjänsteplikt först fastställas. 

20. Gärningstiden kan anses ha börjat 20.2.2006 då A ingått ett konsultavtal med O Ltd. 

Gärningstiden har upphört senast 30.6.2010 när A avstängts från tjänsteutövning. Det har i målet 

framkommit att A har varit alterneringsledig 9.6.2008-31.5.2009 och sjukskriven 4.3.2010-

30.6.2010. Därför bör man även avgöra om A kan anses ha gjort sig skyldig till brott mot 

tjänsteplikt under den tid han har varit borta från tjänsteutövning. 

21. För att rekvisiten för brott mot tjänsteplikt ska vara uppfyllda bör en tjänsteman ha brutit mot 

sin tjänsteplikt vid tjänsteutövning. I fallet HD 2016:90 åtalades en tingsdomare för brott mot 

tjänsteplikt av oaktsamhet, eftersom han i vissa brottmål som han behandlade hade försummat att 

meddela domar. Högsta domstolen ansåg att tingsdomaren inte hade brutit mot sin tjänsteplikt 

under den tid han varit sjukledig även om underlåtelsen hade börjat före tjänstledigheten och 

fortsatt efter den (punkterna 48 och 49). 



22. På basis av det som framgår ovan anser Högsta domstolen att A inte kunnat göra sig skyldig 

till brott mot tjänsteplikt under den tid han varit borta från tjänsteutövningen på grund av 

alternerings- eller sjukledighet. Gärningstiden för det påstådda brottet mot tjänsteplikt är således 

20.2.2006-8.6.2008 samt 1.6.2009-3.3.2010. 

Är åtalsrätten preskriberad?  

23. Det strängaste straffet för brott mot tjänsteplikt är ett år fängelse. Enligt 8 kap. 1 § 2 mom. 4 

punkten strafflagen preskriberas åtalsrätten, om åtal inte väckts inom två år, om det strängaste 

straffet är fängelse i högst ett år eller böter. Enligt 4 mom. i samma paragraf är preskriptionstiden 

för tjänstebrott dock minst fem år. 

24. Enligt 8 kap. 2 § 1 mom. strafflagen räknas preskriptionstiden från den dag då brottet 

begicks. Om det i brottsrekvisiten föreskrivs att underlåtenhet är straffbart, börjar 

preskriptionstiden för åtalsrätten löpa den dag då den underlåtna handlingen senast borde ha 

utförts. 

25. På de grunder som framkommer ovan har A underlåtit att anmäla om sin bisyssla under 

20.2.2006-8.6.2008 samt 1.6.2009-3.3.2010. Underlåtelsen att göra en anmälan om ifrågavarande 

bisyssla har varit fortgående under den tid A varit i tjänst. Högsta domstolen anser att det är fråga 

om en och samma försummelse trots att A varit på alterneringsledighet under tiden 9.6.2008-

31.5.2009. 

26. A har påstått att preskriptionstiden har börjat löpa senast 31.12.2008 med beaktande av att 

avtalet med G Ltd ingåtts 1.1.2008 och att en anmälan om bisyssla borde ha gjorts senast 

31.12.2008, då sjukhusets personal enligt de anvisningar som hänvisats ovan i punkt 11 skulle 

anmäla om sina bisysslor årligen. Högsta domstolen anser att det inte framgår av dessa 

anvisningar att A:s skyldighet att anmäla om utövandet av bisysslan fram till år 2010 skulle ha 

upphört i slutet av det år då han ingått konsultavtalet med G Ltd. 

27. På ovan nämnda grunder bör preskriptionstiden om fem år räknas från 3.3.2010. A har 

delgetts stämningsansökan 26.2.2015. Åtalsrätten för brott mot tjänsteplikt är således inte 

preskriberad. 

Har gärningen varit ringa?  

