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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 16 Työryhmän asettaminen; Tietosuojatyöryhmä / Tillsättande av arbetsgrupp; 
Arbetsgrupp för dataskydd. 

  
§ 17  Työryhmän päivittäminen; Turvallinen lääkehoito / Uppdatering av arbetsgrupp; 

Säker läkemedelsbehandling 
 
§ 18  Direktiv; Arbets- och tjänsteresor begränsas till följd av coronaviruset COVID-19/ 

Ohje; Koronaviruksen COVID-19 seurauksena tehtävät rajoitukset työ- ja virka-
matkoihin 

 
§ 19 Beslutsförteckning; VCS  icke-brådskande beställningstransporter/ Päätösluet-

telo; VKS:n ei –kiireelliset tilausliikennepalvelut 
 
§ 20 Beslutsförteckning; Psykiatriska specialsjukvårdens läkartjänster / Päätösluet-

telo; Psykiatrian erikoissairaanhoidon lääkäripalvelut 
 
§ 21 Päätösluettelo; CCL laajennus sydänasema/ Beslutsförteckning; CCL utvidgning 

hjärtstationen 
 
§ 22 Päätösvallan siirto henkilöstöasioissa / Delegering av beslutanderätt i personal-

ärrenden 
 
§ 23 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo; VSHP suunnittelupalveluiden toimittajien 

hankinta puitejärjestelyyn 
 
§ 24 Ohjeen päivittäminen; Koronaviruksen COVID-19 seurauksena tehtävät rajoituk-

set koulutus-, seminaari- ja kongressimatkoihin/ Uppdatering av direktiv; Ut-
bildnings-, seminarie-, och kongressresor begränsas till följd av coronaviruset 
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

BILAGA § 45/1
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 

§ 15 Köp av lösöre – Irtaimiston osto 
 
§ 16 Köp av lösöre – Irtaimiston osto 

 
§ 17 Rättelsebegäran av faktura - Laskun oikaisupyyntö  
 
§ 18 Rättelsebegäran pga anskaffning från Remeo Ab - Remeo Oy:n hankinta-

oikaisupyyntö 
 
§ 19 Köp av lösöre - Irtaimiston osto 
 
§ 20 Anhållan om ersättning för förlorad telefon – Anomus kadonneen puhelimen 

 korvaamisesta 
 
§ 21 Anhållan om ersättning för förlorade glasögon – Anomus kadonneiden silmä-

 lasien korvaamisesta 
 
§ 22 Anhållan om ersättning för taxiresa – Anomus taksikyydin korvaamisesta 
 
§ 23 Anhållan om ersättning för taxiresa - Anomus taksikyydin korvaamisesta 
 
§ 24 Anhållan om ersättning för försvunnen tandprotes – Anomus kadonneen 

 hammasproteesin korvaamisesta 
 
§ 25 Anhållan om ersättning för tandprotes - Anomus hammasproteesin korvaami-

 sesta  
 
§ 26 Köp av lösöre - Irtaimiston osto 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 

§ 16 Lääketutkimus/ Läkemedelsundersökning; Antti Jekunen, Onkologian pkl 
(VSHP) ”CO41101” 

 
§ 17 Muu tutkimus/ Övrig undersökning; Antti Jekunen, Onkologian pkl (VSHP) 

”Vaasan syövänhoidon tulokset” 
 
§ 18 Lääketieteellinen tutkimus/ Medicinsk undersökning; Johanna Hagman, ihotau-

tien pkl (VSHP), ”FINGUS” 
 
§ 19 Muu tutkimus/ Övrig undersökning; Antti Jekunen, VKS, ”Varhaistettu keuhko-

syövän diagnoosi” 
 
§ 20 Anvisning; En fjärdeårets medicinekandidat får fungera som jourande läkare på 

VCS specialsjukvårdsjour / Ohje; 4-vuoden opiskelija saa päivystää lääkärinä 
VKS:n esh-päivystyspisteessä. 

 
§ 21 Lääketutkimus/ Läkemedelsundersökning; Johanna Hagman, ihotautien pkl. 

(VSHP), ”ZEST” 
 
§ 22 Anvisning; Anvisning för störningssituationer vid Vasa Centralsjukhus / Ohje; 

Häiriötilanneohje Vaasan keskussairaalassa 
 
§ 23 Opinnäytetyön lupa-anomus/ Anhållan om lärdomsprov: Laura Leppänen, Itä-

Suomen yliopisto, Proviisorin koulutusohjelma (farmasia) 
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          23.3.2020 

 

 

 

 

Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 26  Vårdanställda vid Vasa centralsjukhus är skyldiga att avlägga en utbildning i 

MET (Medical EmergencyTeam) / Vaasan keskussairaalan hoitohenkilökunta on 

velvollinen suorittamaan MET (Medical Emergency Team) koulutuksen  

 

§ 27 Tidsbunden förhöjning av uppgiftsenlig lön / Tehtäväkohtaisen palkan määräai-

kainen korotus 

 

§ 28 Lov för lärdomsprov / Opinnäytetyön lupa-anomus 

 

 

BILAGA § 45/4



    

   17.3.2020 

1 (1) 

 

 

 

 

Följande tjänsteinnehavare är arbetsgivarens representant vid eventuella 

arbetskonflikter under våren 2020 

 

sjukvårdsdistriktets direktör 

chefsöverläkaren 

chefsöverskötaren 

förvaltningsdirektören 

HR-direktören 

ekonomidirektören 

 

överskötare 

ansvarsområdesdirektörer 

överläkare 

inköpsdirektör 

apotekare 

IT-direktör 

teknisk direktör 

 

resultatenheternas förmän (avdelningsskötare etc. varierande 
benämningar) 

koordinerande avdelningsskötare 
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AKTIEÄGARAVTAL  

