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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 35 Beviljande av personligt tillägg / Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 36 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Anskaffning av fem stycken Pyxis MedStation –

smarta medicinskåp / Viiden Pyxis MedStation -älylääkekaapin hankinta; 201 469,50 
€ 

 
§ 37 Val av tjänsteinnehavara / Viranhaltijan valitseminen; Päivi Berg väljs till chef för 

primärvårdsenheten / Päivi Berg valitaan perusterveydenhuollon yksikön päälliköksi 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
§ 41 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 42 Anskaffning av elektronisk kördagbok – Sähköisen ajopäiväkirjan hankinta 
 
§ 43 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 44 Anskaffning av ultraljudsapparat –  Ultraäänilaitteen hankinta 
 
§ 45 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 46 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 47 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 48 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 49 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 50 Anskaffning av uppföljningssystem för dosering- Annosseurantajärjestelmän 

hankinta 
 
§ 51 Anskaffning av videokystoskop – Videokystoskoopin hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 45  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityisosaamisen 
perusteella, potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 51 Päätös kiertävän välinehuoltajan palkasta / Lönebeslut angående cirkulerande 

instrumentskötare 
 
§ 52  Päätös kiertävän välinehuoltajan palkasta / Lönebeslut angående cirkulerande 

instrumentskötare 
 
§ 53 Päätös kiertävän välinehuoltajan palkasta / Lönebeslut angående cirkulerande 

instrumentskötare 
 
§ 54 Työsuhteen purku koeaikana / Upphävning av arbetsavtal under prövotid 
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SERVICESEDLAR FÖR MEDICINSK REHABILITERING

3.6.2020

1 (1)

FÖRSLAG TILL UPPDATERING AV REGELBOKEN, IKRAFTTRÄDANDE 1.10.2020

3 Ansökning om att få bli serviceproducent
En serviceproducent som vill ansöka om att få 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. Producenten förbinder sig till villkoren i ifrågavarande dokument genom att bekräfta och
returnera ansökningsblanketten i Palse.fi-portalen..

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 att den som ansöker om att få bli serviceproducent/det företag som fungerar som
serviceproducent och har avlönad personal har anslutit sig eller ansluter sig i samband med ansökningsprocessen
till Vastuu Group Oy:s program Pålitlig partner (www.vastuugroup.fi). Serviceproducenten behöver inte ansluta
de intyg som krävs enligt beställarlagen till sin ansökan, eftersom de bilagor som serviceproducenten ska tillställa
enligt beställarlagen fås automatiskt via systemet.

Vsvd får följande behövliga, lagstadgade redogörelser via rapporttjänsten:
· Om avtalsparten är införd i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret och registret över

momsskyldiga
· Handelsregisterutdrag
· Redogörelse för skattebetalning
· Intyg över att arbetstagaren har en pensionsförsäkring och att pensionsförsäkringsavgifterna har betalats

eller en redogörelse för att det finns en betalningsplan för förfallna pensionsförsäkringsavgifter
· Redogörelse för det kollektivavtal som tillämpas i arbetet eller för centrala arbetsvillkor
· Redogörelse för hur företagshälsovården är ordnad
· Intyg över att man har en lagstadgad olycksfallsförsäkring

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).
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Medicinsk rehabilitering/Terapier

Anvisningar för producenter som erbjuder service mot servicesedel              

1.10.2019

Medicinsk rehabilitering  och terapier som produceras mot servicesedel baserar sig på det mål
och innehåll som uppställts i den rehabiliteringsplan som uppgjorts för kunden.

En väsentlig del av terapin utgörs av handledning som ges till kunden i samband med terapin. Målet med

handledningen är att uppmuntra kunden och de närstående att aktivt delta i rehabiliteringen men också att

öka de närståendes förståelse för den rådande situationen samt visa och beskriva hur de kan stöda kunden

att klara sig i vardagsmiljön.

Vårdrespons om den genomförda terapin ska uppgöras på portalen Palse.fi.

Fysioterapi

I fysioterapi  betonas en aktiv terapeutisk träning som syftar till att få vardagen att löpa smidigare. Passiva

behandlingar, såsom akupunktur eller massage beviljas inte som medicinsk rehabilitering. Vid behov kan den

service som ges mot servicesedel omfatta skriftliga hemanvisningar.

Ergoterapi

I ergoterapi  betonas en aktiv terapeutisk träning som syftar till att få vardagen att löpa smidigare. Terapeuten

ska vid behov utarbeta rehabiliteringsmaterial som anpassats enligt kundens behov. Vid behov kan den

service som ges mot servicesedel omfatta skriftliga hemanvisningar.

SI-terapi får ges av enbart en legitimerad fysio- eller ergoterapeut som avklarat ifrågavarande

specialiseringsutbildning.

Talterapi

Talterapeuten ska planera innehållet i terapin utgående från kundens ålder och utvecklingsnivå. Under

rehabiliteringsprocessen ska färdigheter och utbytet av terapin bedömas i jämförelse med de mål som

uppställts för terapin. Terapeuten ska vid behov utarbeta rehabiliteringsmaterial som anpassats enligt

kundens behov.

Musikterapi

Musikterapi kan beviljas kunder med kommunikativa problem som hänför sig till neuropsykiatriska

sjukdomar samt psykiatriska patienter i åldern 16-25 år, som ett alternativ till rehabiliterande psykoterapi.

