
 
                                                                              29.4.2019 

 

           
 

 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 10  Beslutsförteckning; Reservdel Röntengrör CT Definition Jakobstad; Siemens 

Healthcare Oy, 152 550 €. 
 
§ 11  Päätösluettelo; MRI2 päivitys; GE Healthcare Finland Oy, 587 000 € 
 
§ 12 Potilasinformaatiotyöryhmän kokoonpanon päivittäminen vuosille 2018-2021 
 
§ 13 Työryhmän asettaminen; Turvallinen lääkehoito 
 
§ 14 Beslutsförteckning; Vivascope, Mavig GmbH, 50 896 € 
 
§ 15 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 16 Työterveyshuollon yhtiöittämisen projektiryhmän jäsenen nimeäminen 
 
§ 17 Beviljande av individuellt tillägg 
 
§ 18 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 19 Päätösluettelo; Silmänpohjalaser; Quantel Medical, 56 000 € 
 
§ 20 Kirjaamis- ja laskutustyöryhmän päivittäminen 8.4.2019 lukien 
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          29.4.2019 
 
 
 
 

Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

2019 

§ 20 PET CT-säteilysuojien hankinta, SAM Nordic Oy 

§ 21 PET CT-säteilysuojien hankinta, MAP Medical Technologies Oy 

§ 22 Viranhaltijan valitseminen, lakimies 

§ 23 Argon-laitteiston hankinta 

§ 24 Beslut om individuellt tillägg 

§ 25 Beslut om individuellt tillägg 

§ 26 Beslut om individuella tillägg 

§ 27 Beslut om individuella tillägg 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin  päätösluettelo  
 
 
 
§ 28 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation. 
 
§ 29  Lupa FCG:n koodikirjaamisen auditoijille käyttää potilaskeromustietoja audi-

toinnissa 
 
§ 30  Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 31 Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

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

patientdokumentation. 
  
§ 33  Johtajaylilääkärin ohje; Lagring av vårdanvisningar vid VCS/Hoito-ohjeiden 

tallennus VKS:ssa 
 
§ 34 Johtajaylilääkärin lupa potilasrekisteritietojen käyttöön 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 17 Beslut om individuella tillägg 
 
§ 18 Päätös työsuhteen purusta  
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/1272/02.02.00/2018

Vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma

Kaupunginhallitus 18.2.2019 43

Vs. talousjohtaja Jari Karjalainen, puh. 040 669 4464, jari.karjalainen(at)vaasa.fi

Liite Käyttösuunnitelma 2019 sisältäen toteutumatilanteen 1/2019 sekä käyttösuunnitelma 
toimielimittäin ja tulosalueittain. Sopeutusvaateen 2,5 % kohdentuminen 
toimielimittäin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion kokouksessaan 12.11.2018. 
Toimielimiä on pyydetty antamaan talousarvion käyttösuunnitelmansa 31.1.2019 
mennessä. Toimielinten antaman käyttösuunnitelman mukaan toimintatulot ylittyisivät 
0,6 milj. euroa ja toimintamenot 1,2 milj. euroa yli annetun talousarvion. Lisäksi 
erikoissairaanhoitoon varattu määräraha ylittyy 5,1 milj. eurolla. Vahvistetun 
talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat seuraavat (kaupunki liikelaitoksineen):

Taloussuunnitelma on laadittu ylijäämäiseksi siten, että taseeseen kertynyt edellisten 
tilikausien enne vuotta 2017 kertynyt alijäämä 23,7 milj. euroa tulisi katetuksi vuoden 
2020 tilinpäätöksessä. Kuntalain (410/2015) 110 § mukaan Vaasan kertyneet alijäämät 
on katettava viimeistään tilinpäätöksessä 2020.

Tilikauden alkaessa on saatu valtionosuuspäätökset, joiden perusteella valtionosuudet 
tulevat toteutumaan talousarviossa arvioidun tasoisina. Muun verorahoituksen, eli 
kunta-, kiinteistö- ja yhteisöveron, toteutuma vuonna 2018 jäi selkeästi alle silloisen 
talousarviotason ja tämän heijastusvaikutuksena oletetaan tässä hetkessä vuoden 2019 
verotuloarvion olevan noin kaksi miljoonaa liian korkea. Vuoden 2018 tilikauden tulos 
on myös jäämässä merkittävästi alijäämäiseksi, mitä selittää verotulopohjan pettämisen 
lisäksi sosiaali- ja terveystoimen menojen ylitys sekä omaisuuden myynnin jääminen 
arvioitua pienemmäksi. Tästä syystä vuoden 2019 talousarvion tulostavoitteen 
saavuttaminen vaatii toimenpiteitä organisaatiossa. Toimintakatetta tulee merkittävästi 
pienentää. Käytännössä tämä tarkoittaisi 2,5 % sopeutusvelvoitteen asettamista 
toimielimille, joka voidaan täyttää menoja pienentämällä tai tuloja lisäämällä. Liitteessä 
on laskelma euromääristä lautakunnittain. Tasapainotusvaade tulee ulottaa myös 
kuntayhtymiin sekä kaupungille palvelua tuottaviin konserniyhteisöihin.

Tasapainotustoiminta organisoidaan siten, että kaupungin johtoryhmä johtaa toteutusta 
kaupungin sisällä kaupunginhallituksen ohjauksessa.

Tuloslaskelma TA 2019
Toimintatulot 208 956 400
Toimintamenot -580 334 700
Toimintakate -371 378 300
Verotulot 294 302 200
Valtionosuudet 107 116 300
Rahoitustuotot ja -kulut 13 847 700
Vuosikate 43 887 900
Tilikauden tulos 12 691 100

jari.karjalainen
Highlight
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Kaupunginjohtaja TH

Kaupunginhallitus päättää palauttaa käyttösuunnitelmat lauta- ja johtokuntiin uudelleen 
valmisteltavaksi siten, että 2,5 % sopeutusvaade sisällytetään vuoden 2019 talousarvion 
käyttösuunnitelmiin. Tarkistetut käyttösuunnitelmat palautetaan 15.3.2019 mennessä.

Päätös Merkittiin sivistystoimen johtaja Knookala esittelijäksi.
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa käyttösuunnitelmat toimialoille 
uudelleen valmisteltavaksi siten, että tarvittava sopeuttamisvaade sisällytetään vuoden 
2019 talousarvion käyttösuunnitelmiin. Lauta- ja johtokuntien tarkistetut 
käyttösuunnitelmat palautetaan maaliskuun loppuun mennessä.



Kostnader för vård i andra inrättningar 2014-2018 per specialitet

Kustannukset hoidosta muissa laitoksissa v. 2014-2018 erikoisaloittain

Inremed Kirurgi Gyne Barn Ögon Öron Mun Hud Onk. Psyk Ungd.ps Barnps Neuro Barnneur Lung Fysiatri Geraitri Allm.med. Totalt 

Sisätaudit Kirurgia Naisten Lasten Silmä Korva Suu Iho Onk Psyk Nuor.ps. Last.ps. Neuro Last.neur Keuhko Fysiatria Geraitria Yleislääk Yhteensä

2014

Univ-YO 2 175 337 8 493 956 869 240 4 087 600 431 351 643 674 110 751 16 224 1 519 061 25 177 27 547 41 491 355 983 139 572 93 138 4 170 19 034 273

Ej Univ. -Ei YO 1 757 482 1 600 590 1 495 210 786 713 189 513 158 307 96 666 152 951 191 790 4 211 053 565 000 411 202 812 033 37 636 155 192 1 394 882 14 016 220

Tot-Yht. 3 932 820 10 094 546 2 364 450 4 874 313 620 864 801 981 207 417 169 175 1 703 590 4 236 230 592 547 452 694 1 168 016 177 208 248 330 1 399 052 33 043 232

2015

Univ-YO 2 583 209 9 436 372 885 764 4 321 290 366 962 680 768 159 919 39 035 1 103 057 92 413 3 670 25 510 549 084 120 751 33 119 5 442 20 406 365

Ej Univ. -Ei YO 1 567 951 2 385 643 2 402 626 1 161 987 211 644 188 180 92 729 192 222 185 305 4 331 291 456 493 133 169 893 345 68 483 97 490 1 803 925 16 172 484

Tot-Yht. 4 151 161 11 822 015 3 288 391 5 483 277 578 606 868 948 252 648 231 257 1 288 362 4 423 704 460 163 158 679 1 442 428 189 234 130 609 1 809 368 36 578 849

2016

Univ-YO 4 056 447 8 600 269 915 655 4 039 329 380 186 610 401 167 187 38 549 884 351 123 919 4 717 65 376 1 038 350 186 285 28 915 8 229 120 635 21 268 798

Ej Univ. -Ei YO 1 874 007 2 414 279 2 408 213 2 247 688 186 052 283 978 113 865 220 440 253 638 3 637 609 302 302 61 010 728 641 110 896 157 491 1 866 942 105 199 16 972 250

Tot-Yht. 5 930 453 11 014 549 3 323 867 6 287 017 566 237 894 379 281 052 258 989 1 137 989 3 761 528 307 019 126 386 1 766 991 297 180 186 406 1 875 171 225 834 38 241 048

2017

Univ-YO 2 959 074 8 698 246 1 148 654 3 904 595 437 915 663 374 61 143 39 567 739 975 91 361 114 314 39 416 970 747 255 320 122 586 33 300 107 614 20 387 201

Ej Univ. -Ei YO 1 858 561 2 026 340 2 296 352 1 874 703 292 206 201 133 92 037 164 795 100 982 3 255 043 227 268 174 025 747 141 292 753 202 721 1 547 777 259 062 15 612 898

Tot-Yht. 4 817 636 10 724 586 3 445 006 5 779 298 730 121 864 506 153 180 204 362 840 957 3 346 404 341 582 213 440 1 717 888 548 073 325 307 1 581 077 366 676 36 000 099

2018

Univ-YO 2 328 914 10 275 452 1 108 687 3 722 205 465 429 638 697 48 368 41 057 425 309 140 889 421 524 67 702 795 572 821 030 105 930 5 219 145 647 21 557 630

Ej Univ. -Ei YO 2 311 003 2 466 992 2 377 894 2 003 059 310 538 289 561 152 632 197 817 226 853 3 750 925 285 115 200 920 944 774 419 535 258 117 1 247 483 9 613 540 498 17 993 331

Tot-Yht. 4 639 917 12 742 445 3 486 581 5 725 264 775 968 928 258 200 999 238 874 652 162 3 891 814 706 638 268 622 1 740 346 1 240 565 364 048 1 252 702 9 613 686 145 39 550 962

