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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 159 – 161 28.10.2019 

         

 

 

 

 

§ 159 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 160 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Åsa Blomstedt och Monica Sirén-Aura. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 161 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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§ 162 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 54 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 162/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 162/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 162/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 162/4 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna  

  för kännedom. 

 

STYR:   
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§ 163 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 55 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen ta ställning till sjukvårdsdistriktsdirektörens 

lägesöversikt vid sitt sammanträde.  

 

I lägesöversikten genomgås de nyckeltal som anknyter till kunder, personal och utveckling. 

På de sammanträden där styrelsen inte får ta del av mellanbokslut så presenteras de ekono-

miska nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. Sjukvårdsdistriktets direktör pre-

senterar lägesöversikten för oktobermånad vid sammanträdet. 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

    lägesöversikt för oktober 2019 för kännedom. 

 

STYR:  
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§ 164 Presentation av regional projektplan för klient- och patientdatasystemet   

Svd:s dir. 56 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt står i beråd att upphandla ett nytt och omfattande kli-

ent- och patientdatasystem (APTJ) för sin social- och hälsovård. Upphandlingen omsätts i 

praktiken genom en konkurrenspräglad dialog, där ansvaret för upphandlingsprocessen bärs 

av KL-Kuntahankinnat Ab. Dessutom deltar även ESSOTE (Samkommunen för social- och 

hälsovårdstjänster i Södra Savolax) och SiunSote (Samkommunen för social- och hälsovårds-

tjänster i Norra Karelen) i konkurrensutsättningen av systemet. I nuläget deltar fortfarande 

två leverantörer i konkurrensutsättningen. De är i bokstavsordning: Cerner Ireland Limited 

och Epic Systems Corporation. 

 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt tog vid sitt sammanträde 11.6.2018/§ 100 ställning till 

medverkandet i konkurrensutsättningen som förvaltas av Mellersta Finlands sjukvårdsdi-

strikt och Kuntahankinnat. Vid sitt sammanträde 27.8.2018/§ 116 beslutade styrelsen att 

medverka i ifrågavarande konkurrensutsättning.   

 

Styrelsen har dessutom vid sammanträdena 1.10.2018/§ 145, 12.12.2018/§ 183, 18.2.2019/§ 

20, 20.5.2019/§ 85, 10.6.2019/§ 98 och 7.10.2019/§ 150 behandlat lägesöversikter om kon-

kurrensutsättningen av klient- och patientdatasystemet samt den samarbetsmodell och de 

avtal som hänför sig till systemet. 

 

Det regionala projektet i Österbotten genomförs i samarbete och till tillämpliga delar som en 

del av det helhetsprojekt som förverkligas med Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt, Essote 

och SiunSote. Det regionala projektet medverkar i den gemensamma upphandlingen och 

bruktagningen av det system som stöder den integrerade verksamheten inom social- och häl-

sovården. Projektet i Österbotten förverkligas utgående från såväl regionala behov som pri-

märvårdens, den specialiserade sjukvårdens och socialvårdens perspektiv. Projektet är ett 

utvecklingsprojekt som syftar till att förenhetliga de verksamhetsprocesser som används 

inom social- och hälsovården i Österbottens område, men också till att lansera en fortlö-

pande tjänst för densamma och skapa en grund för en ständig utveckling som bygger på egna 

initiativ.  

 

För att stöda genomförandet av det regionala projektet har man uppgjort en projektplan som 

omfattar alla projektfaser från grundandet av en projektbyrå till bruktagningen av systemet, 

därutöver så har man anslutit en resursplan som bilaga. Den anslutna planen är preliminär 

och utvecklas under projektets gång. 

     BILAGA § 164/1-2 

      fortsätter... 
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SVD:s DIR.:  

Föreslår att styrelsen ska anteckna projektplanen samt resurspla-

nen för kännedom 

 

STYR:  
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Styrelsen   165  28.10.2019 

 

 

 

§ 165 Revisionsnämndens iakttagelser i revisionsberättelsen  

Svd:s dir. 57 

  

Revisionsnämnden har i sin utvärderingsberättelse (s. 58) sammanfattat sina iakttagelser i 

16 punkter, vilka delgavs fullmäktige 17.6.2019. Styrelsen ger sina kommentarer till fullmäk-

tige i samband med novembermötet.  