 

 
MELLAN  

 
 

[PARTERNA] 

 
      GÄLLANDE  

 

 
TT BOTNIA OY AB 

 BENÄMNDA BOLAG  

BILAGA § 49
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De undertecknande parterna har idag ingått följande aktieägaravtal (nedan ”Avtal”): 

 

 
1 PARTER 

(1) Vasa stad 

FO-nummer: 0209602-6 

(2) Alajärvi stad 

FO-nummer: 0177619-3 

 

(3) Kauhajoki stad 

FO-nummer: 0178718-3 

 

(4) Kurikka stad  

FO-nummer: 0209046-8 

 

(5) Ilmola kommun 

FO-nummer: 0178008-8 

 

(6) Storå kommun 

FO-nummer: 0178071-5 

 

(7) Lappajärvi 

FO-nummer: 0180516-9 

 

(8) Korsholms kommun 

FO-nummer: 0181101-6 

 

(9) Malax kommun 

FO-nummer: 0180948-5 

 

(10) Samkommunen JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

Hemort: Kurikka 

FO-nummer: 2220682-7 

 

(11) Samkommunen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä 

Hemort: Kauhajoki 

FO-nummer: 2204227-9 
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(12) Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun 

Hemort: Vasa 

FO-nummer: 0349388-3 

 

(13) Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun 

Hemort: Seinäjoki 

FO-nummer: 0243096-0 

 

 
 (1) – (14) nedan separat också ”Aktieägare” och tillsamman också ”Aktieägarna”. Aktieägarna (1)-(9) 
nedan också ”Kommunaktieägarna” och (10) – (13) nedan också "Samkommunsaktieägarna"  

 

 
 (14) TT Botnia Ab  

Hemort: Vasa  

FO-nummer: 2995396-4 

(Nedan ”Bolaget”) 

 

1) – (14) nedan separat också ”Part” och tillsamman också ”Parterna”. 
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2 AVTALETS BAKGRUND OCH SYFTE 

2.1 Bildande av bolaget 

Parterna (1) – (13) har planerat bildandet av ett företagshälsovårdsbolag (nedan ”Bola-

get”) vars Aktieägare som kommer med som aktieägare i Bolagets bildningsskede för-

binder sig att medverka till bildandet av Bolaget eller genomförandet av ägararrange-

mangen, med vilka ägandet gällande ifrågavarande Aktieägares eller dennas tillsam-

mans med övriga blivande Aktieägare i form av kommuner och sjukvårdsdistrikt samt 

samkommuner ägda aktiebolag, som bedriver företagshälsovårdsverksamhet, ordnas 

så att det Bolag som avses i det här Avtalet bildas.  Om Kommunaktieägaren eller Sam-

kommunsaktieägaren har ett affärsverk för företagshälsovård eller företagshälsovården ge-

nomförs som verksamhet i kommunens egen regi, förbinder sig Kommunaktieägaren eller 

Samkommunsaktieägaren till att fatta behövliga beslut om överföring av företagshälsovårds-

verksamheten till Bolaget. Om Bolagets ägarförhållanden och villkoren för överföring av verk-

samhet förhandlas separat med varje part som vill bli Aktieägare.  

Bolaget förbinder sig till att i samband med överföringen av företagshälsovårdsverksamheten 

erbjuda ifrågavarande Aktieägare att teckna Bolagets aktier vid en riktad aktieemission. Om 

aktieägarens teckningspris erläggs som apport, vilken omfattar företagshälsovårdsverksam-

heten, förbinder sig de parter som undertecknat aktieägaravtalet till att medverka till att perso-

nal och nödvändiga anläggningstillgångar överförs med affärsverksamheten. Ägarandelen be-

stäms på basis av den relativa andelen egen personal som omfattas av Aktieägarens före-

tagshälsovård på det sätt som närmare beskrivs i bilaga 1. 

De anställda som arbetar inom företagshälsovårdsverksamhet som ska överföras från Aktieä-

garen till Bolaget överförs till Bolaget som s.k. gamla arbetstagare. Bolaget ingår med Aktieä-

garen ett avtal om ordnande av företagshälsovårdsverksamheten för varje verksamhet som 

överförs. Aktieägarna  förbinder sig att avhålla sig från all verksamhet som konkurrerar med 

Bolaget efter att de blivit aktieägare och att efter ovan nämnda arrangemang avsluta den före-

tagshälsovårdsverksamhet som eventuellt blir kvar hos Aktieägaren, om inte uttryckligen an-

norlunda har överenskommits i detta Avtal. Till den del som det här avtalet förutsätter att 

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts samkommun  överför, avslutar, nedmonterar eller an-

nars ändrar de företagshälsovårdstjänster som upphandlas hos Seinäjoen Työterveys Oy eller 

ändrar sina gällande avtal med Seinäjoen Työterveys Oy, gäller dessa villkor inte Södra Ös-

terbottens Sjukvårdsdistrikts samkommun.  

 

 
2.2 Avtalets syfte  

Parternas syfte är att i detta Avtal närmare komma överens om Bolagets förvaltning och be-

slutsfattande, ägande och överlåtande av aktier som finns i Bolaget vid tidpunkten för bildan-

det och eventuella senare aktier (nedan "Aktier"), Aktieägarnas finansieringsansvar samt Ak-

tieägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra.  

Parternas syfte är att förvalta och utveckla Bolagets affärsverksamhet som inhouse-

verksamhet för den offentliga sektorn. Bolaget koncentrerar sig på nationell nivå på företags-

hälsovård, så att sjukvårdsdistrikten, kommunerna, samkommunerna och de bolag som de 

äger samt landskap och eventuellt staten, universitet och yrkeshögskolor skulle vara aktieä-

gare i bolaget. Dessutom kan företagshälsovårdsbolag vara aktieägare, vilka enligt upphand-

lingslagen är upphandlande enheter. Parterna strävar i all sin verksamhet efter det här målet.  