2014-2018

Univ-YO 7,1 % 21,0 % 27,5 % -8,9 % 7,9 % -0,8 % -56,3 % 153,1 % -72,0 % 459,6 % 1430,2 % 63,2 % 123,5 % 488,2 % 13,7 % 25,2 % 13,3 %

Ej Univ. -Ei YO 31,5 % 54,1 % 59,0 % 154,6 % 63,9 % 82,9 % 57,9 % 29,3 % 18,3 % -10,9 % -49,5 % -51,1 % 16,3 % 1014,7 % 66,3 % -10,6 % 28,4 %

Tot-Yht. 18,0 % 26,2 % 47,5 % 17,5 % 25,0 % 15,7 % -3,1 % 41,2 % -61,7 % -8,1 % 19,3 % -40,7 % 49,0 % 600,1 % 46,6 % -10,5 % 19,7 %
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Kostnader för vård på universitetssjukhus 2014-2018 per specialitet

Kustannukset hoidosta yliopistollisissa sairaaloissa v. 2014-2018 erikoisaloittain

Univ.sjukh Inremed Kirurgi Gyne Barn Ögon Öron Mun Hud Onk. Psyk Ungd.ps Barnps Neuro Barnneuro Lung Fysiatri Geraitri Allm.med. Totalt 

YO-sair Sisätaudit Kirurgia Naisten Lasten Silmä Korva Suu Iho Onk Psyk Nuorisops. Lastenps. Neuro Last.neuro Keuhko Fysiatria Geraitria Yleislääket. Yhteensä

2014 2 175 337 8 493 956 869 240 4 087 600 431 351 643 674 110 751 16 224 1 519 061 25 177 27 547 41 491 355 983 139 572 93 138 4 170 0 19 034 273

2015 2 583 209 9 436 372 885 764 4 321 290 366 962 680 768 159 919 39 035 1 103 057 92 413 3 670 25 510 549 084 120 751 33 119 5 442 0 20 406 365

2016 4 056 447 8 600 269 915 655 4 039 329 380 186 610 401 167 187 38 549 884 351 123 919 4 717 65 376 1 038 350 186 285 28 915 8 229 120 635 21 268 798

2017 2 959 074 8 698 246 1 148 654 3 904 595 437 915 663 374 61 143 39 567 739 975 91 361 114 314 39 416 970 747 255 320 122 586 33 300 107 614 20 387 201

2018 2 328 914 10 275 452 1 108 687 3 722 205 465 429 638 697 48 368 41 057 425 309 140 889 421 524 67 702 795 572 821 030 105 930 5 219 145 647 21 557 630

14 102 981 45 504 296 4 927 999 20 075 019 2 081 843 3 236 913 547 369 174 431 4 671 753 473 757 571 772 239 494 3 709 736 1 522 958 383 689 56 361 0 373 896 102 654 268

2014-2018 7,1 % 21,0 % 27,5 % -8,9 % 7,9 % -0,8 % -56,3 % 153,1 % -72,0 % 459,6 % 1430,2 % 63,2 % 123,5 % 488,2 % 13,7 % 25,2 % 13,3 %
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Kostnader för vård på icke-universitetssjukhus 2014-2018 per specialitet

Kustannukset hoidosta Ei-yliopistollisissa sairaaloissa v. 2014-2018 erikoisaloittain

Ej Univ.sjukh Inremed Kirurgi Gyne Barn Ögon Öron Mun Hud Onk. Psyk Ungd.ps Barnps Neuro Barnneuro Lung Fysiatri Geraitri Allm.med. Totalt 

Ei YO-sair. Sisätaudit Kirurgia Naisten Lasten Silmä Korva Suu Iho Onk Psyk Nuorisops. Lastenps. Neuro Last.neuro Keuhko Fysiatria Geraitria Yleislääket. Yhteensä

2014 1 757 482 1 600 590 1 495 210 786 713 189 513 158 307 96 666 152 951 191 790 4 211 053 565 000 411 202 812 033 37 636 155 192 1 394 882 0 14 016 220

2015 1 567 951 2 385 643 2 402 626 1 161 987 211 644 188 180 92 729 192 222 185 305 4 331 291 456 493 133 169 893 345 68 483 97 490 1 803 925 0 16 172 484

2016 1 874 007 2 414 279 2 408 213 2 247 688 186 052 283 978 113 865 220 440 253 638 3 637 609 302 302 61 010 728 641 110 896 157 491 1 866 942 105 199 16 972 250

2017 1 858 561 2 026 340 2 296 352 1 874 703 292 206 201 133 92 037 164 795 100 982 3 255 043 227 268 174 025 747 141 292 753 202 721 1 547 777 259 062 15 612 898

2018 2 311 003 2 466 992 2 377 894 2 003 059 310 538 289 561 152 632 197 817 226 853 3 750 925 285 115 200 920 944 774 419 535 258 117 1 247 483 9 613 540 498 17 993 331

9 369 005 10 893 845 10 980 295 8 074 150 1 189 952 1 121 159 547 928 928 226 958 569 19 185 921 1 836 177 980 326 4 125 934 929 303 871 011 7 861 009 9 613 904 760 80 767 183

2014-2018 31,5 % 54,1 % 59,0 % 154,6 % 63,9 % 82,9 % 57,9 % 29,3 % 18,3 % -10,9 % -49,5 % -51,1 % 16,3 % 1014,7 % 66,3 % -10,6 % 28,4 %
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   24.4.2019 

1 (1) 

 

 

 

 

 

 

Den administrativa överläkarens uppgifter 2019 

 

- Deltar i utvecklandet av digitala tjänster till den del de inverkar på patienternas 

vårdprocesser (arbetsgrupper, ledningsgruppen för IT-verksamheten). Följer med 

utvecklingen i den digitala verksamhetsmiljön samt sköter de uppgifter som kräver 

medicinsk sakkunskap i anknytning till klient- och patientdatasystemet. 

- Utvecklar samarbetet mellan primärvården och den specialiserade sjukvården till den del 

som uppgiften inte handhas av primärvårdsenheten.  

- Sköter de medicinska sakkunniguppgifter som hänför sig till informationssystem och 

mjukvaror som behövs för utvecklandet av sjukvården. (Informationsledning) 

- Organiserar AT-tjänstgöringen i Vasatrakten 

- Godkänner ansvarsområdesdirektörernas jourlistor 

- Utarbetar beredningsmaterial som CÖL behöver i samband med utredningar osv. 

- Övriga uppgifter som chefsöverläkaren delegerar/ger. 

 

 

Reijo Autio 

chefsöverläkare 
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Protokoll · sida 1(6) 

nr 1/2019 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Torsdagen 21.2.2019 kl. 9.00–11.00 

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, andra våningen 

Informationsmöte för fackorganisationernas representanter kl. 11.00 

Beslutsfattare:  

Närvarande: Hellman Per 

Erickson Sture 

Kemppinen Juha 

Jaakola Tanja 

Backström Alice 

Granfors Mikaela 

Lundman-Evars Helena 

Frantz Hans 

Kujanpää Raija 

Smeds-Nylund Ann-Sofie 

ordförande 

medlem 

föredragande 

sekreterare 

sakkunnig 

sakkunnig 

sakkunnig 

styrelsens ordf. 

styrelserepresentant 

medlem 

Vasa  

Vasa   

ansv.omr.dir., VCS 

överskötare, VCS 

Korsholm 

Närpes 

Närpes 

Vasa  

Vasa 

Närpes 

Frånvarande: Vikström Pernilla 

Rönnlund Christer 

Eriksson Roger 

Småros Anna-Stina 

Sirviö Markku 

vice ordförande 

ersättare 

medlem 

sakkunnig 

sakkunnig 

Korsholm 

Kristinestad 

Pedersöre 

Jakobstad 

Vasa 

Sakkunniga: Granlund Susann koordinerande  

avdelningsskötare 

VCS 

Övriga närva-

rande: 

   

Föredragande: Kemppinen Juha   

Sekreterare: Jaakola Tanja   

Paragrafer: 1-9 

Protokollet  

undertecknat: 

Ordförande: 

 

Sekreterare: 

 

 

 

Justerat: Plats och tid: 

 

 

Sture Erickson 

Plats och tid: 

 

 

Mikaela Granfors 

Framlagt  

till påseende: 

 Utdragets riktighet bestyrker: 
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Protokoll · sida 2(6) 

nr 1/2019 

 

Organ: Psykiatriska delegationen 

Tid: Torsdagen 21.2.2019 kl. 9.00–11.00 

Plats: Psykiatriska enheten, F-huset, andra våningen 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 1 Sammanträdet öppnas 3 

§ 2 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 3 

§ 3 Val av protokolljusterare 3 

§ 4 Den aktuella personalsituationen 3 

§ 5 Det ekonomiska läget inom ansvarsområdet 5 

§ 6 Översikt över planeringen av H-huset 5 

§ 7 Övriga ärenden 6 

§ 8 Nästa sammanträde 6 

§ 9 Sammanträdet avslutas 6 

 

Ordförande:  

 

 

Per Hellman 



Ärendesida 3(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen     21.2.2019 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas 

Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet klockan 9.02. 

 

§ 2 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 
§ 3 Val av protokolljusterare 

Sture Erickson och Mikaela Granfors valdes till protokolljusterare. 

 
§ 4 Den aktuella personalsituationen 

 

Ansvarsområdesdirektör Juha Kemppinen redogjorde för bakgrunden till den läkar-

brist som uppstod då hyrläkarna lämnade sjukhuset. De specialiserande läkarna var 

rädda för att den handledning som ges av seniorläkare skulle bli bristfällig, men 

också för att de skulle få en stor arbetsbörda. Dessutom framfördes det också speci-

alkrav i anslutning till handledning och kundvolym, vilka inte kunde tillmötesgås. 

Rekryteringen ställer till utmaningar i nuläget. Det känns som att ingen vill jobba 

inom psykiatrin. Språkkunskapskravet och den psykiatriska specialiteten upplevs 

som tung. 

Verksamhetsmiljön ställer till utmaningar. Läget förvärrades då många läkare sam-

tidigt lämnade sjukhuset. 

Nuläge: 3 hyrläkare. En eller två till kunde anställas om man bara lyckades rekrytera 

några. I april–maj 2019 kommer två specialiserande läkare i jobb.   

Flera kandidater och amanuenser ska anställas för sommaren. Målet är att få nya lä-

kare att engagera sig och bli kvar i trakten och jobba en längre tid.  

Situationen på barnpsykiatrin: en specialist som överläkare + 4 specialiserande lä-

kare. 

Situationen på ungdomspsykiatrin: en specialist som överläkare + 2 specialiserande 

läkare. I skötararbetsgruppen lanseras ett s.k. akut arbetspar som en ny verksam-

hetsform. 

Psykiatriska polikliniken: en specialist som överläkare + 3 hyrläkare. 

