
                                                    18.2.2019

Distriktsdirektörens beslutsförteckning
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo

§ 1  Työryhmän asettaminen; H-talon toiminnallisen kehittämisen, tukipalveluiden ja
asiakasohjauksen työryhmät

§ 2  Tillsättande av arbetsgrupp; Arbetsgrupp för planering av integrerad hjälp-
medelsservice inom VSVD

§ 3  Tillsättande av styrgrupp; Styrgrupp för planering av integrerad hjälpmedels-
service inom VSVD

§ 4 Ersättning åt Göran Honga för uppdrag 1.6 – 31.12.2018

§ 5 Päätösluettelo; 3 respiraattoria/Anestesiatyöasemaa; GE Healthcare Finland Oy,
84 300 €
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18.2.2019

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning
Hallintojohtajan päätösluettelo

§ 2 Ersättning för tandprotes som gått sönder

§ 3 Ersättning för kostnaden för medicin

§ 4 Bothnia High 5 yhteistoiminnan koordinoinnin hankinta

§ 5  Korvausvaatimus vahingoittuneista silmälaseista

§ 6 Korvausvaatimus kadonneista vaatteista

§ 7 Korvausvaatimus kadonneesta hammasproteesista

§ 8 Ersättningskrav för skadad egendom

§ 9 Ersättningskrav för tandproteser
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18.2.2019

Chefsöverläkarens beslutsförteckning
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo

§ 1  Lupa lääket.tutkimukselle ”Diagnoosihetken kvantitatiivisen seerumin transglu-
taminaasivasta-aineen ennustevaikutus keliakian aiheuttamien ohutsuolen lima-
kalvomuutosten paranemiseen, Aki Käräjämäki

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

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

§ 4   Tutkimusylilääkärin lupa potilasrekisteritietojen käyttöön

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

§ 6 Työntekijän valitseminen; koulutussuunnittelija Eija Kalliokoski

§ 7  Henkilökohtainen lisä erityispätevyydestä

§ 8  Beviljande av individuellt tillägg för doktorsexamen

§ 9  Lupa lääketutkimukselle  MO40682, Antti Jekunen (Roche)

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

§ 11  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation

§ 12  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig
patientdokumentation
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18.2.2019

Chefsöverskötarens beslutsförteckning
Johtajaylihoitajan päätösluettelo

§ 1 Ändringar till tjänsteregistret; ändring av laboratorieskötartjänst till laboratori-
eskötarbefattning

§ 2  Ändringar till tjänsteregistret; ändring av laboratorieskötartjänst till laboratori-
eskötarbefattning

§ 3  Ändringar  till  tjänsteregistret;  delning  av  100 % vakans  till  två  deltidsvakanser,
samt sammanslagning av deltidsvakanser till heltidsvakanser; arbetstagarnas
önskemål

§ 4 Godkännande av forskningstillstånd; magisteravhandling Sjukskötarens upple-
velser av den dagliga ledningen på operationsavdelningen

§ 5 Anhållan om ledighet för hälsovetenskaplig forskning; Carola Wisur-Hokkanen

§ 6 Muutos vakanssirekisteriin; toimintaterapeutin virka muutetaan toimintatera-
peutin toimeksi
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Personalsektionen 6  29.1.2018 

Personalsektionen 5 30.1.2019 

 

§ 6 Ersättning för mertidsarbete 2018 
 

Styrelsen har behandlat och godkänt planerna för olika enheters beredskap att göra 

kliniskt mertidsarbete inför 2018, för att hålla vårdköerna under kontroll. Målsättningen 

för verksamhetsåret är att skapa ett köfritt sjukhus, utan att enbart öka resurserna i form 

av mertidsarbete, vilket borde synas som ett minskat behov av kliniskt mertidsarbete. 

 

Styrelsens beslut gällande kliniskt mertidsarbete i  bilaga 1/§6 29.1.2018. 