 
Revisionsnämndens 16 sammanfattande kommentarer   BILAGA § 165 

 
Nedan behandlas i kronologisk ordning svaren med anledning av revisionsnämndens iaktta-

gelser. 

 
1) Revisionsnämnden är förvånad över det att bokslutet 2018 i sin rapportering helt uteslu-

ter en mellananalys av VCS 2025 programmets år 2018 fastställda nya mätbara mätare 
och målnivåer. Nya VCS 2025 måltavlans uppföljning är värd en separat kontinuerlig ut-
värdering i bokslutet.  
Svar:  
Programmet VCS 2025 har vidareutvecklats för att rapporteringen hädanefter ska vara 
tydligare. Rapporteringen för år 2019 följer fortfarande den tidigare modellen, men redan 
vid halvårsstrecket har man separat lyft fram hur målnivåerna i programmet har förverk-
ligats.  

2) Efter en komparativ jämförelse av styrprocesser runtom landet bland sjukvårds-distrikten 
noterar revisionsnämnden att de uppställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
är högklassiga och det är utmärkt att man ständigt söker förbättringar genom omvärldsa-
nalysering.  
Svar:  
I enlighet med kvalitetssystemet vill vi ständigt utveckla och utvärdera kvaliteten i vår 
verksamhet.  

3) Nämnden ställer frågan om ansvarsområdenas målstyrningsmekanism och synkronise-
ring med VCS 2025 strategin kan förbättras och målens mätbarhet konkretiseras?  
Svar:  
Under år 2019 har man förtydligat både målen och mätarna i programmet VCS 2025. An-
talet mål har minskats och mätarna har förtydligats genom att komplettera dem med 
gränsvärden. Verksamheten inom serviceområdena uppföljs med dessa gemensamma 
mätare. Dessutom har man också strävat efter att utveckla målstyrningsmekanismer för 
ansvarsområdena, samtidigt som man gjort upp egna mätare för dem.  

4) Nämnden rekommenderar att de i verksamheten uppställda strategienliga centrala målen 
kontinuerligt följs upp varvid beslut om nödvändiga styrinsatser/korrigeringar kan göras 
under budgetåret och dokumenteras i samband behandlingen av mellanbokslut.  
Svar:  
Målen uppföljs kontinuerligt. Tjänstemannaledningen i organisationen sammankommer 
varje tisdag till en lägesöversikt där man följer upp måluppfyllelsen. I september hölls en 
gemensam utvecklingsdag för styrelsen och tjänstemannaledningen, där man systema-
tiskt behandlade både målen i verksamhetsplanen och målen i programmet VCS 2025. 
         fortsätter... 
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Tillika så fastställde man vem/vilka som ansvarar för och bekräftar att målen har upp-
nåtts i slutet av året. 

5) Av de 42 bindande rapporterade mätbara verksamhetsmässiga och ekonomiska målen 
ovan uppnåddes helt tjugo (48 %), femton uppnåddes ej (35 %) och sju målsättningar 
uppnåddes delvis eller nöjaktigt (17 %). Både inför fullmäktige och styrelsen bindande 
målen förekom icke fullbordade mål.  
Svar:  
Året var utmanande och många åtgärder har vidtagits för att måluppfyllelsen nästa år 
bättre ska kunna säkerställas.  

6) Nämnden efterlyser en fördjupad analys om varför de bindande målens förverkligande-
grad år 2018 klart försämrades. De bindande målens samlade analys kunde innehålla en 
bedömning av ledarskapets måluppfyllelse på VCS- och serviceområdesnivå.  