Ingen bedömning av arbets- och funktionsförmåga (på årsnivå 25) år 2019. 

Kö till läkarmottagningen. 

Avdelning 1: en kandidat + överläkaren som stöd. 

Avdelning 2: en läkare + en amanuens. 

Avdelning 4: en specialist som överläkare + en amanuens. 



Ärendesida 4(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag sida 

Psykiatriska delegationen     21.2.2019 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Avdelning 5: en specialist som överläkare + en amanuens. 

Jouransvaret faller närmast på två specialister. 

 

Delegationen: 

Vad påverkar situationen och hur kan den åtgärdas? Ömsesidig assistans, för unga 

läkare är arbetsfördelning och handledning viktig. Behovet av arbetshandledning 

dryftades, såsom även möjligheterna att erbjuda dylik verksamhet på distans. Sam-

arbetet med Umeå lyftes fram, skulle man lyckas rekrytera läkare därifrån. 

 

Delegation uttryckte sitt stöd för ledningen på psykiatrin och förmedlade likaly-

dande hälsningar från styrelsen. Feedback om situationen inom psykiatrin har också 

framförts till delegationsmedlemmar. 

Diskussion om psykiatrins regionala verksamhetsmiljö och infrastruktur, vilka enligt 

ansvarsområdesdirektören inte fungerar idealiskt. Delegationen konstaterade att 

ömsesidiga diskussioner bör föras med aktörer.  

 

Delegationen dryftade de bristfälliga språkkunskaperna bland läkarna, vilket leder 

till att skötare blir tvungna att översätta diskussioner. Delegationen diskuterade 

möjligheten att anställa en tolk för att underlätta situationen. Delegationen beto-

nade också vikten av en vi-anda, social gemenskap och belönandet av personalen. 

Delegationen dryftade olika alternativ för att bistå en dylik utveckling, exempelvis 

genom gemensamma, multiprofessionella båtseminarier eller gemensamma kvälls-

tillställningar för serviceområdet och ansvarsområdet. Belöningar är ett sätt att visa 

att arbetet har betydelse. 

 

Delegationens sakkunniga från Korsholm berättade om det missnöje som råder gäl-

lande den betjäning som den ungdomspsykiatriska polikliniken erbjuder svensk-

språkiga unga. De anvisar sina klienter till andra distrikt än Vasa svd. Delegationen 

ansåg att det är viktigt att föra en dialog om varför man inte är belåten, för att både 

kommunen och VCS ska få möjlighet att ge sin syn på frågan. 

 

Överskötaren redogjorde för vårdpersonalsituationen. Läkarbristen ställer till utma-

ningar i verksamheten och vården. Skötarna har varit mycket flexibla och fungerar 

som en stenfot för verksamheten. Skötarna är tvungna att översätta diskussioner, ef-

tersom det ligger i klientens intresse men också visar på samarbetsvilja, vilket upp-

levs ta tid av det egentliga vårdarbetet. Skötarna har också varierande förhållnings-

sätt till denna uppgift och många upplever det som ett felaktigt tillvägagångssätt. 

Det pågår en ständig rekrytering av vårdpersonal med anledning av den rådande 

personalomsättningen. Delegationen upplystes om att ett gemensamt informations- 

och diskussionsmöte ska hållas för personalen. På det stora hela är situationen inom 

det psykiatriska serviceområdet svårt och problematiskt för tillfället.  
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Delegationen framförde att tolkfrågan ska utredas och att t.ex. belöning av personal 

genom gemensamma utfärder ska övervägas.  

Delegationen kommenterade skilt att den anser att planeringen av integrationen av 

mental- och missbrukarvården bör fortsätta.  
 
§ 5 Det ekonomiska läget inom ansvarsområdet 

 

Ansvarsområdesdirektörens framställning i bilaga. 

 

§ 6 Översikt över planeringen av H-huset 

Susann Granlund redogjorde för det aktuella läget gällande planeringen av H-huset. 

Utrymmesförteckningarna för samtliga våningar har genomgåtts. Samtliga rum och 

kvadratmetrar är klara och utrymmesprogrammet har låsts till denna del. Föränd-

ringar kan inte göras genom att öka antalet kvadratmetrar, målet är att få 37 000 

m2.  

Psykiatrins stora uteterrass fick inte rum i den ursprungliga planeringen. Arkitek-

terna fick i uppgift att tillsammans med tekniken utreda hur stor terrass/balkong 

man kan inrymma i planen för att säkerställa att patienterna ska kunna vistas ute i 1 

timme trots de begränsningar som ställs i mentalvårdlagen. För tillfället är det pla-

nerade utrymmet ca 200 m2. Härnäst ska man bygga standardrum och invänta 

kostnadskalkyler. Dessutom ska man börja se över rumsinredningen. Arbetsgrupper 

har tillsatts för att konkret arbeta med verksamhetsprocesser. Personalen involve-

ras. Alla blir tvungna att dryfta och förändra sina processer. En mental- och miss-

brukarvårdsgrupp har inlett sitt arbete.  

 

Susann åskådliggjorde de planerade utrymmena med hjälp av bottenritningar. På 

den tredje våningen finns det rum för 35 mottagningsrum för öppenvården. 

 

Enligt den ursprungliga planen skulle mental- och missbrukarvårdspatienterna få 63 

vårdplatser, men antalet har minskat med en plats till 62 vårdplatser.  

 

Barn- och ungdomspoliklinikerna är belägna utanför H-huset, varför det behövs en 

separat, parallell plan för denna verksamhet. Planer på samarbete mellan den ung-

domspsykiatriska polikliniken och Ungdomsstation Klaara samt planer på samar-

bete mellan barnpsykiatriska polikliniken och barnskyddet + familjerådgivningen.  

 

Presentationen i bilaga. 
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Delegationen: den akuta jourtida verksamheten för unga missbrukare borde tas i be-

aktande. Ansvarsområdesdirektören lyfte även i sin egen presentation upp de utma-

ningar som beror på att det inte finns någon vårdplats för unga med drog- och miss-

bruksberoende.  
 

§ 7 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

§ 8 Nästa sammanträde 

Nästa sammanträde hålls den 11 september kl. 9.oo. 

 

§ 9 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade deltagarna och avslutade mötet kl 11.04. 
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§ 1  Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutförhet 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträdet 

konstaterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.  

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

Päivi Karppi och Kaj Johansson valdes till protokolljusterare. 

 

§ 3 Personalens språkkunskaper, behörighets- och språkkunskapsstadgan samt dis-

 penser 

 

Ann-Charlott Gröndahl, personaldirektör 

 
Personaldirektör Ann-Charlott Gröndahl redogjorde för sjukvårdsdistriktets behörighets- och 

språkkunskapsstadga som är godkänd av fullmäktige. Alltid då en person väljs till en tjänst el-

ler befattning ska denna person uppfylla de krav som ställs på behörigheten. Den mest krä-

vande klassen, klass 1, omfattar samtliga förmän och även exempelvis avdelningssekreterarna. 

De bör ha ett språkintyg över att de har en god förmåga att i tal och skrift använda svenska och 

finska språken. Vårdpersonalen hör till klass 2 där man kräver god förmåga att i tal och nöj-

aktig förmåga att i skrift använda svenska och finska språken. Av personal i klass tre, såsom 

vaktmästare, krävs god förmåga att i tal använda svenska och finska språken. Till Klass 4 hör 

personalgrupper som inte har någon direkt patientkontakt. De ska ha en nöjaktig förmåga att i 

tal använda svenska och finska språken.  

 

I nämnden dryftade man anstaltsvårdarna som har tämligen mycket kontakt med patienter 

men ändå hör till klass 4. För tillfället är anstaltsvårdartjänsterna utlagda, men även personal 

som tillhandahåller utlagda tjänster borde förutsättas ha tillbörliga språkkunskaper.  

 

I särskilda situationer kan styrelsen bevilja den som ska väljas till en tjänst eller befattning 

dispens eller lindring beträffande den språkkunskap som enligt behörighets- och språkkun-

skapsstadgan krävs av innehavaren av ifrågavarande tjänst eller befattning. Dispens kan bevil-

jas om tjänsten eller befattningen mer än en gång varit lediganslagen men inte fått sökande 

som uppfyller behörighetsvillkoren. Dispens kan även beviljas om den sökande har andra vik-

tiga meriter, vilka bedöms som mycket värdefulla för distriktet och dessa kunskaper inte kan 

fås till organisationen på annat sätt än genom rekrytering av ifrågavarande person. Valet är 

inte villkorligt av huruvida dispens beviljas eller inte. Personer som beviljats dispens uppma-

nas delta i en språkkurs. 
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Dispens för personer i ordinarie anställningsförhållande från kunskaper i svenska har beviljats 

13 läkare, en yrkesman, en fältchef och en näringsterapeut. Dispens från både finska och 

svenska har beviljats sju läkare. Inte en enda person har beviljats dispens från kunskaper i 

finska. Ofta kan de som beviljas dispens en aning av det ifrågavarande språket, men har inte 

lyckats få/förmått avklara ett språkintyg i ifrågavarande språk. 

 

Även bland dem som söker en visstidsanställning väljer man helst en språkligt behörig person, 

även om man till visstidsanställning kan välja en person som inte uppfyller språkkunskapskra-

ven. Om en visstidsanställd saknar språklig behörighet försöker man stöda hens språkstudier. 

Man upplyser anställda genast i början av ett anställningsförhållande om det språkkunskaps-

krav som ifrågavarande tjänst/befattning kräver. Om en anställd inte är språkligt behörig efter 

två år kan hen inte längre väljas till en visstids- eller tillsvidareanställning.  

  

§ 4  Landskapsreformen och minoritetsspråkets ställning 

Olle Gull, förvaltningsdirektör, beredare i landskapsreformen 

 

Förvaltningsdirektör Olle Gull som fungerar som beredare i landskapsreformen redogjorde för 

nuläget gällande beredningen av de lagar som inverkar på landskapsreformen (landskapslagen 

och lagen om ordnande av social- och hälsovårdslagen).  I lagen har man fastställt att social- 

och hälsovården ska ordnas så att klienterna blir betjänade på det språk de väljer, antingen 

finska eller svenska. I servicestrategin fastställer landskapet också mål för minimimängden 

tjänster som ska upphandlas av privata producenter av social- och hälsotjänster. I servicelöftet 

ställer landskapet dessutom upp mål för hur social- och hälsovårdstjänsterna tillhandahålls på 

ett sätt som beaktar invånarnas behov och de lokala förhållandena. Arbetet med att bereda ett 

servicelöfte och en servicestrategi pågår hela tiden.  