Aktieägarna är medvetna om att deras deltagande som Aktieägare i Bolaget och deras förbin-
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delse att fungera i Bolaget är viktigt för att nå de gemensamma mål som uppställs av Parterna. 

Varje Aktieägare har sådan kunskap och kompetens som de är redo att enligt detta Avtal an-

visa i Bolagets bruk, för att Bolaget ska kunna fungera i enlighet med dess bästa intresse.  

Parterna försäkrar att de inte har ingått eller under detta Avtals giltighetstid i strid med Avtalet 

ingår andra avtal eller förbindelser, där man kommer överens om Bolagets verksamhet, 

ägande av Bolagets aktier, ordnande av Aktieägarnas företagshälsovårdsverksamhet eller 

andra saker som man kommer överens om i det här Avtalet eller som är till skada för genom-

förandet av målen i det här Avtalet.  

Parterna har omsorgsfullt bedömt de rättigheter och skyldigheter som det här Avtalet medför 

för dem samt riskerna och möjligheterna i anslutning till avtalsarrangemanget.  

 
3 SYFTET MED BOLAGETS VERKSAMHET OCH ÄGARUNDERLAGET 

3.1 Bolagets verksamhet 

Bolaget är verksamt på det sätt som avses i lagen om offentlig upphandling och koncession 

(1397/2016) som en enhet som är anknuten till de upphandlande enheter som är dess ägare 

och som är den offentliga sektorns gemensamma bolag som koncentrerar sig på företagshäl-

sovård på nationell nivå.  Om lagstiftningen gällande anknutna enheter ändras, är Bolaget 

skyldigt att anpassa sin verksamhet till de här ändringarna. Aktieägarna förbinder sig att sam-

arbeta så att bolagets ställning som anknuten enhet i och med Aktieägarnas beslut inte även-

tyras. 

Då nya aktieägare ansluter sig säkerställs att bestämmande inflytande som ansluter sig till re-

gleringen gällande anknutna enheter och förutsättningar gällande påverkansmöjligheter upp-

fylls också då det gäller de aktieägare som ansluter sig.  

Bolaget fungerar på ett sätt som överenskoms närmare separat i samarbete med Keva bl.a. 

vid utvecklandet och produktionen av sådana tjänster till Kevas medlemsammanslutningar 

som siktar på en minskning av arbetsoförmögenhetsrisken samt förbinder sig till ett strategiskt 

samarbete i ärenden som ansluter sig till utvecklandet av arbetsförmågan och hälsofrämjande 

ledarskap.  

3.2 Bolagets verksamhetsområde 

Bolagets verksamhetsområde är att producera, erbjuda och förmedla företagshälsovårds-, 

sjukvårds- och arbetshälso- samt utvecklingstjänster inom arbetslivet till de upphandlingsen-

heter som är aktieägare. Bolaget erbjuder tjänster på finska och svenska. Bolaget kan i an-

slutning till sin verksamhet bedriva också utbildnings-, konsultations- och forskningsverksam-

het, personaluthyrning samt hantera och äga rättigheter till produkter som de utvecklar och 

annan lös och fast egendom.  

Bolaget erbjuder sina aktieägare verkningsfulla och effektivt producerade företagshälsovårds-

tjänster och andra tjänster som ansluter sig till det, med vilka arbetsförmågan stärks långsiktigt 

genom att en förbättring av personalens arbetshälsa och produktivitet möjliggörs samt kostna-

derna för arbetsoförmåga minskas.  

 
4 BOLAGETS FINANSIERINGSARRANGEMANG 

4.1 Bolagets utgångspunkter för finansieringen 

I riktade aktieemissioner efter bildandet av bolaget antecknas i aktiekapitalet 152 835 euro och 

resten av det egna kapitalet antecknas i fonden för fritt kapital. 

Parternas utgångspunkt är att Bolagets verksamhet kan finansieras med intern finan-

siering. Om Bolaget behöver tilläggsfinansiering efter det inledande skedet, strävar man efter 

att ordna den från finansiella institut på normala villkor vid behov med Bolagets egna säker-

heter. Parterna har inte på basis av det här Avtalet eller heller i övrigt skyldighet efter Bolagets 

uppstartsfas att delta i eventuella höjningar av Bolagets aktiekapital, tecknande av optioner, 
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investera medel i Bolagets eget kapital eller bevilja Bolaget lån eller för Bolagets ansvars räk-

ning borgen eller säkerhet efter bolagets startskede.  

4.2 Behovet av kapital i bolagets inledningsskede 

I bolagets inledningsskede, i samband med affärsöverlåtelsen, täcker de stiftande aktieägarna 

bolagets behov av driftskapital genom att 

1) betala in på fonden för fritt eget kapital och  

2) bevilja aktieägarlån.  

Varje stiftande aktieägares ansvar för driftskapitalet i inledningsskedet har definierats 

närmare i bilaga 2.  

Placeringen i fonden för eget fritt kapital återbetalas enligt bestämmelserna i aktiebolags- och 

inkomstskattelagen och aktieägarlån enligt lånevillkoren.  

 

5 UTDELNING AV MEDEL 

Bolagets bolagsstämma beslutar om dividendutdelning med beaktande av bestämmelserna i 

aktiebolagslagen.  

 

6 FÖRDELNINGEN AV ÄGANDET 

Aktieägandet fördelas i Bolaget enligt det antal företagshälsovårdskunder som Aktieägaren för 

med sig till Bolaget.  

Aktieägarna äger tillsammans alla Bolagets 10 179 Aktier. Parternas ägarandelar i Bolaget vid 

tidpunkten för bildandet av Bolaget och vid tidpunkten för undertecknandet av detta Avtal 

framgår av Avtalets Bilaga 1.  