 Svar: En del av de mål som hade uppställts för år 2018 kunde inte uppnås på grund av or-
saker som vi inte kunde påverka, en del mål ställde till utmaningar, i synnerhet de mätare 
som var personalrelaterade. Då det gäller de ekonomiska mätarna måste ledarskapet se 
till att uppföljningen görs med tätare mellanrum, och det här kommer att påbörjas redan 
från och med början av år 2019. Dessutom vidtog man åtgärder för att främja personalens 
 tillfredsställelse i arbetet. Det skulle viktigt att få ett ställningstagande om huruvida den 
 frivilliga integrationen i Vasa sjukvårdsdistrikt ska genomföras nu efter att lagstiftningen 
inte kunde ros i hamn, eftersom det här skulle bidra till att förtydliga strategin.  

7) Nämnden anser att även serviceområdenas måluppställning och -uppföljning framöver 
bör innehålla rapportering om de bindande ekonomiska målens utfall som en del av ba-
lanced scorecard-mekanismen. Finns det ett behov att balansera både målmekanismen 
och målvolymerna mellan serviceområdena? De fastställda bindande målnivåerna som 
gäller serviceområdena kräver en analogisk exakt återrapportering i bokslutet.  
Svar:  
Serviceområdena är av olika storlek både gällande antalet verksamhetsmässiga enheter 
och antalet olika yrkesgrupper, varvid målantalen kan ha varierat. Målen och mätarna i 
programmet VCS 2025 har förtydligats under innevarande år. Mätarna har förtydligats 
genom att komplettera dem med gränsvärden och genom en minskning av antalet mä-
tare. Serviceområdena fastställer de åtgärder som bör vidtas för att målnivån ska uppnås. 
Serviceområdena avger en detaljerad responsrapport om hur de bindande målen har 
uppnåtts. 

8) Nämnden rekommenderar fortsatt utvecklingsarbete gällande serviceprocesserna och 
processmätarna. Processerna saknar specificerade mål och mätare i en sådan form att de 
genuint skulle användas till att de facto styra arbetet. Processernas gränsytor måste även 
granskas för att patientprocesserna kan göras smidiga mellan enhetsgränserna.  
Svar: Under hösten 2019 ska man stegvis ta i bruk ett nytt verktyg för processbeskrivning 
på VCS. Verktyget kommer att göra det möjligt att öppet publicera processer för valda 
personer i en publiceringsmiljö, vilket avsevärt kommer att främja arbetet i gränssnittet. 
Det här förutsätter dock att man i gränssnittet använder sig av ett processbeskrivnings-
verktyg som hör till samma programvarufamilj.  
Ett mål för den kvalitetsledning som årligen synas internt i samband med syneförrätt-
ningen av processerna blir att fastställa nyckeltal och målnivåer för processerna. 

9) Glädjande nog minskade antalet sjukfrånvarodagar från 16 dagar (2017) per anställd till 
15,4 dagar i fjol. Utvecklingen berodde delvis på de utförda bolagiseringarna.  
Svar: Förmännen följer kontinuerligt med sjukledigheterna och handlägger dem i enlighet 
med programmet för tidigt stöd. 
          fortsätter... 
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10) Digitaliseringen måste i rask takt utarbetas till konkreta förverkligandemål som man 
inom VCS genom den påbörjade digitala vägkartan visionerar fram.  
Medan IT allt mer tränger in specialsjukvårdens framtid, bör bl.a. IT-direktörens med-
verkande och konstanta medlemskap i VSVD:s centrala ledningsgrupper förstärkas. Är 
det tillräckligt att en IT-direktör ansvarar för de massiva framtida ITC-utmaningarna?  

 
Svar:  
Sjukvårdsdistriktet har anställt en regional IT-direktör och dessutom har vi en planerare, 
vars huvudsakliga uppgift är att utveckla de tjänster som anknyter till digitalisering.  

11) Nämnden efterlyser en konkret handlingsplan som en del av VCS 2025-programmet för 
att motverka köpserviceutgifternas tillväxt. Detta är viktigt även för att trygga VSVD:s 
konkurrenskraft och serviceutbud enligt VCS 2025. I helhetsekonomiska jämförelser pla-
cerar sig VSVD runtom medelvärdet för sjukvårdsdistrikten. Den stora risken och hotbil-
den utgörs av den generella tillväxten av köpservicetjänster, detta speciellt gällande be-
folkningen inom distriktets norra region.  