 

Nationella strategiska mål fastställs för hur social- och hälsovården ska ordnas för att trygga 

en integration av tjänster och lika tillgång till tjänster, valfrihet, invånarnas rätt att delta och 

påverkningsmöjligheter samt språkliga rättigheter samt mål för att främja jämställdheten. 

Social- och hälsovårdsministeriet och landskapen förhandlar årligen om utförandet av de upp-

gifter och tillhandahållandet av de tjänster som omfattas av landskapets organiseringsansvar. 

Syftet med förhandlingarna är att styra social- och hälsovårdsverksamheten vid utvecklandet 

av servicestrukturen samt att främja samarbetet mellan ministeriet och landskapet. 

 

I ett tvåspråkigt landskap ska ett påverkningsorgan tillsättas för minoritetsspråket. Till med-

lemmar i organet väljs invånare som representerar dem som talar minoritetsspråket i land-

skapet. Påverkningsorganet har i uppgift att utreda, uppskatta och definiera behovet av tjäns-

ter för den språkliga minoriteten i landskapet och följa upp tillgången till och kvaliteten av 

dessa tjänster. Organets uppgift är att utifrån utredningarna, bedömningarna och uppföljning-

en lägga fram förslag till landskapsstyrelsen om hur de tjänster som tillhandahålls på minori-

tetens språk ska utvecklas och om kraven på personalens språkkunskaper och utvecklingen av 
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språkkunskaperna. Organet kan även ha andra uppgifter som landskapsstyrelsen bestämmer. 

Organet ska årligen lämna landskapsstyrelsen en berättelse om hur tjänsterna på minoritetens 

språk har genomförts.  

 

Gull frågade vad nämnden har för åsikt om hur stort detta påverkningsorgan borde vara? På 

vilka grunder borde medlemmar väljas till detta organ? För tillfället bestäms det i lag hur en 

nämnd för minoritetsspråket ska väljas. I fråga om bildandet av ett påverkningsorgan är upp-

lägget friare, eftersom påverkningsorganet tillsätts av landskapsstyrelsen. Tanken är att med-

lemmarna ska höra till den språkliga minoriteten. Påverkningsorganets uppgift är mera vidare 

beskriven än den uppgift som ges nämnden för den språkliga minoriteten i lagen om den spe-

cialiserade sjukvården. 

 

Nämnden var av den åsikten att medlemmarna borde väljas på basis av vem som är intresse-

rad av språkfrågor. Dessutom borde medlemmarna i påverkningsorganet väljas utgående från 

valresultatet. Gull berättade att beredningen av frågan gällande påverkningsorganet leds av 

landskapet Nyland. En handbok ska utges om påverkningsorganet för den språkliga minorite-

ten, vilken kan skickas till nämnden.  

  

 

§ 5 Styrelsens protokoll (4/2018–11/2018) 

 Styrelsens protokoll antecknades för kännedom.    

  

§ 6 Eventuella övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 

 

§ 7 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackande nämndmedlemmarna för deltagandet i sammanträdet och det gångna 

året. Sammanträdet avslutades kl. 13.25.  
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Tillämpningsområde 

 

Denna regelbok tillämpas då Vasa sjukvårdsdistrikt (Vsvd) tillhandahåller terapitjänster inom medicinsk 
rehabilitering mot servicesedlar för invånarna i Vsvd:s område i enlighet med lagen om servicesedlar inom 
social- och hälsovården (569/2009). I regelboken fastställer Vsvd 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. 
 
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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Regelbok för producerande av service mot servicesedel – allmän del 

 

1 Definitioner 

 
I den här regelboken avses med 

1. medicinska rehabiliteringstjänster fysioterapi, ergoterapi och lymfaterapi. Sjukvårdsdistriktet sörjer för 
tillhandahållandet av den medicinska rehabiliteringen. De medicinska rehabiliteringstjänsterna till sitt 
innehåll och sin omfattning ordnas så att de motsvarar behovet av rehabilitering i sjukvårdsdistriktet 
(förordning om medicinsk rehabilitering 1015/1991, 3 §) 

 
2. klient en i lag om patientens ställning och rättigheter 2 § punkt 1 avsedd patient och en i 3 § punkt 1 i 

lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000) avsedd klient 
 

3. serviceproducent avses en självständig yrkesutövare eller enhet som tillhandahåller hälso- och 
sjukvårdstjänster (vårdinrättning) och som Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt som serviceproducent av 
medicinska rehabiliteringstjänster mot servicesedel; 

 
4. servicesedel en av det sjukvårdsdistrikt som ansvarar för ordnandet av en social- och hälsovårdstjänst 

till mottagaren av tjänsten given utfästelse om att ersätta kostnaderna för en tjänst som tillhandahålls 
av en serviceproducent upp till det värde som sjukvårdsdistriktet fastställt på förhand. Servicesedlar är 
ett sätt att tillhandahålla sjukvårdsdistriktets lagstadgade social- och hälsovårdstjänster. Därför regleras 
klientens ställning av samma bestämmelser inom speciallagstiftningen vilka gäller även social- och 
hälsovårdstjänster som tillhandahålls på annat sätt. Den som använder servicesedlar har emellertid till 
skillnad från det som gäller för tjänster som tillhandahålls på annat sätt rätt att själv välja vilken 
serviceproducent han eller hon vill anlita bland de av sjukvårdsdistriktet godkända 
serviceproducenterna. 

 
Den som använder servicesedlar har emellertid till skillnad från det som gäller för tjänster som 
tillhandahålls på annat sätt rätt att själv välja vilken serviceproducent han eller hon vill anlita bland de 
av sjukvårdsdistriktet godkända serviceproducenterna. I systemet med servicesedlar blir 
sjukvårdsdistriktet inte avtalspart vid överenskommelse om service eftersom det är frågan om ett avtal 
som ingås mellan en klient som konsument och den aktör som producerar servicen. 

 
5. självriskandel avses den andel av priset för den av den privata serviceproducenten producerade 

servicen som den av sjukvårdsdistriktet beviljade servicesedeln inte täcker och som klienter betalar själv 
 

6. regelbok den handling, där sjukvårdsdistriktet definierar de i servicesedellagens 5 § avsedda kriterier för 
godkännande av serviceproducenter. Sjukvårdsdistriktet ålägger serviceproducenterna att ständigt följa 
regelbokens direktiv. En privat serviceproducent förbinder sig att följa villkoren i den här regelboken 
från det att serviceproducenten beviljas rätten att vara verksam som servicesedelproducent av social- 
och hälsovårdstjänster.  
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2 Klientens ställning 

Vsvd ska informera klienten om hans/hennes ställning då det gäller användningen av servicesedeln, 
servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, grunderna till och den uppskattade storleken på 
självriskandelen samt om den klientavgift som bestäms för motsvarande tjänster enligt lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården. 
 
När klienten valt servicesedel bör hon själv kontakta en godkänd, privat serviceproducent. Klienten har rätt att 
neka att ta emot erbjuden servicesedel, varvid Vsvd bör anvisa klienten till en service som Vsvd tillhandahåller 
på annat sätt.  
 
En klient som beviljats en servicesedel ingår ett avtal med serviceproducenten om anskaffning av service. På 
detta avtalsförhållande tillämpas enligt innehållet i gällande avtal de regler och rättsprinciper som bestäms i 
konsument- och avtalsrätt. Bestämmelser om hur en tvist om avtalet mellan klienten och serviceproducenten 
kan föras till konsumenttvistenämnden finns i lagen om konsumenttvistenämnden.  Vid reklamation bör 
konsumenten meddela sitt missnöje till avtalsparten, det vill säga till serviceproducenten. 
 
I frågor om klientens ställning tillämpas lagen om servicesedlar samt lagen om klientens ställning och rättigheter 
inom socialvården och lagen om patientens ställning och rättigheter. På producerandet av service med 
servicesedel tillämpas konsumentskyddslagen. Klienten har rätt att i reklamationssituationer utnyttja rättsskydd 
för konsumenter. Påföljderna omfattar konsumentens rätt att hålla inne betalningen, avhjälpande av fel, 
prisavdrag och hävning av köpet samt skadestånd. En klient som använder servicesedel kan hänskjuta en tvist 
som gäller sitt avtalsförhållande till konsumenttvistenämnden. 
 
Enligt lag kan patienten tillgripa följande rättsskyddsmedel: patienten kan inlämna en anmärkning till den chef 
som ansvarar för hälsovårdens verksamhetsenhet samt framföra klagomål om vården eller bemötandet i 
anslutning till vården till den myndighet som övervakar hälsovården, d.v.s. regionförvaltningsverket samt 
tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Klienten kan också framföra en klagan. 
 

3 Ansökning om att få bli serviceproducent  

En serviceproducent som vill ansöka om att bli godkänd som serviceproducent måste fylla i en 
ansökningsblankett på servicesedelportalen Palse.fi.  Ansökningar om att få bli serviceproducent kan inlämnas 
året runt. Innan serviceproducenten skickar ansökningen ska producenten bekanta sig med regelboken och 
regelbokens bilagor. Genom att underteckna ansökningsblanketten förbinder sig aktören till att hörsamma de 
villkor som fastställs i ifrågavarande dokument. 
 
Alla sökande som uppfyller de villkor som anges i ansökningsblanketten och regelboken godkänns som 
serviceproducenter. De serviceproducenter som blivit godkända får ett meddelande om detta. Vsvd publicerar 
en förteckning över serviceproducenterna på en servicesedelportal.    
 
Den kontroll som görs via myndighetsregister i syfte att utreda serviceproducentens behörighet är lagstadgad 
(Lag om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft 1233/2006 § 5; 
senare beställarlagen) och görs i samband med att en aktör ansöker om att få bli serviceproducent samt därefter 
varje år. I och med detta så förutsätts det att serviceproducenten har anslutit sig eller ansluter sig i samband 
med ansökningsprocessen till Suomen Tilaajavastuu Oy:s program Pålitlig partner (www.tilaajavastuu.fi). De 
bilagor som serviceproducenten ska tillställa enligt beställarlagen hämtas automatiskt via det system som 

http://www.tilaajavastuu.fi/
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upprätthålls av Tilaajavastuu. Serviceproducenten behöver alltså inte ansluta de intyg som krävs enligt 
beställarlagen till sin ansökan. 
 
Vsvd får följande lagstadgade intyg via Tilaajavastuu.fi: 
 

• Handelsregisterutdrag (villkorlig) 
• Utredning om att serviceproducenten är införd i förskottsuppbördsregistret 
• Intyg över betalda skatter och arbetsgivares socialförsäkringsavgifter eller betalningsplan för skatteskuld 

och förfallna socialförsäkringsavgifter  
• Intyg från försäkringsbolag om lagstadgade pensionsförsäkringar och om att 

pensionsförsäkringsavgifterna har betalats  
• Intyg från försäkringsbolag om att det finns en giltig patientskade- eller ansvarsförsäkring samt att dessa 

försäkringsavgifter betalats  
• Redogörelse för vilket kollektivavtal som tillämpas på arbetet eller för de centrala anställningsvillkoren 
•   
• Redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad. 