 

Läkarnas ersättningar för kliniskt mertidsarbete kan härledas från en tid då 

ersättningarna fastställdes i läkaravtalet. Vanligtvis ersätts arbete enligt åtgärd eller 

patientbesök. Endast läkare som gör full arbetstid berörs av systemet med kliniskt 

mertidsarbete. Övriga personalgruppers deltagande i köavkortningsarbetet har man 

strävat till att ordna via arbetstidsarrangemang eller genom att betala ett förhöjt 

timarvode. 

 

Nuvarande ersättning till vård och undersökningspersonal inom öppenvård i  

bilaga 2/§6 29.1.2018. 

 

Nuvarande ersättningar för läkares kliniska mertidsarbete i  

bilaga 3/§6 29.1.2018. 

 

I och med att målet är att minska köavkortningsverksamheten, har inga förändringar 

beretts gällande ersättningssystemet för läkare. För vårdpersonalen föreslås dock en 

höjning av arvodet i punkt 3 i bilaga 2. Nuvarande arvode på 45 euro/timme föreslås 

höjas till 55 euro/timme, för att underlätta personalarrangemanget på vårdsidan. 

 

 

HRD:  föreslår att personalsektionen besluter att 

 

- förlänga beslutet om ersättning till vård- och 

undersökningspersonal enligt bilaga 2 för tiden 1.3.2018 

- 31.1.2019 samt att höja timarvodet i punkt 3 till 55 

euro/timme 

 

- förlänga beslutet om ersättning till läkare enligt bilaga 2 

för tiden 1.3.2018 - 31.1.2019. 

 

 

PS:  godkände enhälligt HRD: s förslag. 

  __________ 

 
 
      
     fortsätter 
 

Personalsektionen 5 30.1.2019 
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§ 5 Ersättningar för kliniskt mertidsarbete vid köavkortning under 2019 

Ansvarsområdesdirektörerna och enheterna har uppskattat att det finns behov av att 

göra köavkortningsarbete som mertidsarbete även under 2019, trots att målsättningen 

för verksamhetsåret 2018 var att skapa ett köfritt sjukhus. Styrelsen har behandlat och 

godkänt köavkortningsplanerna på sitt möte 17.1.2019. I beslutet konstateras att 

personalsektionen fastställer ersättningarna till personalen. 

 

Styrelsens beslut i     

 BILAGA 1/§ 5 30.1.2019. 

 

Ersättningsgrunderna för köavkortning har varit högre än vid normalt övertidsarbete. 

För läkarnas del härstammar ersättningssystemet från stadganden i tidigare läkaravtal 

och baserar sig på avtal med respektive läkare. Även för vårdpersonal är 

övertidsersättningen märkbart högre än vid vanlig övertid. 

 

Det hör till personalsektionen att fastställa prövningsbaserade ersättningar. För kliniskt 

mertidsarbete/köavkortningen finns ett beslut om ersättningsnivåer som gäller för tiden 

1.3.2018-31.1.2019.  Då beslutet om ersättningar senast togs, höjdes ersättningarna till 

vårdpersonalen kännbart från 45 €/timme till 55 €/timme.  

 

Nuvarande ersättning till vård- och undersökningspersonal i 

BILAGA 2/§ 5 30.1.2019. 

 

Nuvarande ersättning till läkare i    BILAGA 3/§ 

5 30.1.2019. 

 

Nuvarande ersättningar inom patologin och röntgen i 

BILAGA 4/§ 5 30.1.2019. 

 

 

HRD: föreslår att personalsektionen besluter förlänga beslutet om 

ersättning för mertidsarbete/köavkortning enligt bilagorna 

2-4 för tiden 1.2.2019-31.1.2020. 

 

 

PS: förde en lång diskussion i ärendet och beslöt att 

- godkänna ersättningen för mertidsarbete inom röntgen 

och patologin enligt bilaga 4 

- - i övrigt återremittera ärendet till styrelsen för fortsatt 

beredning. 