 Svar: Vi har vidtagit omfattande utvecklingsåtgärder för att få bukt på köptjänsterna. I 
 synnerhet i den norra delen av distriktet har man satsat på utvecklandet av närservicen. 
Och trenden verkar ha utjämnats. Men vi håller planenligt på att utveckla närtjänster som 
ska tillhandahållas av den specialiserade sjukvården i hela sjukvårdsdistriktet. Tyvärr så 
skapar centraliseringsförordningen en press på verksamheten som för i riktning mot en 
ökad användning av köptjänster.    

12) Revisionsnämndens förnyelseutmärkelse år 2018 går till serviceområdet för öppenvår-
den för den bästa mätbara måluppfyllelsegraden för fjolåret.  

13) Under tiden tills psykiatrin flyttar till Sandviken 2022 så förväntar sig nämnden att man 
bygger upp en handlingsplan för genomförandet de obligatoriska förnyelseåtgärder man 
visionerat fram under år 2018.  

 Svar: Den psykiatriska verksamheten utvecklas kontinuerligt samtidigt som man förbere-
der sig på flytten till Sandviken.  

14) Riskhanteringen och den interna kontrollen bör samordnas till en konkret del av den 
strategiska och årliga budgetprocessen.  
Svar:  
Vi har tillsatt en arbetsgrupp för riskhantering, där den interna kontrollens perspektiv 
också har involverats. Ledningsgruppen för samkommunförvaltningen sammanträder re-
gelbundet med denna arbetsgrupp.  

15) Revisionsnämnden har haft en ständig uppföljning av internrevisionens resurser inom 
VSVD. Nämnden är oroad av att den tidigare vakansens relativa arbetsinsats tydligt ned-
bantats och den nuvarande ansvarspersonens yrkesbenämning ej förbättrar intern-
revisionens status och trovärdighet.  
Svar:  
Yrkesbenämningen och resurserna har justerats under år 2019.  

16) Den strandade vård- och landskapsreformen fortskrider nu som en österbottnisk vårdre-
form. Distriktets strategiska styrprocess och målsättningsmekanism har tydligt förbätt-
rats via den färska uppdateringen av VCS 2025 programmet och dess mätare. Totalt sett 
och med beaktande av primärt vårdtillgången, kundtillfredsställelsen, produktivitetsut-
vecklingen, det nationellt haltande reformläget samt det negativa ekonomiska slutresulta-
tet så anser nämnden att helhetsresultatet är helt godtagbart.  

          fortsätter... 
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FD:  föreslår att styrelsen ger utredningen till fullmäktige. 

 

STYR: 
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§ 166 Verksamhets- och ekonomiplan för 2020-2022  

Svd:s dir. 58 

Budgetarbetet har fortsatt efter styrelsens senaste sammanträde. Ytterligare minskningar har 

gjorts för att minska på kommunernas betalningsandelar. 

 

Ekonomiplanen har kompletterats med textdelar för verksamheten och sifferdelen har kom-

pletterats med service- och ansvarsområdesvisa uppgifter och prestationsmålsättningar. De 

enskilda kommunvisa betalningsandelarna har kalkylerats. 

  

Verksamhetsvolymen fortsätter i stort på samma nivå som innevarande år när det gäller den 

somatiska vården. Specialsjukvårdens besök ökar genom ökad satsning på närservicen ute i 

regionen medan primärhälsovårdsbesöken på samjouren minskar något. Den psykiatriska 

öppenvården minskar och en stängning av en psykiatrisk avdelning planeras, varvid en del 

av patientmaterialet planeras skötas inom specialgeriatrin. 

 

De totala verksamhetsintäkterna i budgetförslaget uppgår till 253,5 miljoner euro och ökar 

med 3,7 % jämfört med budgeten 2019. Kommunernas totala betalningsandelar ökar med 

4,5 % på så sätt att faktureringen för den egna verksamheten ökar med 3,7 % medan genom-

faktureringen för vård i andra inrättningar beräknas öka med 8,8 % eller 3,2 miljoner. Totala 

faktureringen till medlemskommunerna beräknas uppgå till 217,4 miljoner euro, vilket är en 

ökning med 4 % jämfört med budgeten för 2019. 