 
Då en privat yrkesutövare/näringsidkare ansöker om att få bli serviceproducent så accepterar producenten att 
Vsvd via tillståndsmyndighet kan kontrollera om aktörens/personalens straffregister har kontrollerats av 
Regionförvaltningsverket eller tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira i samband med en 
tillstånds- och anmälningspraxis (se sid 7 punkt 7). 
 

4 Serviceproducentens skyldigheter 

En producent av service inom servicesedelsystemet är serviceproducent enligt lagen om privat hälso- och 
sjukvård (152/1990). Serviceproducenten förbinder sig vid att följa de allmänna villkor som fastställs i 5 § i lagen 
om servicesedlar (569/2009). Vsvd har rätt att be serviceproducenten tillställa skriftliga intyg eller annan 
dokumentering som visar att de allmänna villkoren som omnämns i denna punkt uppfylls. 
 

1) Serviceproducenten ska vara införd i förskottsuppbördsregistret 
Serviceproducenten förbinder sig vid att vara registrerad i skatteförvaltningens förskottsuppbördsregister. 
 

2) Förutsättningar som ställs i speciallagstiftningen ska uppfyllas 
Serviceproducenten ska alltid uppfylla de förutsättningar som ställs i speciallagstiftningen som gäller 
serviceproducenter. I detta fall avses med speciallagstiftning särskilt lagen om privat hälso- och sjukvård 
(152/1990). 
Då det gäller en serviceproducerande enhet har uppfyllelsen av dessa förutsättningar kontrollerats i samband 
med att enheten etablerades. Etableringstillstånd beviljas av det behöriga regionförvaltningsverket (RFV) eller 
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira. Serviceproducenter som beviljats tillstånd 
registreras i det s.k. Ysteri-registret för privata serviceproducenter inom social- och hälsovården vilka 
upprätthålls av regionförvaltningsverken i samråd med Valvira.  
 

3) Minimiservicenivå 
Servicenivån på de tjänster som serviceproducenten erbjuder ska vara minst lika hög som den nivå som 
förutsätts av motsvarande verksamhet inom den offentliga sektorn. Serviceproducenten måste även se till att 
klientens rätt till en kvalitativt god hälso- och sjukvård samt socialservice förverkligas. I praktiken godkänner 
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Vsvd nivån på servicen i det skede då distriktet godkänner att ta med serviceproducenten i servicesedelsystemet 
och tar emot en förbindelse av serviceproducenten.  
 

4) Försäkringsskydd 
Serviceproducenten förbinder sig att teckna och hålla i kraft de lagstadgade försäkringar som verksamheten 
förutsätter, såsom försäkringar som fastställs i patientskadelagen samt i lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården. 
Eventuella skador ersätts i första hand genom serviceproducentens försäkringar och i sista hand är 
serviceproducenten i enlighet med skadeståndslagen ansvarig för eventuella skador. Vsvd ansvarar inte för 
skada som serviceproducenten åsamkat klienten. Om servicen måste upprepas eller klienten är i behov av annan 
service pga. fel förorsakat av serviceproducenten ansvarar serviceproducenten för eventuella kostnader. 
 

5) Utrymmen 
Såväl en yrkesutövare med verksamhetslokaler som en yrkesutövare som saknar verksamhetslokaler kan 
godkännas som serviceproducent. Om yrkesutövaren har verksamhetslokaler, så anses serviceproducenten 
utgöra en enhet som tillhandahåller privata hälso- och sjukvårdstjänster (vårdinrättning).  
 
Serviceproducentens verksamhetslokaler ska ideligen uppfylla gällande säkerhetsföreskrifter på ett sätt att 
enheten sörjer för klienternas säkerhet på det sätt som fastställts i lag och myndigheters föreskrifter, men även 
uppfylla de lagstadgade villkor som fastställts för godkännande av serviceproducenter. 
 
Precisare krav på verksamhetslokalerna beskrivs i regelbokens servicerelaterade del. 
 

6) Prisuppgifter och avbokning av en bokad tid 
Uppgifter om servicepriser bör vid begäran delges klienten även skriftligt. 
 
Serviceproducenten bör upplysa klienten om producentens/företagets praxis om avbokning av tidsbeställningar, 
men också om vilka eventuella konsekvenser ett icke-annullerat besök kan medföra. Ifall det finns en godtagbar 
orsak (t.ex. att klienten insjuknat) till att besöket inte avbokats kan ingen avgift uppbäras för ett icke-annullerat 
besök. 
 
Serviceproducenten bör vara anträffbar per telefon under tjänstetid. 
 

7) Personal 
Serviceproducenten förbinder sig att ombesörja att serviceproducenten eller en person i dess ledning eller en 
person som representerar, fattar beslut eller övervakar dess verksamhet inte genom en lagakraftvunnen som 
framgår av straffregistret har dömts för något av de brott, handlingar eller försummelse enligt § 53 eller § 54 i 
lagen om offentlig upphandling. En godkänd serviceproducent har rätt att utse en ansvarig person för servicen. 
Serviceproducenten ansvarar även för underleverantörernas verksamhet i samma utsträckning som för den egna 
verksamheten. 
 
Vid anställning av en yrkesperson inom hälso- och sjukvården förbinder sig serviceproducenten att kontrollera  

 personens uppgifter via det register som upprätthålls av Valvira  

 straffregisterutdrag för personer som ansvarar för vården av minderåriga patienter (under 18 år), om 
serviceproducenten tillhandahåller tjänster för minderåriga. (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos 
personer som arbetar med barn 504/2002). 
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Klienten har rätt att bli betjänad på önskat språk antingen på svenska eller finska. Serviceproducenten förbinder 
sig att se till att dess personal omfattar ett tillräckligt antal personer som uppfyller villkoren i denna punkt. 
I ansökningsblanketten ska serviceproducenten ange på vilka språk den personal som ansvarar för 
kundbetjäningen kan erbjuda service. 
 
Precisare krav på personal beskrivs i regelbokens servicerelaterade del. 
 

8) Klientbelåtenhet och klientrespons 
Serviceproducenten förbinder sig att agera så att klienterna är nöjda.  
 

9) Rapportering till Vasa sjukvårdsdistriktet 
Serviceproducenten bör regelbundet upplysa Vsvd om övervakningen av kvaliteten på de tjänster som 
serviceproducenten erbjuder samt om patientsäkerheten till den del som berör vårdtjänster. 
Serviceproducenten bör i synnerhet upplysa Vsvd om reklamationer och skadeståndskrav som framförts av 
klienter och patienter samt om orsakerna till reklamationerna och de åtgärder som vidtagits pga. dem.  
Serviceproducenten ska rapportera till Vsvd om offentligrättsliga besvär, klagomål och anmälningar om vårdfel 
som gäller den vård som har tillhandahållits mot en servicesedel och på samma sätt även de avgörande som 
gäller de ovan nämnda fallen. 
 

10) Marknadsföring 
Serviceproducentens marknadsföring ska vara saklig, tillförlitlig och förenlig med god sed. Överord eller 
komparationsformer får inte användas. Onödig efterfrågan på hälso- eller sjukvårdstjänster får heller inte skapas 
genom marknadsföring. Annonsen ska innehålla uppgifter om mottagningsplats, mottagningstid och 
tidsbeställningsmöjligheter. Prisannonsering ska ske jämförligt så att en klient som använder servicesedel lätt 
kan sluta sig till det totala priset på en tjänst och den andel som klienten själv ska betala. 
 

11) Lagstiftning 
Serviceproducenten ska iaktta all lagstiftning och alla myndighetsföreskrifter och anvisningar som berör 
serviceproducenten och dennas verksamhet. Serviceproducenten förbinder sig att följa gällande 
arbetsavtalslagstiftning och gällande kollektivavtal.  
 
På tjänsten tillämpas Finlands lagstiftning. 
 

12) Övriga krav som Vasa sjukvårdsdistriktet ställer 
Vsvd kan i varje enskilt fall utöver de ovan nämnda villkoren ställa även övriga krav på den serviceproducerande 
enheten. Avsikten med denna bestämmelse är att bereda Vsvd flexibla möjligheter att beakta specialbehoven 
hos till exempel en viss klientgrupp. Vsvd kan kräva att serviceproducenten ska överskrida vissa minimivillkor till 
exempel i fråga om sina resurser, men ett sådant villkor får inte formuleras så att det gynnar en viss 
serviceproducent och diskriminerar andra. 
 

13) Återkallande av befullmäktigande 
Vsvd har rätt att återkalla en för serviceproducenten beviljad fullmakt att vara verksam inom systemet med 
servicesedlar och att avföra serviceproducentens namn från förteckningen över godkända serviceproducenter 
omedelbart utan uppsägningstid, om: 

 serviceproducenten inte iakttar god vård- och servicepraxis  

 serviceproducenten i sin ansökan har givit Vsvd felaktig information 

 serviceproducenten trots en skriftlig uppmaning från Vsvd låter bli att iaktta villkoren i regelboken 
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 serviceproducenten har blivit betalningsoförmögen, inte har kunnat sköta sina räkningar senast på 
förfallodagen, har inlett ackordförfarande, har försatts i likvidation eller hotas av att försättas i 
likvidation 

 serviceproducenten eller någon person i ledningen hos denna har dömts som skyldig till brott som 
hänför sig till näringsverksamheten. 
 

5 Vasa sjukvårdsdistriktets skyldigheter 

Vsvd 
1. väljer servicesedelproducenter som tillhandahåller tjänster mot servicesedel i enlighet med lagen om 

servicesedlar. 
 

2. behandlar frågan om valet av serviceproducent inom två (2) veckor från det att serviceproducenten 
anmält sitt intresse och fattar ett beslut om godkännande eller förkastande inom en (1) månad från det 
att serviceproducenten tillställt alla handlingar som förutsätts för att producenten ska kunna bli 
godkänd som serviceproducent. 

 
3. för en förteckning över de producenter som distriktet godkänt som serviceproducenter. Uppgifter om 

serviceproducenterna, de tjänster de tillhandahåller och priset på tjänsterna ska finnas offentligt 
tillgängliga på internet och på annat lämpligt sätt. 

 
4. återkallar godkännandet av en serviceproducent och avför serviceproducenten från förteckningen över 

serviceproducenter, om villkoren för godkännandet inte längre uppfylls eller om serviceproducenten ber 
Vsvd återkalla godkännandet. 