BILAGA § 93/ 2



Medicinsk rehabilitering/Terapier

Anvisningar för producenter som erbjuder service mot servicesedel BILAGA 1

1.10.2019

Lymfterapi

Lymfterapi ska tillhandahållas i serviceproducentens utrymmen enligt beställarens anvisningar och de

förhandsuppgifter som bifogats till servicesedeln.

Lymfterapeuten ska bedöma och mäta svullnaden hos patienten samt hur den påverkar funktionsförmågan.

Lymfterapeuten ska handleda patienten till självständig träning för att minsta svullnaden samt för att främja

rörelse- och funktionsförmågan. I slutet av terapiperioden ska lymfterapeuten bedöma den svullnad som

hänför sig till lymfflödet, funktionsförmågan och resultatet av lymfterapin med samma metoder och mätare

som i början och  mitten av terapiperioden. Inlednings-, (mellan-) och slutmätningarna ska dokumenteras i

vårdresponsdelen på portalen Palse.fi.

Kompressionsprodukter är det primära och huvudsakliga sättet att behandla svullnad. Lymfterapin ska

omfatta en mätning som hänför sig till utvärdering och beställning av kompressionsprodukter samt

beställning och överlåtelse av kompressionsprodukter för kunden. En kompressionsprodukt kräver alltid en

separat betalningsförbindelse av den specialitet som beviljat servicesedeln. Betalningsförbindelsen ska ha

beviljats innan en kompressionsprodukt beställs. Vid upphandling av kompressionsprodukter ska man

alltid iaktta specialansvarsområdets avtal. Avvikelser från dessa upphandlingsavtal kan enbart göras av

medicinska orsaker och med den behandlande läkarens samtycke.

Distansterapi

Distansterapi kan användas och rekommenderas att användas mångsidigt i olika faser av

rehabiliteringsprocessen. Den här terapiformen kan användas exempelvis för bedömning av

funktionsförmågan, för träning under terapi samt för handledning av anhöriga, assistenter och

yrkespersoner såsom lärare. Distansrehabilitering och rehabilitering som ges ansikte mot ansikte kan

användas alternerande under rehabiliteringsperioden. Ibland kan det hända att man måste lägga

rehabilitering som ges på distans på paus och periodisera den på annat sätt än den rehabilitering som ges

ansikte mot ansikte.

Serviceproducenten är skyldig att erbjuda distansrehabilitering för de klienter som så önskar.

Serviceproducenten måste ge handledning och följa upp rehabiliteringen under den tid som klienten ges

rehabilitering på distans. Serviceproducenten ska själv anskaffa den kompetens och utrustning som den

behöver för att tillhandahålla rehabilitering på distans.
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Vid tillhandahållande av rehabilitering på distans följs Valviras anvisning

https://www.valvira.fi/web/sv/halso-och-sjukvard/privata_halso-_och_sjukvardtjanster/tjanster-inom-

halso-och-sjukvarden-som-ges-pa-distans

Ytterligare

· Måste man göra en individuell bedömning av huruvida patienten är lämplig att vårdas på distans,

och dessutom ska man komma överens om detta med klienten eller klientens vårdnadshavare. Vid

behov ska klienten hänvisas till en traditionell mottagning.

· Ett terapibesök på distans jämställs med ett besök som tillhandahålls ansikte mot ansikte, även

värdet på servicesedeln är det samma (45 minuters besök/terapi på distans).

· I vårdresponsen ska man ange i vilken utsträckning man använt sig av distansterapi i vården av

klienten och hur terapeuten bedömer att den lyckats eller varför terapeuten bedömt att man inte

kunde fortsätta med terapin på distans om man blev tvungen att avsluta distansterapin under

rehabiliteringsperioden.



SERVICEMENY / PALVELUVALIKKO FYSIOTERAPI /
FYSIOTERAPIA

ERGOTERAPI /
TOIMINTATERAPIA

LYMFATERAPI /
LYMFATERAPIA

TALTERAPI /
PUHETERAPIA

MUSIKTERAPI /
MUSIIKKITERAPIA

BARN / LAPSET
45 min mottagning/distansterapi -                  45
min vastaanotto/etäterapia

53,10 64,10 105,00 63,60

45 min hembesök - 45 min kotikäynti 78,90 96,30 134,30

60 min mottagning - 60 min vastaanotto 66,40 77,00 124,20 76,70

60 min hembesök - 60 min kotikäynti 99,40 115,40 156,60

90 min mottagning - 90 min vastaanotto 96,30

90 min hembesök - 90 min kotikäynti 144,30

Bassängterapi 60 min - Allasterapia 60 min 99,40

Handledningsbesök - Ohjauskäynti 99,40 115,40 156,60

SI-terapi 60 min - SI-terapia 60 min 103,00

VUXNA / AIKUISET
45 min mottagning/distansterapi -                  45
min vastaanotto/etäterapia

39,00 (50,50*) 54,60 (66,20*) 109,10 (120,60*) 54,50 (66,00*)

45 min hembesök - 45 min kotikäynti 57,70 (69,30*) 82,30 (93,80*) 145,40 (157,00*)

60 min mottagning - 60 min vastaanotto 52,20 (63,70*) 65,20 (76,80*) 52,20 (63,70*) 130,30 (141,80*) 64,60 (76,20*)

60 min hembesök - 60 min kotikäynti 74,90 (86,50*) 97,40 (108,90*) 169,70 (181,20*)

90 min mottagning - 90 min vastaanotto 82,30 (93,80*) 74,90 (86,50*)

90 min hembesök - 90 min kotikäynti 123,00 (134,50*)

Bassängterapi 60 min - Allasterapia 60 min 74,90 (86,50*)