 

7 NYA AKTIEÄGARE I BOLAGET 

7.1 Godkännande av en ny aktieägare i Bolaget 
 

Bolagsstämman beslutar om att godkänna en ny  (nedan ”Ny aktieägare) i Bolaget. En ny ak-

tieägares anslutning till Bolaget sker som en riktad aktieemission, där Bolaget ger ut nya aktier 

i Bolaget för teckning.  

 

Bolagets styrelse verkställer de beslut som fattats vid bolagsstämman om godkännande av en 

Ny aktieägare i Bolaget samt villkoren för aktieteckningen.  

 

7.2 Förutsättningar för godkännande av en ny aktieägare 
 

Ny aktieägare kan vara ett sjukvårdsdistrikt, en samkommun, en kommun eller ett av dessa 

ägt bolag i upphandlingsenhetsställning, staten, universitet, yrkeshögskolor eller ett annat or-

gan inom offentlig förvaltning. Då bolagsstämman beslutar om godkännande av nya aktieä-

gare förbinder sig Aktieägarna att beakta att in house-kriteriet om förbudet mot privat kapital 

uppfylls.  

 

Förutsättningen för godkännande av en ny aktieägare är att den Nya aktieägaren har godkänt 

det här Avtalet. Dessutom ska den Nya aktieägaren förbinda sig att avstå från all konkurre-

rande verksamhet efter anslutningen som aktieägare i Bolaget.  

 

Godkännandet av Avtalet sker genom att det i punkt 7.3 presenterade Anslutningsdokumentet 

undertecknas, med vilket den Nya aktieägaren ansluter sig till det här Avtalet.  

7.3 Anslutningsdokument 
 

Genom att underteckna anslutningsdokumentet godkänner den Nya aktieägaren att detta Av-

tal är bindande och blir part av Avtalet. I anslutningsdokumentet har närmare fastställts övriga 
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villkor som anknyter till anslutningen, såsom teckningspriset för de aktier som ska tecknas.  

 
7.4 Teckningspris 

 

Bolagsstämman beslutar om teckningspriset för en Ny aktieägares aktieteckning. Tecknings-

priset per aktie bestäms mellan den Nya aktieägaren och Bolaget från fall till fall på basis av 

överenskomna kriterier.  

  

8 PANTNINGSFÖRBUD FÖR AKTIEBREV O.D.  

Aktiebrev, optioner, optionsbevis, konverteringslån eller andra instrument, som kan bytas mot 

Aktier, får inte pantsättas och inte heller rättigheter i anslutning till aktierna i övrigt överlåtas 

utan samtycke av de övriga Aktieägarna. En Aktieägare får inte begränsa Aktiernas överlåt-

barhet eller hantering, eller i övrigt äventyra eller begränsa de rättigheter som ansluter sig till 

aktierna, om inte Aktieägarna skriftligen överenskommer om annat.  

 

9 BOLAGETS STYRELSE 

Bolaget har en styrelse som består av en ordförande, en vice ordförande och 7 andra ordinarie 

ledamöter, dvs. totalt 9 ordinarie ledamöter. 

Vid valet av ledamöter i bolagets styrelse iakttas följande bestämmelser:  

- Vasa stad har rätt att välja två (2) ledamöter till styrelsen.  

- Samkommunens Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt att välja en (1) ledamot i styrelsen.  

- Samkommunen JIK-peruspalvelukuntayhtymä har rätt att välja en (1) ledamot i styrelsen.  

- Samkommunen Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä har rätt att välja en (1) le-
damot till styrelsen.  

- Alajärvi stad har rätt att välja en (1) ledamot i styrelsen. 

- Korsholms kommun har rätt att välja en (1) ledamot i styrelsen.  

- Malax kommun har rätt att välja en (1) ledamot i styrelsen. 

- De övriga Aktieägarna (”Småaktieägarna”) har rätt att välja en (1) gemensam ledamot till 

Bolagets styrelse.  

Vid beslut om antalet ledamöter i styrelsen och dess sammansättning beaktas att alla aktieä-

gares faktiska påverkansmöjligheter förverkligas i bolagets organ så att bolagets ställning som 

upphandlande enhet inte äventyras.  

Bolagsstämman utser bland styrelsens ledamöter en ordförande och en vice ordförande. De 

personer som utses till ledamöter i styrelsen ska ha tillräcklig och mångsidig kompetens och 

erfarenhet inom branschen och verksamhetsområdet eller företagskunnande. Mandattiden för 

styrelsens ledamöter fortsätter tills vidare (Småaktieägarnas styrelseledamot två år). 

Om Bolaget får nya aktieägare, omförhandlas bestämmelserna i detta Avtal gällande valet av 

ledamöter i styrelsen.  

Kallelse till Bolagets styrelses sammanträde ska sändas senast sju (7) dagar innan det styrel-

sesammanträde som kallelsen avser. Styrelsen skall sammankallas om minst hälften av sty-

relseledamöterna så föreslår. Styrelseledamöterna kan avvikande från det här enhälligt 

komma överens om att styrelsens sammanträde hålls utan kallelseförfarande. Styrelsen kan 

fatta beslut utan att sammanträda förutsatt att alla styrelseledamöter som deltagit i beslutet 

undertecknar ett sådant beslut.  

I styrelsens beslutsfattande iakttas bestämmelserna i aktiebolagslagen. Som styrelsens beslut 

gäller majoritetens åsikt. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.  
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Bolagets styrelse svarar för mer detaljerade riktlinjer i verksamheten gällande Bolagets stra-

tegi, verksamhetsorganisation, utvecklingsverksamhet och personalpolitik dock med beak-

tande av de tyngdpunkter för verksamheten som överenskommits mellan Aktieägarna samt 

vad som i detta Avtal har konstaterats bland annat i punkt 11 gällande beslutsfattande vid bo-

lagsstämma.  