 
5. övervakar kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av de serviceproducenter som Vsvd godkänt som 

serviceproducenter för att kontrollera att serviceproducenterna uppfyller de minimikrav som ställts på 
verksamheten. Därutöver säkerställer Vsvd att kvaliteten på servicen uppfyller de kriterier som 
fastställts i servicesedellagen och regelboken. 

 
6. informerar klienten om hans eller hennes ställning då han eller hon använder sig av en servicesedel 

samt om servicesedelns värde, serviceproducenternas priser, grunderna till och den uppskattade 
storleken på självriskandelen samt om den klientavgift som bestäms för motsvarande tjänster enligt 
lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. 

 
7. är i enlighet med personuppgiftslagen registeransvarig (personuppgiftsansvarig i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning) för klienthandlingar som uppstår inom servicesedelssystemet och ansvarar i sista 
hand för behandlingen av dessa handlingar. Klienthandlingar som uppstår till följd av service som 
tillhandahålls mot servicesedel är myndighetshandlingar.  

 
8. svarar på och avgör frågor där klienten begär att få ta del av uppgifter i klientregistret eller begär att 

uppgifter i klientregistret ska kontrolleras eller rättas.  
 

6 Klientdokument och dataskydd 

Serviceproducenten upprätthåller ett klientregister på sjukvårdsdistriktets vägnar samt förvarar och hanterar 
klienthandlingar på det sätt som fastställs i gällande lagstiftning och förbinder sig att iaktta tystnadsplikt och 
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följa Vsvd:s anvisningar (EU:s dataskyddsförordning 679/2016, dataskyddslagen 1050/2018, lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000, lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom 
social- och hälsovården 159/2007, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999, arkivlagen 
831/1994, social- och hälsovårdsministeriets förordning om journalhandlingar 298/2009, lagen om patientens 
ställning och rättigheter 785/1992). 

 

6.1 Upprätthållande av klientregister och behandling av klientuppgifter 

Enligt EU:s dataskyddsförordning (679/2016) fungerar Vsvd som personuppgiftsbiträde för klientuppgifter som 
uppstår i samband service som tillhandahålls mot servicesedel. Eftersom det är fråga om myndighetsdokument 
är det alltid Vsvd i egenskap som personuppgiftsbiträde som fattar ett avgörande i frågor om utlämning av 
uppgift. Stadganden i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet angående utlämning av handlingar 
och sekretess tillämpas även då det gäller dokument som är i serviceproducentens besittning. 
 
Vid behandling av dokument ska serviceproducenten hörsamma det som stadgats om hanteringen av 
journalhandlingar (lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) senare offentlighetslagen, 
dataskyddslagen och lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården samt övrig 
lagstiftning som berör social- och hälsovård) samt i övrigt på det sätt som instruerats av Vsvd. 
Serviceproducenten ansvarar förutom för behandlingen av klientuppgifter även för det dataskydd och den 
datasäkerhet som anknyter till behandlingen av dylika uppgifter. Av klienthandlingarna ska det framgå på vilka 
grunder uppgifterna behandlas samt vem som är serviceanordnare, serviceproducent och servicegivare. (Lag om 
klienthandlingar inom socialvården 25 § 3 mom.) Serviceproducenten förbinder sig att bringa behandlingen av 
personuppgifter och dataskyddet upp till den nivå som förutsätts i EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 
2016/679. 
 
Serviceproducenten ska vara omsorgsfull i sin behandling av uppgifter och till exempel se till att 
sekretessbelagda uppgifter behandlas korrekt. Uppgifterna i klientregistret samt uppgifter om att ett 
klientförhållande existerar är konfidentiella.   
Serviceproducenten förbinder sig att inte behandla klientuppgifter efter att klientförhållandet upphört. 
 
Om serviceproducenten i sin verksamhet uppgör handlingar manuellt bör Vsvd sörja för att ifrågavarande 
handlingar vid användning av servicesedel överförs till det elektroniska systemet på motsvarande sätt som i 
samband med Vsvd:s egna tjänster. 
 
Klienten kan framföra en begäran att få kontrollera eller göra en rättelseyrkan angående ett fel till 
personuppgiftsbiträdet, dvs. Vsvd, eller om serviceproducenten och Vsvd separat kommit överens om det, direkt 
till serviceproducenten. I sista hand är det ändå Vsvd som fattar ett avgörande i fråga om en begäran om kontroll 
eller rättelse av uppgift. 
 
Vsvd eller en av denne utsedd oavhängig sakkunnig, som inte kan vara en konkurrent till serviceproducenten, 
har rätt att när som helst under den tid då dessa villkor är i kraft inspektera att serviceproducenten iakttar de 
förpliktelser som ålagts serviceproducenten i denna regelbok. Vsvd meddelar 14 dagar i förväg att en inspektion 
ska genomföras. Om det finns orsak att misstänka att serviceproducenten inte behandlar klientuppgifter i 
enlighet med de villkor som fastställs i denna regelbok har Vsvd rätt att genomföra en inspektion utan 
förvarning.   
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Inspektionen omfattar serviceproducentens dokumentation som anknyter till behandlingen av personuppgifter 
samt de system och utrymmen som används vid behandlingen av personuppgifter. Serviceproducenten ska 
aktivt delta i genomförandet av inspektionen. På Vsvd:s begäran är serviceproducenten också skyldig att delta i 
en inspektion som tillsynsmyndigheten utför av Vsvd och överlämna de uppgifter som tillsynsmyndigheten 
behöver för att genomföra inspektionen. 
   
Respektive part svarar själv för de kostnader som åsamkas av inspektionen. Om det vid inspektionen uppdagas 
att serviceproducenten inte har iakttagit de villkor som fastställts i regelboken eller dataskyddslagstiftningen 
ansvarar serviceproducenten för alla kostnader som åsamkas av inspektionen. 
 

6.2 Personuppgiftsincident 

Med en personuppgiftsincident avses en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, 
förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till klientuppgifter eller en incident där 
datasäkerheten har äventyrats.  
 
Serviceproducenten ska utan dröjsmål meddela om att en personsäkerhetsincident inträffat och ta kontakt med 
Vsvd:s dataskyddsombud per telefon/per e-post. Därutöver förbinder sig serviceproducenten att meddela Vsvd 
om andra, väsentliga störningar eller problem i servicen, vilka kan påverka de registrerades ställning och 
rättigheter.  
  
Serviceproducenten förbinder sig att bistå Vsvd vid anmälningen av personuppgiftsincidenten till 
tillsynsmyndigheten och överlämna alla uppgifter som finns förfogande om personuppgiftsincidenten och som 
begärs av Vsvd. Serviceproducenten är skyldig att meddela de registrerade om personuppgiftsincidenten. 
 
Serviceproducenten ska utan dröjsmål vidta åtgärder för att förhindra eller förmildra de negativa konsekvenser 
som personuppgiftsincidenten medfört. Serviceproducenten ska efter en personuppgiftsincident tillställa ett 
förslag till förfaringssätt till Vsvd om hur personuppgiftsincidenter i fortsättningen ska förhindras och 
implementera dem utan obefogat dröjsmål. 
      
Serviceproducenten ska dokumentera alla personuppgiftsincidenter, inklusive konsekvenserna av 
personuppgiftsincidenterna och de korrigerande åtgärder som vidtagits.     
 
Serviceproducenten ansvarar för alla krav, skador, utgifter och kostnader som framförs av tredje part eller 
registrerade samt för administrativa sanktionsavgifter som påförs av tillsynsmyndighet, vilka påförs Vsvd med 
andledning av att serviceproducenten bryter mot de villkor som fastställts i denna regelbok eller i 
dataskyddslagstiftningen.    
  
Om det i lagstiftningen i fråga eller i rekommendationer, anvisningar eller bestämmelser som gäller 
lagstiftningen eller tolkningen av den görs ändringar som påverkar Vsvd:s ställning eller skyldigheter eller de 
skyldigheter eller det ansvar som fastställs i denna regelbok, kan sjukvårdsdistriktet avge kompletterande och 
preciserande bestämmelser och anvisningar till regelboken i detta hänseende. 
 

6.3 Förvaring och överföring 

Uppgifter som är väsentliga med tanke på ordnande och förverkligande av servicen ska lagras i Vsvd:s egna 
patientdatasystem senast i det ögonblick då servicehändelsen/-perioden avslutas. Serviceproducenten och Vsvd 
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ska säkerställa att uppgifter som är nödvändiga för ordnande och verkställande av servicen överförs mellan 
parterna i olika faser av servicehändelsen. Detta möjliggör att handlingarna för varje klient och patient bildar en 
för vården och omsorgen nödvändig, obruten helhet, som beslut om vård och omsorg vilar på. Klienten ska 
upplysas om att uppgifter överförs. 
 
Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården är enligt lag skyldiga att spara journalhandlingar. På grund 
av detta bör varje yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården föra register och spara en kopia på varje 
dokument som denna person tillställt Vsvd för att den yrkesutbildade personen vid en eventuell patientskada 
eller i samband med annan tillsyn kan förete dessa handlingar för myndigheter inom hälso- och sjukvården. 
Serviceproducenten är skyldig att spara kopiorna på dokument tillställda Vsvd under lika lång arkiveringstid som 
ålagts Vsvd i lag gällande förvaring av handlingar (lagen om elektronisk behandling av klientuppgifter inom 
social- och hälsovården, 159/2007). Samma gäller för användarlogguppgifter. 
 
Serviceproducenten ska förvara dokument som uppkommer över klienter som tillhandahålls service mot 
servicesedel separat från dokument som uppkommer i övrig verksamhet. Serviceproducenten ska upprätthålla 
en besöksspecifik dokumentation över patientens terapihändelser. 
 
Serviceproducenten får inte utlämna handlingar eller patientuppgifter till tredje part, utan ska vid behov vända 
sig till Vsvd:s dataskyddsombud.  
 
Om företagets verksamhet upphör ska serviceproducenten returnera de dokument som uppkommit i vården av 
klienter som tillhandahållits service mot servicesedel till Vsvd.  

7 Beskattning 

Servicesedeln är en skattefri förmån för mottagaren. För att en servicesedel ska vara skattefri förutsätts att den 

 beviljas för klart och tydligt bestämda tjänster 

 är personlig och inte kan överföras på någon annan 

 inte består av pengar som betalas direkt till klienten och som klienten själv kan besluta om hur de 
disponeras. 

 
Servicesedelns självriskandel berättigar inte klienten till hushållsavdrag i inkomstbeskattningen. 
 