Handledningsbesök - Ohjauskäynti 74,90 (86,50*) 97,40 (108,90*) 169,70 (181,20*)

ARVODE FÖR SERVICESEDLAR (PRIS PÅ BETALNINGSFÖRBINDELSE*) FR.O.M. 1.10.2020 - PALVELUSETELIARVOT
(MAKSUSITOUMUSHINNAT*) 1.10.2020 ALKAEN
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Vasa sjukvårdsdistrikt

Stadgor och anvisningar nr x

Principer för ägarstyr-
ning
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Principer för ägarstyrning i Vasa sjukvårdsdistrikt

1. Utgångspunkter för ägarstyrning

För att sjukvårdsdistriktet ska förmå utveckla sitt ägande i en föränderlig verksamhets-
miljö måste ägarstyrningen handhas aktivt. Enligt 46 § i kommunallagen (410/2015) om-
fattar ägarstyrning de åtgärder genom vilka man som ägare eller medlem medverkar i
förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller annan sammanslutning. Dessa åtgärder
kan åtminstone omfatta avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra
avtal, personval, anvisningar till personer som företräder kommunen i olika sammanslut-
ningar samt annat utövande av kommunens bestämmande inflytande.

Syftet med ägarstyrningen i Vasa sjukvårdsdistrikt är att regelbundet se över huruvida de
strategiska utvecklingsmål som uppställts för affärsverksamheten uppnåtts och hur ägar-
värdet har utvecklats samt ändamålsenligheten i ägostrukturen. Den strategiska ledar-
skapsmodell som uppgjorts för ägarstyrningen i Vasa sjukvårdsdistrikt omfattar den sam-
kommunsstrategi och de ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige. Ägarstyr-
ningen främjas också genom samtliga anvisningar som hänför sig till intern kontroll och
riskhantering. Sjukvårdsdistriktet är i nuläget inte en koncern och har därför ingen separat
koncernanvisning.

Vasa sjukvårdsdistrikt strävar efter att påverka att de bolag där distriktet är ägare ska
följa de fastställda principerna för ägarstyrningen samt den goda förvaltnings- och led-
ningssed om vilket det stadgas i förvaltningslagen (434/2003). Direktiven fungerar som
verktyg för ägaren när denna ska styra sitt innehav och säkerställa att sjukvårdsdistriktets
innehav sköts produktivt och tillförlitligt.

Vasa sjukvårdsdistrikts ägarstyrning av bolag och sammanslutningar omfattar dotterbo-
lag, intressebolag samt minoritetsaktieinnehav. Principerna för ägarstyrning ska också
följas av sjukvårdsdistriktets verksamhetsenheter i lägen då man överväger att exempel-
vis bolagisera enhetens verksamhet.

2. Ansvar för verkställande av ägarstyrning

Beslut om principerna för ägarstyrning samt principerna för intern kontroll och riskhante-
ring fattas i fullmäktige.

Revisionsnämndens uppgift är att bedöma huruvida de mål som fullmäktige satt upp för
samkommunens verksamhet och ekonomi har uppnåtts och huruvida verksamheten är
ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt.

Styrelsen ansvarar för egen del för verkställandet av ägarstyrningen samt för att ägar-
strategin och bolagsspecifika ägarstrategier ligger i linje med de principer som fullmäktige
fastställt för ägarstyrningen.

Tjänsteinnehavarna deltar i ägarstyrningen i linje med det som fastställs i förvaltnings-
stadgan eller i linje med separata beslut som fattats av styrelsen.

Ägarstyrning utövas i synnerhet vid bolagsstämmor. Den som företräder distriktet vid bo-
lagsstämman ska vara en förtroendevald, tjänsteinnehavare eller annan funktionär som
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har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att använda distriktets tal- och rösträtt som
aktieägare. Representationen vid bolagsstämmor för dotterbolag samordnas av styrel-
sen. Den som representerar distriktet vid bolagsstämman eller den tjänsteinnehavare
som ansvarar för ägarstyrningen ska förmedla ägarens bolagsspecifika syn, ägarstrategi
och ägarmål till bolagets verkställande direktör och styrelse.

3. Syftet med ägarstyrning

Vasa sjukvårdsdistrikt är en aktiv, krävande och konsekvent ägare som säkerstäl-
ler att dess egna innehav blir effektivt tillgodogjorda.

Ägarstyrning utgör ett ledningsverktyg för sjukvårdsdistriktet. Genom ägarstyrning be-
stämmer man bland annat i vilka uppgifter och funktioner sjukvårdsdistriktet ska delta
som ägare och placerare. Vasa sjukvårdsdistrikts principer för ägarstyrning utgår från
sjukvårdsdistriktets strategi. Principerna för ägarstyrning är till för att säkerställa syste-
matiken och långsiktigheten i beslutsfattandet och därigenom att kapitalet blir effektivt
använt. Ägarstyrningen inrymmer de verksamhetsprinciper som är till för att leda, styra
och övervaka sjukvårdsdistriktets innehav. Principerna för ägarstyrning konkretiseras vid
övervägandet av enskilda investeringsbeslut och beslut som hänför sig till ägostrukturen.

Ägande är inte sjukvårdsdistriktets grundläggande uppgift, utan utgör ett utvecklingsin-
strument och ett instrument som kan användas för att ordna serviceproduktion eller för
att uppnå ekonomisk vinst. Ägandet måste skötas aktivt samtidigt som dess ändamåls-
enlighet och organiseringssätt måste utvärderas regelbundet i samband med föränd-
ringar i verksamhetsmiljön.