 

10 BOLAGETS VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR OCH RAPPORTERING 

Bolagets styrelse utser och avskedar verkställande direktören enligt aktiebolagslagens be-

stämmelser. Ett avtal för verkställande direktören upprättas med verkställande direktören.   

Verkställande direktören ska föra alla till verkningarna väsentliga avtal och andra affärstrans-

aktioner till Bolagets styrelses kännedom och behandling i Bolagets styrelse innan sådana af-

färstransaktioner inleds.  

 

11 BESLUTSFATTANDE VID BOLAGSSTÄMMA 
 

11.1 Beslut med kvalificerad majoritet 
 

Följande beslut förutsätter en kvalificerad majoritet på 2/3 vid bolagsstämman eller i styrelsen, 

om bolagsstämman inom ramen för bolagsordningen befullmäktigar styrelsen att besluta om 

ärendet:  

 

• emittering av nya aktier mot betalning eller utan betalning till aktieä-

gare eller tredje part;  

• inlösen, skaffande och överlåtelse av egna aktier, upptagande av opt-

ioner, konvertibelt lån eller kapitallån samt utfärdande av särskilda rät-

tigheter och andra särskilda rättigheter och instrument som berättigar 

till aktier; 

• befullmäktigande av styrelsen att besluta om de i ovan nämnda punkter 
nämnda ärendena;  

• väsentliga omorganiseringar som gäller bolaget, överföring av bola-

gets bestämmande inflytande, försättande av bolaget i likvidation eller 

upplösande av det;  

• ansökan om förfarande som avses i lagen om företagssanering; 

• dividendutdelning och utdelning av övriga medel från Bolaget till 
andra delar än vad som överenskommits i detta avtal; 

• försäljning eller avslutande av bolagets hela affärsverksamhet eller 
väsentlig del av det, bildande av ett dotter- eller aktieägarbolag eller 

skaffande av en ägarandel i ett sådant; 

• ändring av bolagsordningen.  
 

Till övriga delar tillämpas aktiebolagslagens föreskrifter. 

11.2 Viktiga ärenden med tanke på bolaget som bolagsstämman bestämmer om  

 

Vid sidan om de sedvanliga i bolagsordningen antecknade ärendena som bolagsstämman ska 

besluta om beslutar bolagsstämman om följande ärenden som är betydande med tanke på 

bolaget och ställningen som anknuten enhet: 

• Stärkande och ändring av Bolagets strategi 

• Principiellt vittomfattande eller ekonomiskt betydande ändring i bolagets verksamhet  

• Bildande av dotterbolag 

• Företagsaffärer och förvärvande av betydande aktieägande 

• Betydande och exceptionella avtal och företagsarrangemang i förhållande till normal 

verksamhet med aktieägare, kommande aktieägare eller tredje part 

• Investeringar som är exceptionella eller utanför den egentliga verksamheten och deras 
finansiering 

• Betydande ändring i kapitalstrukturen 

• Utförande av sådana andra ändringar i bolaget som kan inverka på bolagets ställning 

som anknuten enhet 
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12 SKYLDIGHET ATT MEDVERKA 

Aktieägarna förbinder sig att själv, genom förmedling av sitt ombud eller sin representant rösta 

och agera på bolagsstämma, i styrelse och alla andra sammanhang på det sätt som iaktta-

gandet av detta Avtal förutsätter.  

 

13 ÖVERLÅTELSE OCH INLÖSEN AV AKTIER 

13.1 Allmänt 

Om bolaget beslutar om en aktieemission, där Aktier ges till en part som inte är Part i detta 

Avtal, ska villkoret för godkännande av aktieteckningen vara att den part som tecknar Aktier 

ansluter sig till Part i detta Avtal och förbinder sig att iaktta Avtalets villkor.  

Om Aktieägaren har överlåtit egna Aktier till en tredje part enligt eller i strid med villkoren i 

detta avtal, är Aktieägaren skyldig att se till att mottagaren av överlåtelsen ansluter sig som 

Aktieägare till detta Avtal och förbinder sig till att iaktta Avtalets villkor.  

I överlåtelsesituationen för Bolagets Aktier ska Parternas syfte beaktas att Bolaget även i fort-

sättningen har möjlighet att fungera som en till Aktieägarna anknuten enhet som avses i lagen 

om offentlig upphandling och koncession. Som nya aktieägare kan inte godkännas aktörer 

som äventyrar att Bolaget fungerar som ovan nämnd anknuten enhet till sina ägare.  

I bolagets bolagsordning finns en inlösenklausul och en samtyckesklausul, vilka begränsar 

överlåtelse av Bolagets Aktier. Inlösenpriset för aktier bestäms mellan Parterna enligt det här 

Avtalet.  

Aktieägarna och Bolaget förbinder sig till att inte utnyttja inlösenrätten enligt bolagsordningen, 

om Aktieägaren har överlåtit en del eller alla sina Aktier till en tredje part enligt det här Avtalet.  

13.2 Överlåtelsebegränsning 

Aktieägarna förbinder sig till att inte sälja eller annars överlåta Aktier i Bolaget eller till dem hö-

rande rättigheter eller andra bevis eller rättigheter som berättigar till Bolagets rättigheter till 

tredje part utan att iaktta det som överenskommits i detta Avtal.  

Aktieägarna förbinder sig att inte överlåta eller annars överföra Aktier som de äger i Bolaget till 

tredje part utan skriftligt samtycke av Bolagets styrelse. För tydlighetens skull konstateras att 

överlåtelse av Aktier i strid med detta Avtal anses som ett väsentligt avtalsbrott.  