Enligt 34 § i mervärdesskattelagen betalas ingen skatt på försäljning av hälso- och sjukvårdstjänster. Med hälso- 
och sjukvårdstjänster avses åtgärder för att bestämma en människas hälsotillstånd samt funktions- och 
arbetsförmåga eller för att återställa eller upprätthålla hennes hälsa samt funktions- och arbetsförmåga, om det 
är fråga om: 

 vård vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård som upprätthålls av staten eller kommun  

 vård som avses i lagen om privat hälso- och sjukvård 

 vård som ges av en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som bedriver sin 

verksamhet med stöd av lagstadgad rätt eller som enligt lag är registrerad. 

8 Tillsyn och ändring av regelboken 

Vsvd och serviceproducenten utser till namnet eller ställningen en eller flera personer som kontaktpersoner och 
ansvarspersoner för fullföljandet av verksamheten med servicesedlar och mottagare av anmälningar.  
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Vsvd har rätt att ändra bestämmelserna i regelboken och dess bilagor. Vsvd ska meddela serviceproducenten om 
ändringar omedelbart efter att ett ändringsbeslut har fattats. Om serviceproducenten inte vill binda sig till de 
ändrade reglerna, ska denna skriftligen meddela sjukvårdsdistriktet om detta inom sextio (60) dagar efter att 
ändringsanmälan har sänts. Om ovan nämnda anmälan inte lämnas in till Vsvd, förbinder sig serviceproducenten 
att iaktta de ändrade villkoren från och med det i ändringsanmälan angivna datumet, dock tidigast sextio (60) 
dagar efter att ändringsanmälan har sänts.  
 
Denna regelbok är i kraft tillsvidare. 
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Servicerelaterad del – regelbokens särskilda del 

 

9 Klienter och patienter som omfattas av systemet med servicesedlar  

En servicesedel kan beviljas en patient hos Vsvd 

 med en nedsatt funktionsförmåga som konstaterats av en läkare 

 för vilken medicinsk rehabilitering är nödvändig för att funktionsförmågan ska kunna förbättras eller 
återställas 

 som inte permanent vårdas på en vårdinrättning. 
  
Servicesedeln är ett alternativ till en service som Vsvd tillhandahåller i egen regi eller i form av köptjänst. 
Patienten eller den anhöriga väljer huruvida patienten ska använda sig av en servicesedel eller rehabilitering i 
form av terapi som Vsvd tillhandahåller på annat sätt. Om patienten väljer att använda sig av en servicesedel ska 
en förbindelse för användning av en servicesedel uppgöras för patienten.  
 

10 Tidsbegränsning för service som tillhandahålls mot servicesedel 

Serviceproducenten ska påbörja betjäningen av en ny klient inom två veckor och senast inom en månad från det 
att servicen har beställts. 
  

11 De krav som ställs på serviceproducentens utrymmen 

Rörelsehindrade personer, t.ex. klienter med rullstol ska ha obehindrat tillträde till serviceproducentens 
verksamhetslokaler. Dessutom ska det vara möjligt att obehindrat röra sig i verksamhetslokalerna som också ska 
vara utrustade med tillräkliga hygien- och toalettutrymmen. Serviceproducenten ska en räddningsplan och 
säkerhetsutredning som godkänts av räddningsmyndigheter. 
Ifall terapin genomförs hemma hos klienten ska serviceproducenten sörja för patientsäkerheten. 
 
Serviceproducenten sörjer för att man vid användning av bassänglokaler hörsammar anvisningen i 
konsumentverkets publikationsserie 4/2002. Vid bassängterapi ska det i bassängområdet finnas en person som 
avklarat FRK:s FHJ1-kurs eller en utbildning som motsvarar denna. (Kortet ska vara i kraft). Färdigheterna i första 
hjälpen ska uppdateras regelbundet.  
 

12 Behörighetsvillkor för serviceproducentens personal  

Personalen och vikarierna ska uppfylla de lagstadgade krav som ställs på personal inom hälso- och sjukvård. Den 
personal som tillhandahåller fysio-, ergo- och lymfterapi ska ha rätt att vara verksamma terapeuter på det sätt 
som fastställs i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Serviceproducenten 
ansvarar för att den personal som ger terapi uppfyller de behörighetsvillkor som ställs i lag och enbart utför 
sådana arbetsuppgifter som den enligt stadganden och nationella direktiv har rätt att utföra.  
 
Manuell lymfaterapi får ges av en legitimerad yrkesperson som avklarat förutom en examen för fysioterapeut, 
konditionsskötare, sjukskötare eller ergoterapeut även avklarat en specialkompetens i lymfaterapi i Finland eller 
utomlands. Godkända utbildningsanordnare i Finland är Suomen Fysioterapia ja kuntoutusyrittäjät ry i 
samarbete med Feldberg-kliniken, Suomen Lymfahoito ry Lymfterapi i Finland rf. och Vodder-institutet. 
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Personalen ska ha goda kunskaper i finska eller svenska språket.  
 
Serviceproducenten ska sörja för upprätthållandet av yrkeskunnigheten hos sin personal och för fortbildningen 
av sin personal samt kontinuerligt uppdatera förteckningen över sin personal för att den ska hållas ajour. 
 

13 Krav som ställs på serviceinnehåll 

Serviceproducenten ska hörsamma en god rehabiliteringspraxis. En god rehabiliteringspraxis baserar sig på en 
påvisad verkningsfullhet som bygger på erfarenhetsbaserade och vetenskapliga kunskaper. En god rehabilitering 
är en rehabilitering som ges i rätt tid och som är adekvat riktad, där man i förväg på ett övergripande sätt 
beaktat personens behov och den nuvarande omgivningen samt som dessutom verkställs med resultatrika och 
allmänt accepterade rehabiliteringsmetoder i enlighet med de mål som uppställts tillsammans med klienten. De 
uppgifter som uppkommer under processen och behovet av fortsatt handledning ska med klientens samtycke 
vidarebefordras till den enhet som ansvarar för vården eller uppföljningen. Rehabiliteringen bygger på ett 
nätverkssamarbete som är till för att bemöta klientens behov. En god rehabilitering omfattar en tillräcklig 
upplysning och handledning samt aktiv delaktighet av klienten. 
 
Serviceproducenten förbinder sig vid att servicesedeln enbart används för sådan terapi som angivits i beslutet 
om beviljande av servicesedeln. Serviceproducenten förbinder sig att följa rehabiliteringsplanen och de mål som 
uppställs i den samt på begäran föra en inledande diskussion om målen med den hänvisande parten. 
 
Eventuella, särskilda krav på innehåll som fastställts av Vsvd beskrivs i bilaga 1. 

14 Tilläggstjänster som klienten köper 

Klienten betalar själv för de tjänster som inte omfattas av servicesedeln. 

15 Tillställande av servicerespons till Vasa sjukvårdsdistriktet  

Serviceproducenten ska registrera genomförda terapibesök i portalen på Palse.fi inom fem (5) dygn samt 
tillställa en servicerespons inom en månad från det att terapiperioden avslutats. Serviceresponsen är ett krav för 
fakturering. 
 
Då patienten med tillräcklig förvarning upplyser serviceproducenten om att hon/han har ett kontrollbesök hos 
en läkare ska serviceproducenten överlämna en mellanbedömning så att den finns läkaren tillhanda vid 
kontrollbesöket.  
 
I samband med terapier för barn hålls den inledande diskussionen efter de tre första terapibesöken för att skapa 
en ömsesidig förståelse för de mål som angivits i rehabiliteringsplanen. 
 
Slutbedömningen, mellanbedömningen och den inledande diskussionen är inkluderade i priset på servicesedeln. 
 

16 Oavhängighet hos den som beviljar servicesedlar 

En person som på Vsvd:s vägnar har fattat beslut om att en servicesedel ska beviljas kan inte stå i ett 
anställnings-, uppdrags- eller tjänsteförhållande till den serviceproducent som tillhandahåller service mot 
servicesedel.  Den person som beviljat en servicesedel får inte heller ha ett betydande innehav eller utöva 
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betydande bestämmanderätt i det företag som tillhandahåller denna service eller i en sammanslutning som hör 
till samma koncern som serviceproducenten. 
 

17 Krav som ställs på rapportering, övervakning och kvalitetshantering  

Serviceproducenten ska på eget initiativ meddela Vsvd:s kontaktperson om väsentliga ändringar i verksamheten, 
såsom nedläggning av verksamhet, långa avbrott i verksamheten, byte av ansvarsperson och ändringar i 
kontaktuppgifter.  
 
Serviceproducenten ska se till att uppdatera sina uppgifter på servicesedelportalen så att de är aktuella. 
Serviceproducentens kontaktuppgifter, personalförteckning samt väntetiden till servicen och priset på servicen 
ska finnas på portalen.  
 
Serviceproducenten ska rapportera om resultat av eventuella klientbelåtenhetsförfrågningar som 
serviceproducenten gör/låter göras angående den egna verksamheten.  
 

18 Värdet på servicesedeln och prissättning av den service som ges mot servicesedel 

Värdet på servicesedlarna fastställs av Vsvd som förbinder sig att betala den summa som motsvarar värdet på 
servicesedeln för den service som serviceproducenten tillhandahåller. Värdet på servicesedeln ses i regel över 
årligen eller vid behov. Då priset på servicen är lägre än värdet på servicesedeln får serviceproducenten enbart 
fakturera för priset på servicen. Då det gäller terapier för barn täcker sedeln priset på hela terapin, inklusive 
faktureringstillägg och övriga tillägg. Då det gäller vuxna får serviceproducenten fakturera den skillnad i värdet 
på servicesedeln och serviceproducentens pris av patienten som självriskandel.  
 
Värdet på servicesedlarna har beskrivits per terapiform i bilaga 2. 
 
Då serviceproducenten ansöker om att få bli en serviceproducent överlämnar producenten en prisförteckning 
över sina tjänster. Prisförteckningen ska finnas på servicesedelportalen. Ingen annan avgift får tilläggas till det 
angivna priset. Vid användning av servicesedel räknas inte den självriskandel som patienten betalar till 
avgiftstaket. Klienten kan emellertid få ersättning för resekostnader på det sätt som det stadgas i 
sjukförsäkringslagen. Servicesedeltjänsten berättigar inte till hushållsavdrag. 
 
Priset på terapi som ersätts med servicesedel får inte justeras under den tid då patientens servicesedel är giltig. 
Serviceproducenten kan justera sina priser högst en gång per kalenderår. Vsvd upplyser årligen om när 
serviceproducenten kan göra prisjusteringar på servicesedelportalen om denna så önskar. Prisjusteringar som 
gjorts på annat sätt är ogiltiga. Faktureringstillägg eller andra utgifter samt tilläggstjänster som inte hör till 
servicehelheten ses som prishöjningar. Då serviceproducenten justerar sina priser bör det pris som är i bruk 
alltid finnas angivet på servicesedelportalen. Prissättningsmodellen förbinder inte serviceproducenten annars än 
till den del som gäller användning av servicesedlar. 
 