28. Såsom ovan har konstaterats har A uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser 

och föreskrifter som ska iakttas i tjänsteutövning när han underlåtit att anmäla om bisyssla 

beträffande sina avtal och konsultuppdrag för O Ltd:s och G Ltd:s räkning. Vidare förutsätts det 

för tillräknande i 40 kap. 9 § 1 mom. strafflagen att gärningen inte, med hänsyn till sin menlighet 

och skadlighet samt andra omständigheter som har samband med den, är ringa bedömd som en 

helhet. 

29. Det som i första hand talar emot att A:s gärning varit ringa är att A:s konsultuppdrag hade 

fortgått i flera år utan att arbetsgivaren blivit medveten om avtalsförhållandena mellan honom 

och bolagen. 



30. För det andra talar A:s ställning som överläkare emot att gärningen kan bedömas som ringa. 

Ifråga om överläkares ställning vid sjukhuset har vittnet B berättat att en överläkare ansvarar för 

verksamheten och för att de för verksamheten nödvändiga anskaffningarna görs inom budgeten. 

Det är i regel överläkaren som tar initiativet till att införa nya behandlingsmetoder. Enligt A hade 

han förberett driftsbudgeten genom att uppgöra en kalkyl för den urologiska verksamheten på 

sjukhuset, men hans överordnade hade ansvarat för budgetberedningen och de löpande 

beställningarna hade gjorts enligt antalet patienter. Med beaktande av B:s och A:s berättelser är 

det utrett att A i egenskap av överläkare i urologi har styrt de löpande beställningarna från O Ltd 

och G Ltd inom ramen för budgeten och förberett budgeten inom sitt verksamhetsområde. I 

egenskap av överläkare har A haft befogenheter att besluta om vårdmetoder i de enskilda fallen. 

31. Sammantaget konstaterar Högsta domstolen att A i egenskap av överläkare har varit i 

förmansposition och han har haft ansvar för kryoterapin vid sjukhuset och därmed kunnat 

påverka de dithörande anskaffningarna. Samtidigt har han förbundit sig att fungera som konsult 

för de bolag som säljer apparater och produkter med anknytning till kryoterapin och undervisa 

läkare vid sjukhus som tagit behandlingsmetoden i bruk. Högsta domstolen anser att A:s 

konsultuppdrag har äventyrat förtroendet för hans opartiskhet och tillförlitlighet i skötseln av 

tjänsteuppgifterna som överläkare vid sjukhuset. Om A:s arbetsgivare hade fått veta om 

konsultavtalen skulle man således ha kunnat förbjuda A att ta emot eller inneha en sådan bisyssla 

med stöd av 18 § 5 mom. lagen om kommunala tjänsteinnehavare och sjukhusets egna 

anvisningar som hänvisats ovan i punkt 11. 

32. A har anfört att han sökt om tjänsteledigheter och i sina ansökningar angivit "proctoring". 

Enligt A hade sjukhuset på basis av dessa ansökningar kunnat reagera om 

undervisningsuppdragen varit olämpliga. Såsom konstaterats ovan i punkt 14 har ansökningarna 

om tjänsteledighet dock inte innehållit någon information om A:s konsultavtal. Arbetsgivaren har 

således inte blivit medveten om bisysslans faktiska art och omfattning. 

33. På dessa grunder anser Högsta domstolen att gärningen inte som helhet bedömd är ringa. 

Tillräknande  

34. På ovannämnda grunder tillräknas A följande förfarande: 

A har som tjänsteman i sin ställning som överläkare i urologi vid centralsjukhuset vid 

tjänsteutövning uppsåtligen brutit mot sin tjänsteplikt enligt bestämmelser och föreskrifter som 

ska iakttas vid tjänsteutövning. 

A har ingått konsultavtal först med O Ltd och senare med G Ltd. Enligt avtalen skulle A ställa 

sitt kunnande till bolagens förfogande, för att utveckla de av bolagen framtagna produkterna och 

främja försäljningen. A och bolagen har överenskommit om att A erhåller arvoden och olika slag 

av ersättningar i utbyte för hans tjänster. A har underlåtit att anmäla om sin bisyssla för sin 

arbetsgivare och sålunda dolt sitt engagemang till förmån för bolagen. A:s gärning har inte varit 

ringa bedömd som en helhet. 