 

13.3 Avstående från aktieägande 

Om en Aktieägare vill avstå från sina Aktier, har Bolaget rätt men inte skyldighet att lösa in Ak-

tierna till ett pris som motsvarar Aktiernas andel av det egna kapitalet på basis av det senast 

fastställda bokslutet.  

Om Bolaget inte använder sin inlösenrätt, är den Aktieägare som är föremål för inlösen skyldig 

att erbjuda de andra Aktieägarna att skaffa Aktierna i förhållande till det egna ägandet. Den 

Aktieägare som äger de Aktier som är föremål för inlösen är därtill skyldig att medverka till att 

de beslut som gäller förvärv av Aktierna kan fattas i styrelsen och bolagsstämman. Inlösenpri-

set som fastställs enligt det ovan nämnda tillämpas också i de situationer där Aktieägaren an-

vänder sin inlösenrätt baserad på bolagsordningen vid en akties överlåtelsesituation. 

En tredje part ska alltid i samband med överlåtelsen förbinda sig att iaktta det här Avtalets vill-

kor, i annat fall är överlåtelsen inte bindande för Bolaget. Överlåtelsen ska genomföras inom 

nittio (90) dagar från det att Bolagets och de övriga Aktieägarnas inlösentid enligt detta Avtal 

har gått ut eller Bolaget och de övriga Aktieägarna har meddelat att de avstår från sin inlösen-

rätt, beroende på vilken av dessa som infaller tidigare. Om överlåtelsen till tredje part inte sker 

inom den ovan nämnda bestämda tiden och den överlåtande Aktieägaren fortsättningsvis vill 

avstå från sina Aktier, ska den avstående Aktieägaren erbjuda Aktier till Bolaget och de andra 
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Aktieägarna för ny inlösen.  

 

13.4 Inlösen av aktier i vissa situationer 

A. Om detta avtals nuvarande Aktieägares verksamhet överförs eller verksamheten blir över-

förd så att av den personal som är ansluten till den över 50 % överförs på basis av lag-

stiftning för ordnande av en annan part, avstår Aktieägaren Bolagets Aktier i första hand 

till förmån för den offentligrättsliga sammanslutning som fortsätter Partens verksamhet. 

Övriga Parter förbinder sig till att godkänna överlåtelsen av aktier i sådana situationer och 

förbinder sig till att inte använda inlösenrätten enligt detta Avtal eller Bolagets bolagsord-

ning.  

B. Om Aktieägare väsentligt har brutit mot villkoren i detta Avtal, och inte korrigerar sitt förfa-

rande inom 30 dagar efter erhållen skriftlig anmärkning, har Bolaget förstahandsrätt och 

de övriga Aktieägarna andrahandsrätt, men ingen skyldighet att lösa in de Aktier som Ak-

tieägaren som brutit mot avtalet äger till deras teckningspris, och den Aktieägare som har 

brutit mot Avtalet är skyldig att överlåta sina Aktier.   

I den situation som avses i denna punkt 13.4 (B) meddelar Bolagets styrelse till den Aktieä-

gare som brutit mot villkoren i Avtalet med ett skriftligt meddelande om överlåtelseskyldigheten 

3 månader före skyldigheten att överlåta Aktierna.   

 

13.5 Förfarande i inlösensituationer 

Om Bolaget vill utnyttja sin inlösenrätt, ska detta meddela den Aktieägare som avstår från sina 

Aktier och använda sin inlösenrätt inom [trettio (30)] dygn efter att informationen erhållits om 

inlösenrätt eller uppkomsten av överlåtelseskyldighet, beroende på vilken av dem som infaller 

senare. Bolaget kan använda sin inlösenrätt enligt det som bestämts i aktiebolagslagen om 

förvärv av egna aktier.  

 

Om Bolaget inte utnyttjar sin inlösenrätt i sin helhet, har övriga Aktieägare inom [trettio (30) 

dygn] från att Bolagets tidsfrist [trettio (30) dygn] gått ut rätt (men inte skyldighet) att inlösa de 

aktier som Bolaget inte löser in.  

Om fler än en Aktieägare vill använda sin inlösenrätt i andra hand, ska Aktierna fördelas mel-

lan dessa i förhållande till aktieägandet. Om fördelningen på detta sätt inte går jämnt ut, förde-

las de överskridande Aktierna genom lottning.  

Den räntefria betalningstiden för inlösta aktier är två (2) månader från det att inlösenrätten 

uppkommit. Då inlösaren så önskar kan inlösenpriset betalas till överlåtaren även inom en 

snabbare tidtabell.  Om inlösenpriset inte betalas inom ovan avtalade tidtabell, har överlåtaren 

rätt att kräva dröjsmålsränta enligt räntelagen för sin fordran.  

 

13.6 Undantag för inledande av konkurrerande verksamhet 

Avvikande från Aktieägaravtalets punkt 2.1 Bildande av Bolag har Aktieägare rätt att inleda 

konkurrerande verksamhet om alla följande förutsättningar uppfylls:  

i) Bolaget eller en annan Aktieägare har inte inlöst aktier av Aktieägaren som är föremål för in-

lösen enligt punkt 13 i aktieägaravtalet.  

ii) En tredje part går inte med på att köpa Aktieägarens aktier.  

 

14 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

Upphovsrätt och närliggande rättigheter som uppkommit eller senare uppkommer i samband 

med bolagets verksamhet, såsom varumärke, patent, nyttighetsmodellrätt och andra immate-

riella rättigheter samt tekniskt kunnande och vetskap och allt det material som uppkommit i 

Bolagets verksamhet och därtill anslutande rättigheter (nedan ”Immateriella rättigheter”), till 
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den del som Immateriella rättigheter har uppkommit som ett resultat av Aktieägarnas verk-

samhet, överförs till Bolaget och Bolaget har fulla rättigheter till vidare överlåtelse av dessa 

Immateriella rättigheter och ändring av objekten för dessa Immateriella rättigheter.  