 

De totala verksamhetskostnaderna uppgår till 242,5 miljoner euro vilket är en ökning med 

3,5 % jämfört med budgeten för 2019. Verksamhetskostnaderna för den egna verksamheten 

utgör 203,1 miljoner, vilket är en ökning med 2,5 % eller 4,9 miljoner euro jämfört med bud-

geten 2019.   

 

Personalkostnaderna uppgår till 114,2 miljoner euro, vilket är en ökning med 4 miljoner euro 
eller 3,6 %. Totalt har antalet tjänster och befattningar ökats med 10 stycken till en kostnad 
av 0,75 miljoner euro. Bland dessa ingår 5 stycken läkare, främst för att täcka de behov som 
uppkommit kring fulljoursstatusen. Ett fyrtiotal tjänstebenämningsförändringar har medta-
gits och i personalkostnaderna ingår en reservering för planeringen av den integrerade väl-
färdssamkommunen om 530.000 euro 
 
Anslagen för köpta tjänster, förutom vård i andra inrättningar, uppgår till 44,3 miljoner 
euro, vilket utgör en ökning med 1,4 % medan anslagen för vård i andra inrättningar ökar 
med 8,8 % eller 3,2 miljoner euro.  I köptjänsterna ingår även läkartjänster om 0,5 miljoner 
euro avsedda för att täcka de krav som ställs i och med fulljoursstatusen. Anslagen för vård i 
andra inrättningar har sänkts jämfört med användningen 2019 eftersom närtjänsterna, i spe-
ciellt Jakobstad men även andra delar av sjukvårdsdistriktet, kommer att utvecklas och för-
hoppningsvis göra användningen av andra inrättningar mindre. 
          fortsätter.. 
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Material och förnödenheter ökar med 0,6 % eller 0,2 miljoner euro.  
 
De finansiella nettokostnaderna ökar i och med den ökade låneupptagningen men eftersom 
ränteläget ännu nästa år väntas ligga på en låg nivå har budgeterats 0,7 miljoner mera i 
finansieringskostnader. 

 

Investeringsförslaget uppgår till 76,3 miljoner euro. Av dessa utgör det nya H-huset 43,2 mil-

joner och övriga fastighetsinvesteringar 19,2 miljoner. 4,6 miljoner utgör apparatur och9,4 

miljoner euro it-program. Av summan utgör 8,7 miljoner den reservering som görs för det 

nya klient och patientdatasystemet. Investeringsprogrammet för de kommande fem åren 

uppgår till 200 miljoner. Därefter kvarstår sanerings- och renoveringsprogram om uppskatt-

ningsvis 55 miljoner. Även IT-investeringarna kommer under de kommande åren att uppgå 

tillbetydande summor. I ekonomiplanen upptas en totalsumma om 55 miljoner euro. 

 

  

Budgeten som        BILAGA § 166 

 

 

SVD:s DIR.:   

föreslår, att styrelsen, som grund för fortsatt behandling, för en 

diskussion om budgethelheten. Styrelsen diskuterar budgeten och 

bordlägger ärendet till nästa sammanträde. 

 

STYR:  
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 167 28.10.2019 

 

 

§ 167 Chefsöverläkarens tjänstearrangemang  

Svd:s dir. 59 

Chefsöverläkare Reijo Autio har den 8.10.2019  sagt upp sig från chefsöverläkartjänsten och 

meddelat att han önskar flytta till överläkartjänsten på röntgen. Autio har skött röntgenöver-

läkartjänsten vid sidan av egna uppgifter, då vi inte lyckats rekrytera ny röntgenöverläkare. 

På basen av meddelandet fattade direktören för sjukvårdsdistriktet ett temporärt beslut, en-

ligt vilket Reijo Autio befriades från chefsöverläkartjänsten och överfördes till röntgenöver-

läkartjänsten för tiden 14.10. - 31.10.2019. Dessutom befriades ansvarsområdesdirektör 

Christian Kantola för samma tid från sina tjänsteuppgifter och förordnades att sköta chefsö-

verläkarens uppgifter. 