35. A har med detta förfarande gjort sig skyldig till brott mot tjänsteplikt vars gärningstid är 

20.2.2006-8.6.2008 samt 1.6.2009-3.3.2010. 

Straffmätning  

36. Straffskalan för brott mot tjänsteplikt är böter eller högst ett år fängelse. I rättspraxis saknas 

det riktlinjer för straffmätningen vid brott mot tjänsteplikt i liknande fall. Från Högsta 

domstolens praxis kan närmast fallen HD 2014:86 samt HD 2017:92 nämnas som vägledande 

med tanke på straffmätningen. 

37. I HD 2014:86 tillräknades svaranden brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet och brott mot 

tjänsteplikt på den grunden att han som ansvarig specialistläkare vid en psykiatrisk poliklinik 

hade läst patientuppgifterna om en person som var släkt med hans hustru och som vårdades på 

polikliniken, fastän personen ifråga inte var hans patient. Högsta domstolen ansåg att 40 

dagsböter var ett rättvist straff för de brott som tillräknades svaranden. 

38. I fallet HD 2017:92 tillräknades svaranden brott mot tjänsteplikt på den grunden att han i 

egenskap av riksåklagare såsom jävig deltagit i behandlingen av och beslutsfattandet i ett ärende 

som gällde anskaffning av utbildning. Högsta domstolen ansåg att 40 dagsböter var ett rättvist 

straff för det brott som tillräknades svaranden. 

39. Vid straffmätningen i denna sak tar Högsta domstolen i beaktande att A:s försummelse har 

varit långvarig och den har visat uppenbar likgiltighet för förbud i lag och för sjukhusets 

anvisningar. Högsta domstolen anser att ett kännbart straff på 60 dagsböter som utgångpunkt är 

ett rättvist straff för gärningen. 

40. Enligt 6 kap. 7 § 1 och 3 punkten strafflagen ska som strafflindrande omständigheter beaktas 

de andra följder som brottet har lett till för gärningsmannen samt om en anmärkningsvärt lång tid 

har förflutit sedan brottet begicks, om det straff som hade mätts ut enligt vedertagen praxis av 

dessa orsaker skulle leda till ett oskäligt eller exceptionellt skadligt slutresultat. 

41. Det förfarande som tillräknats A har börjat redan 20.2.2006 dvs. för över tretton år sedan och 

har slutat 3.3.2010 dvs. för över nio år sedan. Stämningsansökan har delgivits A först strax före 

utgången av åtalsrättens preskriptionstid. Dessutom har A sedan sommaren 2010 varit avstängd 

från tjänsteutövningen för ifrågavarande förfarande. Högsta domstolen anser att den långa tid 

som förflutit sedan brottet begicks samt avstängningen från tjänsteutövningen har förorsakat A 

sådan märkbar olägenhet att straffet ska lindras med stöd av 6 kap. 7 § 1 mom. 1 och 3 punkten 

strafflagen. 

42. På dessa grunder anser Högsta domstolen att ett rättvist straff för det brott som tillräknas A är 

40 dagsböter. 

Domslut 

Hovrättens dom ändras. 



A tillräknas 20.2.2006-8.6.2008 och 1.6.2009-3.3.2010 begånget brott mot tjänsteplikt och döms 

till ett bötesstraff om 40 dagsböter à 65 euro, dvs. sammanlagt 2 600 euro. 

I övrigt ändras inte hovrättens dom. 

Saken har avgjorts av justitieråden Juha Häyhä, Tuomo Antila, Tatu Leppänen, Mika Ilveskero 

och Juha Mäkelä. Föredragande Pia Haga. 