Ägande är till sin natur strategiskt eftersom det på lång sikt ger ett ekonomiskt och/eller
verksamhetsmässigt utbyte. Vid strategiskt ägande måste livscykelprincipen framhävas.
Syftet med ägarstyrning är att förbinda de samfund som ägs av sjukvårdsdistriktet med
sjukvårdsdistriktets strategiska ledning. På så sätt kan man säkerställa att de mål som
fastställts i fullmäktige blir effektivt verkställda.

Målet med Vasa sjukvårdsdistrikts ägarstyrning konkretiseras i följande kapitel med hjälp
av principerna för ägarstyrning. Utgångspunkten är att målet alltid hörsammas i alla av-
göranden som hänför sig till ägande.

4. Principer för ägarstyrning

Syftet med Vasa sjukvårdsdistrikts ägarstyrning (föregående kapitel) konkretiseras via
principerna för ägarstyrning. Principerna för ägarstyrning kan frångås bara av vägande
skäl.

Ägande och relationen till marknaden
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· Ägandet är inte ett självändamål, utan måste utgå från verksamhetsmässiga och
affärsekonomiska grunder.

o Ägandet ska utvärderas utgående från nuläget och den framtida verksam-
hetsmiljön. I och med det så måste man utvärdera huruvida de faktorer som
låg till grund för ägandet fortfarande gäller eller om man ska avstå från
ägandet.

o Den utvärdering som hänför sig till ägandet fastställs i de bolagsspecifika
ägarstrategierna.

· Sjukvårdsdistriktets helhetsfördel tas i beaktande i beslut som hänför sig till
ägande.

o Sjukvårdsdistriktet och dess innehav ska utvärderas som en helhet, där be-
slut som hänför sig till ägande av ett enskilt bolag, avstående från ägande
eller bolagisering av sjukvårdsdistriktets enhet inte får leda till ett negativt
slutresultat för sjukvårdsdistriktets ekonomi och verksamhet.

· Verksamhet i bolagsform tillgodogörs när det är ändamålsenligt och ekonomiskt
att tillhandahålla verksamhet och tjänster via ett separat aktiebolag.

o Det är inte ett självändamål att ordna verksamheten via bolag, utan bara en
möjlighet att ordna verksamheten.

· Sjukvårdsdistriktet utvidgar i regel inte sin verksamhet i bolagsform till verksam-
hetsområden där marknaden fungerar.

o Nya bolag kan grundas även på den öppna marknaden om det anses vara
ett ändamålsenligt sätt för sjukvårdsdistriktet att utveckla sin verksamhet
eller avstå från den i ett senare skede. Sjukvårdsdistriktet blir ändå inte kvar
som permanent ägare i ett bolag som bedriver verksamhet på marknaden.

· Företagsverksamhet ska idkas som en del av sjukvårdsdistriktets totala verksam-
het i syfte att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, det vill säga konkurrensne-
utralitet, för offentlig och privat näringsverksamhet.

o Vid idkande av företagsverksamhet samt vid prissättning av tjänster och
varor ska man iaktta de begränsningar som fastställs i kommunallagen,
konkurrenslagen och i Europeiska unionens konkurrensregler.

· Avtal mellan sjukvårdsdistriktet och bolag samt övriga rättshandlingar ingås på
marknadsbaserade villkor.

o I avtal som ingås mellan sjukvårdsdistriktet och bolag ges ingen plats för
stöd, utan de ingås på marknadsbaserade villkor, bl.a. genom att prissätta
tjänster så att de inte inrymmer några förbjudna stöd. På motsvarande sätt
fastställs ersättningar o.d. som ska erläggas sjukvårdsdistriktet på mark-
nadsbaserade grunder.

Sjukvårdsdistriktet är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare

· Sjukvårdsdistriktet följer med hur verksamheten i de bolag där det är ägare ut-
vecklas och hur de ställer sig i förhållande till sjukvårdsdistriktet samt vidtar aktiva
ägarpolitiska åtgärder.

o Uppföljningen av bolagens verksamhet är en fortlöpande process, och
ägarpolitiska avgöranden (t.ex. investeringar, verksamhetsarrangemang,
avstående från verksamhet) görs med framförhållning och i rätt tid för att
trygga sjukvårdsdistriktets fördel, inte på basis av utomstående orsaker.

· Liknande verksamhet utövas inte i flera olika bolag.
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o Utan någon verksamhetsmässigt eller ekonomiskt motiverad grund gagnar
det inte sjukvårdsdistriktet att äga flera bolag som utövar liknande verksam-
het. Sjukvårdsdistriktets verksamhet kan utvecklas genom fusioner, samti-
digt som distriktet kan avstå från ägande.

· Inga ömsesidiga ägoförhållanden skapas mellan egna bolag.
o För att ägostrukturen ska vara transparent och ägarstyrningen ska vara en-

hetlig är det inte motiverat att skapa strukturer mellan bolag där flera olika
bolag tillsammans äger ett tredje bolag eller delar av det. Det är heller inte
ändamålsenligt för sjukvårdsdistriktet att direkt äga ett bolag eller indirekt
äga ett bolag via ett annat bolag som det äger.

· Sjukvårdsdistriktet bär ett finansieringsansvar i förhållande till sitt ägande.
o Sjukvårdsdistriktet begränsar sitt ekonomiska ansvar till sin ägoandel, och

finansierar inte verksamhet i stället för de övriga ägarna.