Servicesedeln är personlig och kan inte överlämnas till någon annan eller ändras till pengar. Servicesedeln ska 
alltid användas för det ändamål för vilket den har blivit beviljad. Patienten kan om hon så önskar byta 
serviceproducent under servicesedelns giltighetstid, varvid patienten ingår ett avtal med den nya 
serviceproducenten.  
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Tjänster som tillhandahålls mot servicesedel är i enlighet med 130a § i mervärdesskattelagen skattefri försäljning 
av hälso- och sjukvårdstjänster.  
 
Vsvd kan inte ta ut en klientavgift för servicen av en klient som använder servicesedel. 
 

19 Fakturering  

Med en servicesedel förbinder sig Vsvd att erlägga en ersättning som motsvarar värdet på servicesedeln för en 
tjänst som tillhandahålls av en privat serviceproducent. Den terapi som serviceproducenten ger baserar sig alltid 
på den rehabiliteringsplan som är ansluten till servicesedelförbindelsen, däri målet med terapin, innehållet i 
terapin, antalet terapigånger och realiseringssätt fastställs. 
 
Om det pris som klienten och serviceproducenten kommit överens om produkten/servicen är mindre än värdet 
på servicesedeln är Vsvd skyldigt att betala högst det pris som klienten och serviceproducenten fastslagit. 
 
En tid som annullerats utan motiverad orsak debiterar serviceproducenten av patienten. Servicesedeln kan inte 
användas för detta ändamål. Exempelvis plötsligt insjuknande kan ses som en motiverad orsak, varvid den 
inhiberade tiden en gång kan debiteras via servicesedeln. Om patientens behov av service upphör långvarigt 
eller permanent förfaller servicesedelbeslutet och sedeln returneras till Vsvd. Ifall det blir ett uppehåll i servicen 
ska Vsvd meddelas omedelbart. 
 
Serviceproducenten fakturerar högst en gång per månad i efterskott i enlighet med servicesedelbeslutet. 
Reseersättning för hembesök betalas i enlighet med ikraftvarande kilometerersättning för den del av som 
överstiger 15 kilometer enkel väg. Betalningsvillkor: 21 dagar netto. Fakturan ska vara försedd med ett 
referensnummer som skapats via servicesedelportalen (PALSE-xxxxxx). Fakturan ska inte innehålla klientens 
personuppgifter.  
 
Faktureringen sker i första hand med en webbfaktura: 
 

E-faktureringsadress: FI9420521800007669 
Operatör-ID: NDEAFIHH 
Operatör: Nordea Bank Finland AB 

 
Ifall elektronisk fakturering inte är möjligt ska fakturan sändas till följande adress: 

Vasa sjukvårdsdistrikt 
Ekonomiförvaltning  
Sandviksgatan 2–4 
65130 Vasa 
Hänvisning: Servicesedel 

 
 
 

Bilagor 

1. Servicesedelns anvisningar 
2. Värde på servicesedel 
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Lääkinnällinen kuntoutus ja palvelusetelillä tuotetut terapiat perustuvat asiakkaalle laadittuun 

kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää terapian tavoitteet ja ohjaa terapian sisältöä. 

 

Terapiaan sisältyy aina keskeisesti ohjaus. Ohjauksen tavoitteena on kannustaa asiakasta ja läheisiä 

osallistumaan aktiivisesti kuntoutukseen sekä lisätä lähihenkilöiden ymmärrystä asiakkaan tilanteesta ja 

näyttää ja mallittaa keinoja, joiden avulla he voivat tukea asiakkaan suoriutumista arjen 

toimintaympäristöissä. 

 

Hoitopalaute toteutetusta terapiasta laaditaan Palse.fi -portaaliin. 

 

Fysioterapia  

Fysioterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi. 

Passiivisia hoitoja kuten akupunktiota tai hierontaa ei myönnetä lääkinnällisenä kuntoutuksena. 

Palveluseteliin sisältyy tarvittaessa kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle. 

 

Toimintaterapia 

Toimintaterapiassa korostetaan aktiivista terapeuttista harjoittelua arjen toimintojen sujuvoittamiseksi. 

Terapeutti valmistaa tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia. Palveluseteliin sisältyy 

tarvittaessa kirjalliset kotiohjeet asiakkaalle. 

 

SI-terapiaa voi toteuttaa ainoastaan ko. erikoistumiskoulutuksen suorittanut laillistettu fysio- tai 

toimintaterapeutti. 

 

Puheterapia 

Puheterapeutti suunnittelee terapian sisällön asiakkaan ikä- ja kehitystason huomioiden. Taitojen 

edistymistä ja terapiasta hyötymistä arvioidaan kuntoutuksen edetessä peilaten terapialle asetettuihin 

tavoitteisiin.  Terapeutti valmistaa tarvittaessa asiakkaalle soveltuvaa kuntoutusmateriaalia. 

 

Musiikkiterapia 

Musiikkiterapiaa voidaan myöntää asiakkaalle, jolla on neuropsykiatrisista sairauksista aiheutuvia 

kommunikaation ongelmia sekä psykiatrisille 16-25 –vuotiaille potilaille toiminnallisena terapiamuotona 

kuntoutuspsykoterapian vaihtoehtona. 
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Lymfaterapia 

Lymfaterapia toteutetaan palveluntuottajan tiloissa tilaajan antamien ohjeiden ja palveluseteliin liitettyjen 

esitietojen mukaan.  

 

Lymfaterapeutti arvioi ja mittaa potilaan turvotuksen sekä sen vaikutuksen toimintakykyyn. 

Lymfaterapeutti ohjaa potilasta harjoittelemaan itsenäisesti turvotuksen vähentämiseksi sekä liikkumis- ja 

toimintakyvyn edistämiseksi. Lymfaterapiajakson päättyessä lymfaterapeutti arvioi lymfakierron 

aiheuttamaa turvotusta, toimintakykyä ja lymfaterapian tuloksellisuutta samoilla menetelmillä ja mittareilla 

kuin terapian alku- ja välivaiheessa. Alku-, (väli-) ja loppumittaukset kirjataan Palse.fi -portaalin 

hoitopalauteosioon. 

 

Kompressiotuotteen käyttö on ensisijainen ja pääasiallinen keino turvotuksen hoidossa. Lymfaterapian 

palveluun sisältyy kompressiotuotteiden arviointiin ja tilaamiseen liittyvä mittaus, tilaus ja 

kompressiotuotteen luovuttaminen asiakkaalle.  Kompressiotuotteeseen tarvitaan aina erillinen 

maksusitoumus palvelusetelin myöntäneeltä erikoisalalta. Maksusitoumus tulee olla ennen 

kompressiotuotteen tilaamista. Kompressiotuotteiden hankinnassa noudatetaan aina Erva-alueen 

sopimuksia. Ainoastaan lääketieteellisestä syystä ja hoitavan lääkärin suostumuksella on mahdollista 

poiketa hankintasopimuksista. 

 

 



VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT - VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI

 LÄKARSITUATION   - LÄÄKÄRITILANNE  MARS - MAALISKUU 2019

Specialiserande läkare

Specialläkare- Erikoislääkärit Erikoistuvat lääkärit 

Specialområde - Erikoisala Antalet tjänster Besatt med kompetent Besatt med inkompetent Köptjänster Helt oskötta Antal tjänster Obesatta

Virkamäärä Pätevällä täytetty Epäpätevällä täytetty Ostopalvelut hoitamatta Virkamäärä Täyttämättä

Kirurgi - Kirurgia 26+2x0,5+0,3 17,5 3 0,45 6,35 6 0

Gynekol & förlossningar - Synnytykset ja naistentaudit 9 7,3 0 0,3 1,4 2 0

Operat, anest, IVA, dagkir. - Leikkaus, anest., teho, päiväkir. 15 9,55 1 0,45 4 1 0

Ögonsjukdomar - Silmätaudit 5 4 1 0 0 0 0

Öron-, näs- och strupsjukdomar -  Korva-, nenä- ja kurkkutaudit 5 4 1 0 0 0 0

tandsjukdomar - hammassairaudet 4,5 4,25 0 0 0,25 2 x 0,5 0

AKUTEN - ESH + PTH-päivystys 3 3 0 0 0 3 2

Operativa klinikgrupp, samkostnadsställe - Oper. yhteiskustannus 1 1 0 0 0 0 0

Akutmedicin - Akuuttilääketiede 3 2 1 0 0 2 0

Inremedicin - Sisätaudit 14,3 9,8 2,5 2 0 6 0

Hjärtstation - Sydänasema 8 8 0 0 0 1 1

Geriatri - Geriatria 1 1 0 0 0 1 0,5

Neurologi - Neurologia 4 1,8 2 0,2 0 1 1

Barnneurologi - Lastenneurologia 2 1 1 0 0 0 0

Hudsjukdomar - Ihotaudit 2 1,8 0,2 0 0 1 0

Lungsjukdomar - Keuhkosairaudet 4 2 2 0 0 1 0

Barnsjukdomar - Lastentaudit 10,5 9,5 0,5 0,5 0 3 0

Onkologi - Syöpätaudit 9 5 4 0 0 1 0

Med-läkarnas samkostnadställe - Medi- lääkärien yhteiskust.paikka 2 1 0 0,5 0,5 1 1

Barnpsykiatri - Lastenpsykiatria 2 1,8 2,6 0 0 0 0

Ungdomspsykiatri - Nuorisopsykiatria 2 1 1,8 0 0 0 0

Vuxenpsykiatri - Aikuispsykiatria 15 2 1 1,3 10,7 0 0

Psykiatri samkostnadsställe - Psykiatrian yht.kust.paikka 1 1 0 0 0 0 0

Kliniska laboratoriet - Kliininen laboratorio 2 2 0 0 0 0 0

Infektionssjukdomar - Infektiosairaudet 3 1 2 0 0 0 0

Klinisk fysiologi och isotop - Kliininen fysiologia ja isotooppi 2 0 0 1 1 0 0

Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia 1 0 0 1 0 0 0

Radiologi - Radiologia 15 6,4 6 1,6 1 1 0

Patologi - Patologia 3 2,5 0 0,5 0 1 0

Fysiatri och rehabilitering - Fysiatria ja kuntoutus 2 1,2 0 0,2 0,6 0 0

Sjukvårdsförvaltning  - Sairaanhoidon hallinto 1 1 0 0 0 8 6

Primärvård/allmänmedicin - Perusterveydenhuolto/yleislääketiede 1 1 0 0 0 2 1

TOTALT - YHTEENSÄ 177,6 + 4x0,5 111,3 + 3x0,5 31,6 10 26,8 43 12,5

= yht. 179,6 = yht. 112,8 = 14,9 % = 29 %
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