__________ 
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Till styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt 

 

Verksamhetsberättelse för sektionen för ägarstyrningen 2018 

 

Sektionens sammansättning: 

 

Medlem                Ersättare 

Hans Frantz, ordf. 

Raija Kujanpää 

Hans-Erik Lindqvist 

Ulla Hellén 

Barbro Kloo 

David Pettersson 

Mona Vikström 

Per Hellman 

Som sakkunnigmedlemmar fungerade sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen, förvaltningsdirektör 

Olle Gull som också fungerade som föredragande till den 30 juni, varefter uppgiften övertogs av tf. 

förvaltningsdirektör Björn Boucht. Från och med den 1 juli fungerade planerare Paula Granbacka som 

sektionens sekreterare och sakkunnigmedlem. Olle Gull har tillsvidare fortsatt som sakkunnigmedlem i 

sektionen. 

Under verksamhetsåret hade sektionen 6 sammanträden, men därutöver även ett gemensamt möte med 

Vasa stads koncernsektion i syfte att fastställa kort- och långsiktiga mål för TeeSe och Mico. Sektionens 

protokoll har delgetts styrelsen för kännedom och har varit offentligt till påseende på sjukvårdsdistriktets 

webbplats. 

 

Det första sammanträdet var ett konstituerande möte, där man konstaterade att styrelsen tillsatt sektionen 

12.12.2017 (§ 191) och gett sektionen ett uppdrag som fastställts i det av styrelsen godkända direktivet för 

ägarstyrning: 

 

 Sektionens uppgifter är att: 

 utse representanter till de dotter- och intressesammanslutningars bolagsstämmor eller 

motsvarande i sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar 

 ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller 

motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor som behandlas 

 följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för 

sjukvårdsdistriktets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade 

brister till företagets ledning och vid behov rapportera till samkommunens styrelse 

 organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningarna och se till att 

avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen 
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 kontinuerligt rapportera till samkommunens styrelse om verksamheten i dotter- och 

intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form av 

årsberättelser. I årsberättelserna ska ingå åtminstone uppgifter om hur de uppställda 

målsättningarna har förverkligats. 

 

Delägarskap år 2018 

Under verksamhetsåret var samkommunen delägare i 14 bolag. Endast Fab Eila är samkommunens 

dotterbolag, i de övriga bolagen är vi minoritetsägare. Läget år 2018 presenterat per bolag: 

 

Bostadsaktiebolaget Skolhusgatan 27  

Även de resterande aktierna har realiserats under år 2018. 

 

Telefonaktier i Viria, 124 stycken (tidigare Anvia) 

För ett år sedan tänkte man att aktierna ska säljas så fort ett lämpligt tillfälle kommer, men 

tillsvidare är vi aktieägare. Vanligtvis har vi inte deltagit i bolagsstämman, utan gett en fullmakt 

åt någon person från t.ex. någon kommun eller handelskammaren. 

 

Labquality Ab  

En utredning av realiseringen av bolaget pågår som bäst i och med att ett köpanbud inkommit. 

 

Coxa Ab     

Inga förändringar under år 2018. 

 

Seinäjoen keskuspesula 

Vid sitt sammanträde den 23 mars godkände sektionen godkände ett nytt aktionärsavtal för att 

kunna öppna bolaget för nya ägare. Keskuspesula har under verksamhetsåret fått två nya 

aktieägare, samkommunen Kaksineuvoinen och samkommunen för utbildning i Seinäjoki. 

Bolaget är stabilt och ett nytt tvätteri togs i bruk år 2017. 

Vasa centralsjukhus har haft två representanter i styrelsen, Olle Gull och Saija Seppelin som 

under verksamhetsåret ersatte Marina Kinnunen i styrelsen för bolaget.  