· Sjukvårdsdistriktet medverkar i bildandet eller administreringen av stiftelser bara i
specialfall.

o Sjukvårdsdistriktet bildar i regel inte stiftelser. Sjukvårdsdistriktet deltar i ad-
ministreringen av stiftelser enbart då stiftelsen är av ekonomisk betydelse
och har en för sjukvårdsdistriktet eller klienter viktig verksamhetsmässig
uppgift att sköta.

· Sjukvårdsdistriktet är berett att avstå från ägande av bolag.
o Bolagets verksamhet hänför sig inte till sjukvårdsdistriktets grundläggande

uppgift.
o Bolaget utövar verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden och det är

möjligt att göra en god vinst.

Sjukvårdsdistriktet är en krävande och ansvarsfull ägare

· Ekonomiskt och verksamhetsmässigt klara och mätbara mål uppställs för bolag
eller bolag som ska grundas.

o De ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som uppställs av ägaren slår
fast vad ägaren förväntar sig av det bolag som den äger.

· Sjukvårdsdistriktet placerar nytt kapital i bolag bara för att utveckla eller utvidga
affärsverksamheten.

o Sjukvårdsdistriktet kapitaliserar inte affärsverksamhet som på lång sikt är
olönsam, samtidigt som kapitaliseringen alltid förutsätter grundliga utred-
ningar och beräkningar.

· I sjukvårdsdistriktets bolag jämförs resultatet och lönsamheten med andra mot-
svarande bolag som utövar verksamhet inom ifrågavarande verksamhetsområde.

o Sjukvårdsdistriktet förutsätter att de bolag som det äger fungerar effektivt,
samtidigt som de jämförs med företag inom samma verksamhetsområde.

· Sjukvårdsdistriktet är en ansvarsfull och etisk ägare.
o Via sina bolag förbinder sig sjukvårdsdistriktet som ägare till att utöva en

affärsverksamhet som är ansvarsfull och stöder en hållbar utveckling.
o Personalförmåner, incitament och arvoden ska vara skäliga och sedvan-

liga.
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5. Ägarstyrning i en föränderlig verksamhetsmiljö

Syftet med Vasa sjukvårdsdistrikts principer för ägarstyrning är att förtydliga de frågor
som hänför sig till ägande. Via de principer som fastställts för ägarstyrningen kan man
göra konsekventa, bolagsspecifika avgöranden och linjedragningar. Avsikten med prin-
ciperna för ägarstyrningen är att bidra till att förverkliga det mål som uppställts för ägar-
styrningen i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det har blivit allt nödvändigare att förbereda sig på förändringar i verksamhetsmiljön med
framförhållning. Sjukvårdsdistriktets verksamhetsmiljö påverkas bl.a. av lagstiftningen i
den Europeiska unionen och i Finland, nationalekonomin och den kommunala ekonomin,
hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna samt kommun- och servicestrukturreformen.

Lagstiftningsarbete görs i allt högre utsträckning på EU-nivå. EU-domstolens förhands-
avgöranden och övriga avgöranden kan snabbt leda till förändringar i lagstiftningen. Be-
stämmelserna i kommunallagens 15 kapitel styr och avgränsar sjukvårdsdistriktets verk-
samhet på marknaden, eftersom man med bestämmelserna i lagen har utarbetat och
utvidgat de bestämmelser som hänför sig till ägarstyrningen. Samkommunen betraktas
mera som en ekonomisk helhet, där utgångspunkten är att man i den verksamhet som
idkas av samfund som ägs av samkommunen ska beakta samkommunens fördel som
helhet. Även de bestämmelser som finns i lagen om offentlig upphandling och koncession
(1397/2016) angående anknutna enheter är viktiga när man planerar och verkställer verk-
samhet i bolag.

Likaså orsakar offentligheten i sjukvårdsdistriktets verksamhet och den allt snabbare in-
formationsförmedlingen samt kravet på transparens en tilläggspress på offentligt ägande.
Förändringar i verksamhetsmiljön sker allt snabbare, varför även sjukvårdsdistriktet
måste förbereda sig på de utmaningar som hänför sig till den föränderliga verksamhets-
miljön och ändra sina verksamhetsrutiner i takt med kraven.
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Bilaga 1 Vasa sjukvårdsdistrikts signifikantaste innehav – 1.6.2020

Dottersamfund (innehav över 50 %):
· Fastighetsbolaget Eila 100 %

Intressesammanslutningar (innehav 10–50 %):
· Mico Botnia Ab 18,80 %
· Seinäjoen keskuspesula Oy 43,00 %
· Finlands närlaboratorium Ab 33,33 %
· Teese Botnia Oy Ab 29,00 %

Små aktieinnehav (innehav under 10 %):
· 2M-IT 4,76 %
· Alerte Ab Oy 5,00 %
· Coxa Ab 2,97 %
· Fimlab Laboratoriot Oy 7,55 %
· TT Botnia Ab 7,86 %
· Una Ab 8,33 %
· Virtualbiblioteket Ab 6,25 %

Övrigt innehav:
· Kuntien Tiera Oyj 1 aktie
· Sarastia Oy (tidigare Kunnan Taitoa Oy) 1 aktie
· Viria Ab 124 aktier
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Bilaga 2 Ägarstyrningsstrukturen i Vasa sjukvårdsdistrikt



9

Bilaga 3 Ägarstyrningsprocessen i Vasa sjukvårdsdistrikt

UPPFÖLJNING OCH BEDÖMNING
- Fastställande av mätare och systematisk uppföljning av förverkligandet av strategin
- Uppföljning av hur ägarvärdet utvecklas
- Resultat och prognoser analyseras i förhållande till målen -> avgöranden och framtida framförhållning