 



Personalsektionen 32 5.6.2019 

Personalsektionen 52 9.9.2019 

 

 

§ 32 Personalens välmående, rapport 

 

Personalsektionen tillsatte 18.9.2018 en ledningsgrupp för utvecklande av personalens 

välmående. Arbetsgruppens uppgift är att utveckla och koordinera 

välmåendesatsningarna utgående från sjukhusets strategiska målsättningen att vi ska ha 

en uppskattad, välmående, innovativ, ansvarskännande och nöjd personal, som 

rekommenderar sin arbetsplats.  

 

Arbetet som bara är i sin början, sker ur ett både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. 

De första tyngdpunkterna för arbetet har utformats av arbetsgruppen utgående från den 

strategiska målsättningen. Personalens åsikter och ideer kring samma frågeställning har 

tagits fram i en work-shop för personalen med 40 deltagare 27.5.2019.  

 

Åtgärder, satsningar eller på vilket sätt man börjar utveckla någon särskild sak, kommer 

att variera beroende på ärendets natur, hur stor del av organisationen det berör och hur 

resurskrävande satsningen är. I de prioriteringsdiskussioner som både arbetsgruppen 

och personalrepresentanterna inledningsvis fört, framkommer klart, att ledarskapet 

spelar en stor och avgörande roll för många av de delområden som är viktiga med tanke 

på personalens välmående. 

 

Sammanfattning av ärenden som arbetsgruppen behandlat och som förankrats med 

sjukhuset ledningsgrupper: 

 

Förverkligas 2019 

- Under våren har alla enheter utarbetat trivselmål.  

- Personalens work-shop 

- Arbetshandledning; 4 nya handledare kommer att utbildas 

- Inleder planeringen av förbyggande fysioterapiverksamhet 

- Sommarsedel till alla  

- Arbetshälsoinstitutets välmåendeförfråga hösten 2019 

- Övergång till mötesfria fredagar, möteskultur 

 

Förverkligas 2020 eller på längre sikt 

- Skolning och coach-program för förmän 

- Minska stress-känslan (utvärdering av varierande arbetsuppgifter) 

- Utvecklingsplaner utgående från resultatet i höstens personalförfrågan  

- Satsning på arbetstidsarrangemang 

- Punktinsatser 

- Inleder förebyggande fysioterapiverksamhet och förebyggande 

organisationspsykologi  

- Annat 

 

 

 

 

 

 

fortsätter 

Bilaga § 142



Personalsektionen 32 5.6.2019 

Personalsektionen 52 9.9.2019 

 

 

Närmare redogörelse vid mötet. 

 

Satsningarna på personalens välmående förutsätter att ekonomiska resurser reserveras 

för ändamålet. Den exakta kostnadsberäkningen är ännu inte gjord. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till 

kännedom samt återkommer till ärendet på nästa möte. 

 

 

PS:  godkände enhälligt HRD: s förslag. 

  __________ 
 

 
 

Personalsektionen 52 9.9.2019 
 
 
 

§ 52  Personalens välmående, rapport, fortsättning 

Det fortsatta beredningsarbetet av satsningar på välmående i arbete är beroende av vilka 

ekonomiska ramar verksamheten har. Den första satsningen som planerats som en 

förmannasatsning beräknas kosta c 55.000 euro. Beredningen av insatser för andra 

personalgrupper är ännu inte konkreta, men på tjänstemannanivå har preliminärt 

diskuterats en lika stor satsning, varför den totala budgeten för välmåendesatsningarna 

2020 skulle uppgå till 110.000 euro. Till den del det är möjligt kunde en viss 

omdisponering av skolningsanslag användas, eftersom de inte brukar förverkligas till 100 

%. Nya anslag kommer ändå att bli nödvändiga. Syftet med satsningarna på välmående 

ska ses som en investering, som i förlängningen ska synas som en högre trivsel, mindre 

sjukfrånvaro och en personal som rekommenderar sin arbetsplats. 

 

 

HRD:  föreslår att personalsektionen stöder planen för satsningar på 

välmående i arbetet och för ärendet till styrelsen för fortsatt 

behandling 

 

 

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. 

 __________ 

 