 

Kuntien Tiera Ab och Kuntien Taito Ab 

Distriktet har en aktie i bägge bolagen för att kunna komma i inhouse-ställning. Distriktet har 

aldrig deltagit i bolagsstämman eftersom distriktets ekonomiska risk på 1 euro och 3 euro är helt 

försumbar. Följaktligen har distriktet inga möjligheter eller ambitioner på styrelseplatser. 

 

2M-IT Ab (Medbit Ab fusionerades med Medi-It 1.3) 

Medbit var distriktets gemensamma ICT-bolag i Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde. Då hade distriktet en kännbar aktiepost i bolaget och var den tredje 

största ägaren. Medbit Ab fusionerades 1.3.2018 med Medi-It Ab till ett nytt bolag som fick 

namnet 2M-IT Ab. Vasa sjukvårdsdistrikt har 4 760 aktier i det nya bolaget (4,76 %). 2M-IT Ab 

verkar inom 11 landskap och 12 sjukvårdsdistrikt, och dess omsättning är ca 82 miljoner euro. 

Personalen omfattar 415 anställda. På detta sätt har man förmått skapa ett starkt bolag både vad 

gäller kunnande och ekonomi. I detta läge har Vasa sjukvårdsdistrikt en plats i styrelsen och 
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Göran Honga har valts till den. För tillfället är det inte säkert huruvida ägarna i Österbotten har 

endast en styrelseplats nu när staden Jakobstad också är delägare i 2M-IT. 

 

TeeSe Ab och Mico Botnia Ab 

Dessa två bolag har grundats som en del av förberedelserna inför landskapsreformen.  

TeeSe Ab har i detta skede två ägare, nämligen Vasa sjukvårddistrikt och Vasa stad. Innan 

verksamheten i bolagen inleddes hade sektionen behandlat den riskbedömning som hade 

upprättats angående bolagiseringen samt godkänt de huvudavtal som skulle ingås med bolagen. 

Bolagens verksamhet inleddes i praktiken den 1 juni då personal överfördes i bolagens tjänst. 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet beslutade vid sitt sammanträde 12.12.2018 att höja det egna 

kapitalet i TeeSe genom en kapitalplacering på 115 100 euro. Verksamheten i TeeSe och Mico 

har behandlats i sektionen så att man tillsammans med de verkställande direktörerna kommit 

överens om de lång- och kortsiktiga målen för bolagen, och utöver det har de verkställande 

direktörerna hörts i sektionen. Rapporteringen sker i början av år 2019. 

 
Fimlab Ab och Finlands närlaboratorium Ab 
I och med omorganiseringen av laboratoriefunktionerna har sjukvårdsdistriktet köpt 25 aktier i 

Fimlab av Birkalands sjukvårdsdistrikt (0,5 % av aktiekapitalet) för att distriktet ska kunna bli 

delägare i Fimlab. Finlands närlaboratorium Ab igen har grundats 16.10.2018 tillsammans med 

Fimlab och Birklands sjukvårdsdistrikt. Den bakomliggande orsaken till delägarskapet är det 

förändrade marknadsläget, eftersom verksamheten på de kliniska laboratorierna i Finland 

tidigare i regel har tillhandahållits i offentlig regi, men i och med förändringen på hälso- och 

sjukvårdsmarknaden samt vård- och landskapsreformen håller verksamheten på att bli allt mer 

marknadsbestämd. Förändringstrenderna berör samtliga offentligt ägda 

laboratorieorganisationer. Det är förutsägbart att den konsolideringsutveckling som fortgått 

inom den offentliga laboratoriesektorn i över 15 år samt att de skalfördelar och det 

kostnadsutbyte som uppnåtts i och med den här utvecklingen äventyras om tillgodogörandet av 

kapaciteten avtar då efterfrågan på tjänster övergår till den konkurrensutsatta marknaden, där 

anknutna enheter inte längre kan bedriva någon verksamhet. Utan de anpassningsåtgärder som 

förutsätts enligt lag hotar förändringen på marknaden att öka kostnaderna i synnerhet på de 

laboratorietjänster som används av den offentliga specialsjukvården och äventyrar också 

tillgången på regionala laboratorietjänster. Dessutom är utvecklingen förknippad med en risk 

för att serviceproduktionen och expertisen flyttar utomlands, vilket i så fall skulle hämma både 

patientsäkerheten och försörjningsberedskapen. 