FÖRANKRING AV ÄGARSTRATEGIN

- Ägarstrategin används för att härleda bolagets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som sedan förmedlas till
samfundets ledning och styrelse
- Ägarstyrningen används för att förverkliga strategienliga åtgärder (t.ex. ägo-och strukturarrangemang)

ÄGARSTRATEGI

- Innehav i bolag klassificeras olika enligt deras strategiska användningsändamål och enligt ägarnas utvecklingsmål
- Fastställande av strategi och utvecklingsmål för bolagsägande (dokumentet godkänns av styrelsen)

NULÄGESANALYS

- Identifiering av ägandet i nuläget och utvecklingsalternativ
- Bolagsspecifik totalgranskning: dotter- och intressebolag, små aktieinnehav och övriga enheter med
affärsverksamhetspotential
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Direktiv för ägarstyrningen i Vasa sjukvårdsdistrikt 

 

1. Ägarstyrningen i sjukvårdsdistriktet – bakgrund och syfte 

 
Sjukvårdsdistriktets ägarpolitiska principer utgår från sjukvårdsdistriktets strategi och de 
utvecklingsmål som fastställts i den. Genom direktivet om ägarstyrningen skapar sam-
kommunen målrelaterade ramar för ägarstyrningen för de sammanslutningar där sam-
kommunen har ägarandelar. Direktivet iakttas i tillämpliga delar också i ägarstyrningen 
för intressesammanslutningar. Syftet med direktivet är att förenhetliga styrningen av sam-
kommunens verksamhet i nämnda sammanslutningar, öka transparensen i verksam-
heten, förbättra kvaliteten på den information samkommunen får från sammanslutning-
arna och effektivera informationsförmedlingen. 
 
Målet med sjukvårdsdistriktets ägarpolitik är att trygga en långsiktig verksamhet i sam-
kommunen och säkra att de beslut som gäller användningen av samkommunens kapital 
och anskaffning och skötsel av samkommunens egendom fattas systematiskt och på lång 
sikt samt att kapitalet används effektivt. Ägarpolitiken styr också de beslut som fattas om 
anskaffning, skötsel och överlåtelse av anläggningstillgångar och långfristiga kapitalpla-
ceringar i samkommunen samt de linjedragningar som görs om utlokalisering av verk-
samhet till sammanslutningar. 
 
Direktivet för ägarstyrningen gäller samkommunen och dess dottersammanslutningar 
samt deras dottersammanslutningar. Samkommunens representanter i samkommunens 
intressesammanslutningar bör sträva efter att principerna i detta direktiv i tillämpliga delar 
följs också i dem. Direktivet för ägarstyrningen behandlas och godkänns vid bolagsstäm-
man och i styrelsen för de dottersammanslutningar där samkommunen har bestäm-
mande inflytande. Samkommunens dottersammanslutningar och intressesammanslut-
ningar fastställs varje år i bilagorna till bokslutets balansräkning. 
 
Ägarstyrningen får inte skötas så att beslut eller åtgärder av sammanslutningen är äg-
nade att ge en enskild ägare i sammanslutningen eller någon annan en obefogad fördel 
på bekostnad av sammanslutningen eller andra ägare (likställighetsprincipen). Om en-
skilda anvisningar som baserar sig på direktivet står i konflikt med lagstiftning som gäller 
sammanslutningen, t.ex. bokföringslagen eller annan lagstiftning, iakttas gällande lag-
stiftning. 
 
Verkställandet av målet för ägarstyrningen är en fortlöpande process där det praktiska 
verkställandet konkretiseras genom enskilda beslut. Sjukvårdsdistriktet måste vara en 
aktiv ägare och vidta nödvändiga ägarpolitiska åtgärder i samband med förändringar i 
verksamhetsmiljön. 
 
 

2. Sjukvårdsdistriktets ägarstrategi 

 
Det ligger på styrelsen att upprätthålla och uppdatera ägarstyrningsstrategin. Med hjälp 
av ägarstrategin får sjukvårdsdistriktet en klar bild av i vilka verksamheter det är motiverat 
för sjukvårdsdistriktet att delta som ägare eller placerare, vad som förväntas av ägandet, 
i vilken riktning ägandet ska utvecklas och med vilka kriterier man ska bedöma verknings-
fullheten av ägandet. Inom ramen för sjukvårdsdistriktets strategiska ledning av innehav 
fastställs även utvecklingsmål med vilka verksamheten kan styras i önskad riktning. 
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Via ägarstyrningen och ägarstrategin får sjukvårdsdistriktet i egenskap av ägare: 

 en helhetsuppfattning om vad som ägs och vad som förväntas av ägandet 

 ett ställningstagande till ägandet (t.ex. ska man bevara och utveckla innehavet/ut-
vidga ägarunderlaget, avstå från innehavet) 

 en syn på utvecklingsvisionen för ägandet 

 en syn på de långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ska upp-
ställas för bolaget (t.ex. dividendmål, samt hur ett betydande projekt ska plane-
ras/genomföras) 
 

I strategiarbetet klassificeras ägandet av bolag olika enligt deras strategiska använd-
ningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Utgående från klassificeringen av ägandet 
kan sjukvårdsdistriktet bättre fokusera sig på utvecklandet av sådan verksamhet som 
stöder det strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet. I samband 
med uppgörandet av strategin måste man också ta ställning till vilka bolagsinnehav man 
ska avstå från eftersom de längre inte klassificeras höra till sjukvårdsdistriktets strate-
giska innehav. 
 