 

 

Reijo Autios avskedsanhållan     BILAGA § 167/1 

 

Distriktsdirektörens beslut § 51/2019 KONFIDENTIELL  BILAGA § 167/2 

 

Distriktsdirektörens beslut § 52/2019 i KONFIDENTIELL  BILAGA § 167/3 

 

I väntan på kommunernas beslut gällande Österbottens välfärdssamkommun, skulle det vara 

mest ändamålsenligt att fortsätta med det nuvarande temporära arrangemanget en tid, innan 

man inleder rekryteringen och lediganslår tjänsten. 

 

Som en följd av detta, utses överläkare Antti Jekunen till medicinska ansvarsområdets direk-

tör Christian Kantolas vikare för tiden 1.11.2019 – 30.4.2020 

 

Delegeringsbeslut KONFIDENTIELL    BILAGA § 167/4 

 

SVD:s DIR:  föreslår att styrelsen  

- beviljar Reijo Autio avsked från tjänsten som cheföverläkare 

och överför honom till tjänsten som överläkare på röntgen från 

1.11.2019. Lön enligt bilaga 2. 

- förordnar Christian Kantola till chefsöverläkare för tiden 

1.11.2019 - 30.4.2020. Lön enligt bilaga 3. 

- utser överläkare Antti Jekunen till medicinska ansvarsområdets 

direktör Christian Kantolas vikare för tiden 1.11.2019 – 

30.4.2020 med lön enligt bilaga 4 

STYR:  
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§ 168 Anhållan om mertidsarbete 

CÖL 9 Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt behandlade och godkände vid sitt sammanträde 

17.1.2019/§ 13 planerna för hur man medelst kliniskt tilläggsarbete ska förkorta vårdköer och 

förhindra att de uppstår. 

 

Personalsektionen godkände vid sitt sammanträde 30.1.2019/§ 5 ovan nämnda planer till 

den del som de berörde patologin och röntgen, men beslutade att inte godkänna de övriga 

specialiteternas planer, utan bordlade ärendet. Personalsektionen ville ha mera noggrant 

motiverade planer där man beaktar och ger mera omfattande motiveringar för varför mer-

tidsarbete behövs och varför besöken inte kan tillhandahållas inom ramen för den normala 

verksamheten. 

 

Styrelsen förde en diskussion på sitt möte 18.2.2019/§ 22, om den verksamhets- och god-

kännandepraxis som anknyter till kliniskt mertidsarbete, samt beslutade enhälligt befull-

mäktiga tjänstemännen att bereda en framställning till ett kommande sammanträde. 

 

Med en anhållan daterad 7.10.2019 anhåller den kirurgiska polikliniken om tillstånd att ut-

föra mertidsarbete inom ortopedi under år 2019. 

 

         BILAGA § 168 

 

CÖL: 

Föreslår att styrelsen godkänner mertidsarbete inom ortopedin en-

ligt anhållan. 

 

 

STYR:   
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§ 169 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   28.10.2019 

 

Besvärsförbud 

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

gen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet 

Paragrafer: 

 

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

134 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragrafer: 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer: 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

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

 

Begäran skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

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

ler det. 
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Besvärsanvisning 

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

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

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

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

 

Besvärsmyndighet: 

Vasa förvaltningsdomstol 

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 
vaasa.hao@oikeus.fi  

 

Kommunalbesvär  Besvärstid 30 dagar, börjar från delfåendet av beslutet 

Paragrafer: 

 

Besvärsskrift 

Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till förvaltningsdomstolen skall anges 

- det beslut i vilket ändring söks 

- till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 

- de grunder på vilka ändring yrkas. 

 

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

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

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

ringssökanden. 

 

Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften. 

 

Till besvären skall fogas 

- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär 

- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat 

- de handlingar som ändringssökanden åberopar till för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har 

tillställts myndigheterna 

 

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

 

Inlämnande av besvärshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före 

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

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

Besvärshandlingarna kan även sändas med post, e-post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget 

ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
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