Alla Immateriella rättigheter strävar man efter att skydda på bästa möjliga sätt till skäliga kost-

nader. För tydlighetens skull konstateras att den här avtalspunkten inte begränsar de anställ-

das lagstadgade rätt till ersättning för anställdas uppfinningar.  

 

15 RÄTT TILL INFORMATION 

Aktieägarna (stadsdirektör, kommundirektör eller annan person befullmäktigad av den högsta 

tjänstemannaledningen) har obegränsad rätt att bekanta sig med Bolagets bokföring, avtal och 

annat material som gäller Bolaget och är i Bolagets besittning, Aktieägarna har rätt att  av Bo-

lagets revisorer få alla de promemorior som de upprättar samt annan information gällande Bo-

laget som de vill ha.  

 

16 REVISION  

Bolagets revisor ska alltid vara en CGR-revisor eller en CGR-sammanslutning. 
 

17 AVTALSBROTT OCH AVTALSVITE 

En Part som gör sig skyldig till ett väsentligt brott mot detta Avtal ska betala avtalsvite på 

100 000 euro per brott. Avtalsvite betalas till den Part som lidit skada eller, om den Aktieägare 

som lidit skada så kräver, till Bolaget. Betalning av avtalsvite fråntar inte den Part som brutit 

mot avtalet skadeståndsskyldigheten till den del som den skadelidande Partens skada övers-

tiger beloppet för avtalsvite.  

Med avtalsbrott avses sådant väsentligt brott som inte har korrigerats inom 30 dagar från det 

att den Part som lidit skada har anmärkt skriftligt om brottet till den som gjort sig skyldig till av-

talsbrott. Med sådant väsentligt avtalsbrott avses bl.a. brott mot detta Avtals följande punkter: 

2, 7, 8 och 13. 

 

18 ÖVRIGA VILLKOR 

18.1 Ändringar 

Alla ändringar i det här Avtalet ska göras skriftligen med ett enhälligt beslut av alla Aktieägare. 

Ändringarna ansluts som bilagor till detta Avtal. Muntliga ändringar är ogiltiga.  

18.2 Tolkningsordning  

Om detta Avtal, därtill anslutande handlingar och Bolagets bolagsordning står i strid med 

varandra, ska dokumenten tillämpas i följande prioritetsordning:  

Detta Avtal; 

Dokument i anslutning till Avtalet;    

och Bolagets bolagsordning.  

18.3 Avtalets giltighet 

Det här Avtalet träder i kraft, när respektive Part har undertecknat det och det tillämpas från 

och med dagen för undertecknandet.  

Detta Avtal gäller för respektive Aktieägare så länge som Aktieägaren är aktieägare i Bolaget. 

För Bolagets del upphör detta avtal att gälla när detta Avtal har upphört att gälla mellan alla 

Aktieägare. För tydlighetens skull konstateras att överlåtelse av aktier i strid med villkoren i 

Avtalet inte befriar överlåtaren från skyldigheterna enligt Avtalet. 

18.4 Hela avtalet 

Det här Avtalet och dess bilagor omfattar avtalet mellan Parterna och samförstånd i sin helhet. 

Eventuella tidigare aktieägaravtal eller andra muntliga eller skriftliga överenskommelser mel-
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lan Parterna om ärenden som regleras i detta avtal är ogiltiga.  

18.5 Överföring av avtalet 

Det här Avtalet kan inte överföras utan de övriga Parternas samtycke. Överlåtelse av aktier 

och därtill ansluten överföring av avtalet har reglerats i punkt 13 i detta Avtal.  

Oberoende av det som ovan konstaterats förutsätter ändringar som föranleds av lagstiftningsänd-

ringar för Avtalets Parter inte samtycke av de övriga Parterna.  

18.6 Anslutning till avtalet  

En part som ansluter till detta Avtal som ny Aktieägare och Part i detta Avtal efter underteck-

nandet av Avtalet är skyldig att underteckna ett skilt anslutningsdokument, där man förbinder 

sig till att iaktta villkoren i detta Avtal. Övriga Aktieägare förbinder sig till att underteckna an-

slutningsdokumentet och godkänna den nya Aktieägaren som Aktieägare och Part som avses 

i detta Avtal.  

18.7 Outnyttjade rättigheter  

Om en Part lämnar någon rättighet som erbjuds i detta avtal outnyttjad, påverkar det att denna 

rättighet blir outnyttjad inte på något sätt ifrågavarande Parts rätt att använda denna rättighet 

om parten så vill.  

18.8 Ogiltighet eller partiell ogiltighet för avtal   

Om en del av detta Avtal är eller på grund av ändringar i lagstiftningen, med myndighetsbe-

stämmelse eller av annan orsak blir ogiltigt eller utan verkan, är Avtalet till övriga delar i kraft. 

Parterna förbinder sig då till att förhandla om ändring av Avtalet så att Parternas gemen-

samma ursprungliga avtalsvilja genomförs så noggrant som möjligt.  

18.9 Delgivning 

Delgivningar enligt detta Beslut ska sändas skriftligen till varje Aktieägare. Delgivning via e-

post anses också vara ett sätt att delge skriftligt.  

Delgivningar ska sändas till de postadresser eller e-postadresser som Parterna separat med-

delar.  

18.10 Meningsskiljaktigheter 

Tvister och meningsskiljaktigheter som uppkommer av detta Avtal strävar man efter att i första 

hand avgöra genom förhandlingar mellan Aktieägarna vid behov genom utnyttjande av en ut-

omstående sakkunnig.  

Om enighet ändå inte nås, avgörs de tvister, meningsskiljaktigheter och anspråk som upp-

kommer av detta Avtal vid Österbottens tingsrätt.  