 
Una Ab  

Una är det IT-bolag som sjukvårdsdistrikten (HNS deltar endast partiellt) i Finland grundat för 

att utveckla de kommande medicinska patientsystemen. I detta skede har alla sjukvårdsdistrikt 

en plats i styrelsen och Göran Honga har valts till styrelseordförande. På sikt är det meningen 

att styrelsen ska krympas och i det skedet börjar säkert styrelseplatserna att cirkulera enligt 

någon modell. 

 

Fastighetsbolaget Eila 

Bolaget ägs till 100 % av Vasa sjukvårdsdistrikt och meningen är att bolaget ska avyttras, vilket 

ännu inte har skett. Till dags dato har sjukvårdsdistriktets tjänstemän suttit i styrelsen och 

förvaltningsdirektören har representerat sjukvårdsdistriktet på bolagsstämman.  
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Därutöver har sektionen preliminärt behandlat bolagiseringen av Vasa regionala 

företagshälsovård. Hittills har den regionala företagshälsovården varit Vasa stads affärsverk.  

 

Sektionen har även behandlat boksluten för de viktigaste bolagen (Medbit Ab, Fab Eila, 

Seinäjoen keskuspesula, Coxa Ab och Labquality Ab), och utsett representanter till 

bolagsstämmor. Under gällande verksamhetsår har sektionen framförallt koncentrerat sig på att 

följa upp verksamheten i TeeSe och Mico samt på den dialog som förts mellan våra 

styrelserepresentanter i dessa bolag och bolagens verkställande direktörer. 

 

 

ICT-strategin och dess förhållande till ägarstyrningen 

 

ICT-strategin har utgjort en bemärkt sakhelhet i sektionen, eftersom nuläget betraktat från ett 

ägarstyrningsperspektiv är förknippat med utmaningar. Utgångspunkten måste vara att ägarstyrningen av 

bolagen måste förverkligas så att ägarens strategi har en förutsättning att omsättas i praktiken. Situationen 

inom ICT-verksamheten kan sägas vara turbulent. Vi har dels det nyligen grundande bolaget 2M-IT, som 

börjar arbeta ut en ny servicestrategi med ett kundunderlag som haft två ganska olika nivåer på omfattning 

av den utlokaliserade verksamheten. Dels har vi Mico Botnia, som åtminstone för Vasa stads del tar över en 

del av den verksamhet som Medbit tillhandahållit för Vasa sjukvårdsdistrikt. Därtill kommer det 

riksomfattande IT-bolaget Vimana Oy som också spelar en roll i sammanhanget. För de medicinska systemen 

har vi det kommunala Una och det statliga SoteDigi Ab som förhandlar om en arbetsfördelning. I och med 

ovan nämnda tog man i början av verksamhetsåret fram principer för tre olika nivåer: s.k. grundsystem som 

används i ICT-verksamheten kan utvecklas tillsammans med Mico Botnia i samråd med övriga ägare. ICT-

lösningar som är specifika för social- och hälsovårdssektorn igen ska utvecklas på 

specialupptagningsområdesnivån med 2M-IT Ab som huvudsaklig samarbetspart. Den nationella ICT-

strategin för social- och hälsovårdsverksamheten igen utvecklas av Una Ab. Dessutom hörde sektionen 2M-

IT:s verkställande direktör Jari Nevalainen i december, då han redogjorde för bolagets verksamhet, vision 

och strategi. 