Syftet med ägarstyrningen är att bidra till att bolag och samfund förverkligar de ägarstra-
tegiska utvecklingsmål och åtgärder som uppställts för respektive bolag. Det huvudsak-
liga syftet med ägarstyrning är att se till att ägarvärdet i de bolag som sjukvårdsdistriktet 
äger ökar på lång sikt. I sjukvårdsdistriktets verksamhetsmodell för ägarstyrningen fram-
hävs en djup förtrogenhet med de bolag och samfund som ägs, bland annat med deras 
affärsverksamhet, strategi, verksamhetsmiljö, ansvarsfullhet och värdebildning. Ägarstyr-
ningen i bolagen är en fortlöpande och dynamisk process, där de ägarstrategiska avgö-
randena måste göras utgående från en djup analys och med framtida framförhållning. 
 
Konsekvenserna av förändringarna i den totala verksamhetsmiljö som inrymmer de bolag 
som ägs av sjukvårdsdistriktet ska bedömas inom ramen av styrelsens ägarstrategiska 
arbete en gång per mandatperiod. 
 
 

3. Styrelsens uppgifter och ansvar som hänför sig till ägarstyrning 

 
Enligt 39 § i kommunallagen (410/20015) ska styrelsen svara för ägarstyrningen. Således 
hör det till styrelsen att verkställa de principer som godkänts av fullmäktige. Därutöver 
har styrelsen i uppgift att fastställa i hurdana uppgifter och projekt sjukvårdsdistriktet ska 
medverka såväl som ägare som placerare, varför sjukvårdsdistriktet agerar som ägare 
och hurdana mål som uppställs för exempelvis avkastning och utvecklingsåtgärder. 
 
Därutöver svarar styrelsen för ordnandet av tillsynen av dottersammanslutningar, fast-
ställandet av samkommunens strategiska dotter- och intressesammanslutningar samt för 
att fullmäktige i samband med samkommunens bokslut får en redogörelse för dottersam-
manslutningarnas verksamhet och ekonomi. 
 
Styrelsens ansvar för tillsynen omfattar även uppföljning och bedömning av de mål som 
fullmäktige fastställt för verksamheten och ekonomin i de ägda bolagen, övervakning av 
att de principer som fastställts för ägarstyrningen hörsammas samt bedömning av ända-
målsenligheten hos riskhanteringssystemen. 
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Styrelsen ska för egen del se till att man ställer tillräckligt fordrande mål för innehav och 
att de blir verkställda. Målen för dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi 
fastställs utgående från sjukvårdsdistriktets strategi. 
 
Styrelsen svarar också för den strategiska utvecklingen av ägarstrukturen. Styrelsen har 
dessutom till uppgift att genomföra ägararrangemang som den anser vara nödvändiga 
för att utveckla ägarhelheten och förverkliga samkommunens ägarstrategi. 
 
För skötseln av ägarstyrningen har styrelsen överfört sin kompetens till en sig underställd 
separat ägarstyrningssektion.  
 
 

4. Ägarstyrningssektionens uppgifter och ansvar som hänför sig till ägarstyrningen 

 
Den styrelsen underställda ägarstyrningssektionen består av tre till fem ledamöter varav 
tre är medlemmar i samkommunens styrelse. En av dessa styrelsemedlemmar utses till 
ordförande. I sektionens sammansättning ingår dessutom följande tjänsteinnehavare 
som sakkunniga: sjukvårdsdistriktets direktör, förvaltningsdirektören och juristen. Dessa 
utgör också samkommunens koncernledning. De sakkunniga i sektionen har tal- och när-
varorätt, men inte rösträtt. I sitt arbete iakttar sektionen sjukvårdsdistriktets förvaltnings-
stadga. 
 
Ägarstyrningssektionen har till uppgift att 

 bereda en uppdatering av ägarstrategin för samkommunens styrelse för att tillmö-
tesgå de förändringar som skett i verksamhetsmiljön 

 bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som samkommunens styrelse 
ska ge till dotter- och intressesammanslutningar samt komma med planeringsan-
visningar/önskemål som behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår 

 utse representanter till de dotter- och intressesammanslutningars bolagsstämmor 
eller motsvarande i sammanslutningar i vilka samkommunen har ägarandelar 

 ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman 
eller motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frå-
gor som behandlas 

 följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål 
för sjukvårdsdistriktets ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa 
uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till samkommu-
nens styrelse 

 organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningarna 
och se till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen 

 till samkommunens styrelse rapportera kontinuerligt om verksamheten i dotter- 
och intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och 
årligen i form av årsberättelser. Sammanställa uppgifter i årsberättelser över hur 
de uppställda målsättningarna har förverkligats och eventuellt förändrats, företa-
gen riskanalys och företagens ekonomiska läge. 

 
När sektionen utser representanter till dotter- och intressesammanslutningar ska sekt-
ionen beakta att följande kompetenskriterier blir bemötta när bolagsstyrelsemedlemmar-
nas ömsesidiga kompetens förs samman: 1) allmän ekonomi-, affärsverksamhets- och 
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ledarskapskompetens 2) tillräcklig sakkunnighet inom ifrågavarande verksamhetsom-
råde 3) förmåga att bedöma ledningens verksamhet samt hur strategiska, verksamhets-
mässiga och ekonomiska mål samt ägarstyrningen omsätts i praktiken 4) medlemmarnas 
möjlighet att använda tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften. Dessutom ska man vid 
utnämnandet av representanter också beakta de rättigheter och skyldigheter som repre-
sentanterna för samkommunen har. 
 
De representanter som utsetts av samkommunen ska i sitt agerande i de förvaltningsor-
gan som hör till koncernbolagen beakta utöver de skyldigheter som de åläggs i lagstift-
ning även koncernens intresse. Dessutom ska de hörsamma del helhetsmål som full-
mäktige uppställt för koncernen samt eventuella instruktioner som de fått av koncernled-
ningen. 
 
 

5. Övergripande tillsyn och riskhantering  

 
Ett välfungerande lednings- och förvaltningssystem kräver att systemet även inrymmer 
tillsyns- och riskhanteringsrutiner. Genom dessa får man en rimlig säkerhet över att verk-
samheten är framgångsrik och målinriktad. 
 
Syftet med tillsynen är att främja ett effektivt ledarskap, riskhanteringen och att bedöma 
hur resultatrik verksamheten har varit. Tillsynen av samkommunens förvaltning och eko-
nomi fördelar sig i extern granskning och intern tillsyn och granskning. 
 
För den externa granskningen svarar revisionsnämnden, samkommunsrevisorn och re-
visorerna. Föremål för granskningen är samkommunens styrelse, de organ som är un-
derställda den, sjukvårdsdistriktets direktör och de övriga ledande tjänsteinnehavarna 
och den övriga förvaltningen. Den externa granskningen är oberoende av den operativa 
ledningen och samkommunens övriga organisation. 
 
Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom 
vilka man strävar till att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Med hjälp av den 
bedöms utfallet av målen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Den interna kontrollen 
är en del av allt förmansarbete. Bestämmelser om den finns i samkommunens förvalt-
ningsstadga samt i de direktiv som utfärdats om intern kontroll och riskhantering. 
 
Den interna kontrollen och riskhanteringen utgör en väsentlig del av styrelsearbetet i de 
bolag och sammanslutningar som ägs av sjukvårdsdistriktets samt en del av en god för-
valtnings- och ledningssed. De krav som ställs på ordnandet av riskhanteringen och den 
interna kontrollen i Vasa sjukvårdsdistrikt har beskrivits i de av fullmäktige godkända 
grunderna för intern kontroll och riskhantering. 
 
Ansvaret för ordnandet av den interna kontrollen ligger hos styrelsen. Direktören för sjuk-
vårdsdistriktet innehar ett helhetsansvar för hur den interna kontrollen är ordnad, förverk-
ligas och fungerar i samkommunen. Direktören för sjukvårdsdistriktet beslutar också om 
det årliga arbetsprogrammet för den interna kontrollen. Det faktum att det finns en intern 
revisor minskar inte förmännens ansvar för den interna kontrollen. 
 
För att säkerställa ett systematiskt verksamhetssätt strävar sjukvårdsdistriktet efter att se 
till att de bolag som den äger uppgör en beskrivning av den interna kontrollen och risk-
hanteringen, jämte mål och verksamhetsprinciper, samt rutiner och befogenheter som 
används i verksamheten. Denna beskrivning ska utgå från organisationens mest centrala 
uppgifter och mål. 
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Vasa sjukvårdsdistrikt strävar efter att se till att de bolag som distriktet äger regelmässigt: 

 analyserar förändringar i verksamhetsmiljön, 

 identifierar risker och möjligheter i verksamheten och ekonomin, 

 gör en övergripande bedömning av konsekvenserna av riskerna och möjligheterna 
samt hur sannolikt det är att de realiseras, 

 upprätthåller en aktuell beskrivning (riskprofil) av de mest betydande riskerna och 
hur de ska hanteras samt 

 uppföljer och bedömer hur framgångsrika de vidtagna riskhanteringsåtgärderna 
har varit. 
 
 

6. Dottersammanslutningars och intressesammanslutningars rapportering till sjukvårdsdi-
striktet 

  
Dottersammanslutningar och intressesammanslutningar ska rapportera om sin verksam-
het och ekonomi till sjukvårdsdistriktet i huvudsak en gång per år genom att tillställa års-
berättelser till ägarstyrningssektionen. I årsöversikterna rapporteras om utfallet av dotter-
sammanslutningarnas verksamhetsmål och ekonomiska mål under ifrågavarande period 
och hur sammanslutningarnas operativa ledning bedömer att målen har uppnåtts under 
räkenskapsperioden.  Om utfall eller prognos antyder att det föreligger risk för att målet 
inte uppnås, inkluderar rapporten också en utredning om planerade åtgärder med vilka 
man ska försäkra sig om att målet uppnås.  
 
 

7. Upplysning om ärenden som berör samkommunen  

 
Enligt 29 § i kommunallagen ska samkommunen på lämpligt sätt ge invånarna informat-
ion om verksamheten i sammanslutningar som sköter kommunala uppgifter. Samman-
slutningar ska ge samkommunens centralförvaltning uppgifter enligt anvisningar av den 
informationsansvariga tjänsteinnehavaren. Innan uppgifter lämnas ut ska sammanslut-
ningen bedöma om informationen kan ges utan att det medför skada för sammanslut-
ningen. För informationen om sammanslutningen svarar för sammanslutningens räkning 
styrelsen och verkställande direktören och för samkommunens räkning ägarstyrnings-
sektionen och direktören för sjukvårdsdistriktet. När information ges i frågor som gäller 
sammanslutningen bör man beakta de allmänna informationsprinciperna i samkommu-
nen samt lagstiftning om offentlighet och sekretess. 
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