18.11 Tillämplig lag  

På detta Avtal tillämpas finsk lag.  

18.12 Avtalsexemplar 

Detta Avtal har upprättats i 14 likalydande exemplar, ett för varje Part.  

Varje Part undertecknar underteckningssidan som gäller Parten i två (2) exemplar i original, av 

vilka det ena vidarebefordras till Bolaget och det andra blir kvar hos den undertecknande Par-

ten. Bolaget vidarebefordrar en kopia av Parternas underteckningssida till en Part som begär 

det.  
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BILAGA 1: Parternas ägarandelar i Bolaget vid tidpunkten för Bolagets bildande 
 

Aktieägare Andel av akti-
erna 

Antal aktier Aktiernas num-
mer 

Vasa stad  37,16 %  3 786  1 – 3 786 

Vasa sjukvårdsdistrikt sam-
kommun 

 7,86 %  801  3 787 – 4 587 

Korsholms kommun  5,48 %  558  4 588 – 5 145 

Samkommunen JIK-
peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymä 

 23,33 %  2 377  5 146 – 7 522 

Samkommunen Suupohjan 
peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymä 

 15,51 %  1 580  7 523 – 9 102 

Alajärvi stad  8,21 %  837  9 103 – 9 939 

Ilmajoki kommun  0,10 %  10  9 940 – 9 949 

Storå kommun  0,10 %  10  9 950 – 9 959 

Kauhajoki stad  0,10 %  10  9 960 – 9 969 

Kurikka stad  0,10 %  10  9 970 – 9 979 

Lappajärvi kommun  0,10 %  10  9 980 – 9 989 

Södra Österbottens sjuk-
vårdsdistrikts samkommun 

 0,01 %  1  9 990 – 9 990 

Malax kommun            1,85 %                189 9 991 – 10 179 

Totalt  100 %   1-10 179 

 
 
 
 

 

BILAGA 2: Andelar av Bolagets fond för fritt inbetalt eget kapital (”svop”) i förhållande till kundantalet i Bola-
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get vid tidpunkten för Bolagets bildande 

 
 
 

Aktieägare Andel av “svop” 

Vasa stad  113 580 € 

Vasa sjukvårdsdistrikt sam-
kommun 

 24 030 € 

Korsholms kommun  16 740 € 

Samkommunen JIK-
peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymä 

 71 310 € 

Samkommunen Suupohjan 
peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymä 

 47 400 € 

Alajärvi stad  25 110 € 

Malax kommun               5 670 € 

Totalt  303 840 € 
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BILAGA 3: Andelar driftskapitalfinansiering i förhållande till kundantalet i Bolaget vid tidpunkten för Bolagets 
bildande 

 
 

Aktieägare Andel av driftskapitalfinansie-
ringen 

Vasa stad  373 706 € 

Vasa sjukvårdsdistrikts sam-
kommun 

 79 089 € 

Korsholms kommun  55 072 € 

Samkommunen JIK-
peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymä 

 234 576 € 

Samkommunen Suupohjan 
peruspalveluliikelai-
toskuntayhtymä 

 155 935 € 

Alajärvi stad  82 643 € 

Malax kommun  18 979 € 

Totalt  1 000 000 € 
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AKTIEÄGARAVTAL 

 

 

1. Parter 

1.1. Staden Jakobstad Fo-nr 0209242-0 (nedan parter) 

1.2. Vasa sjukvårdsdistrikt,Fo-nr 0349388-3 (nedan parter) 

1.3. Alerte Ab Oy (nedan Bolaget) 

  

2. Avtalets ändamål och parternas målsättningar 

Ändamålet med avtalet är att komma överens om innehavet av Bolagets aktier, organisation av 

affärsverksamheten och administrationen samt precisera aktieägarnas rättigheter och skyldigheter 

gentemot Bolagets aktieägare och varandra.  

 

3. Bolagets ägoförhållanden och finansiering  

Vid detta avtals undertecknande är Bolagets aktiekapital 200 000 euro. Aktierna fördelar sig enligt 

följande: 

 

 

Aktieägare Aktier (st) Ägo% 

Staden Jakobstad, fo-nr 0209242-0 195 97,5 

Vasa Sjukvårdsdistrikt 5 2,5 

Tillsammans 200 100 

 

Bolagets alla aktier är likvärdiga i detta skede. 

 

4. Beslutsfattande 

 

4.1.  Vid beslut på bolagsstämman tillämpas aktiebolagslagens stadganden.  

 

4.2. Bolaget har en styrelse som består av tre till sju (3-7) ordinarie ledamöter. Styrelseledamöterna 

väljs för en mandatperiod om ett (1) år, vilken utgår vid avslutandet av den ordinarie 

bolagsstämma som följer efter valet. 

Vasa sjukvårdsdistrikt har rätt till en styrelseplats i bolaget och staden har rätt till övriga platser 

 

BILAGA § 50 / 1
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4.3.  Bolagsstämman kan även vid behov välja en utomstående styrelseledamot 

 

4.4.  Styrelsen väljer en styrelseordförande inom sig.  

 

5. Vinstutdelning 

Parterna är överens om att i första hand använda Bolagets tillgångar för utvecklandet av 

affärsverksamheten och därigenom öka värdet på Bolagets aktier. Ifall att Bolagets kassaläge 

tillåter och affärsverksamhetens utveckling inte hindras, så kan Bolaget dela ut dividend. 

6. Aktiebrev och pantsättning 

Bolaget hade inga aktiebrev när det bildades.  

7. Försäljning av aktier  

 Om inlösen av aktier stadgas i bolagsordningen för Alerte Ab Oy § 9.  

8. Sekretess skyldighet 

Parterna har tystnadsplikt beträffande innehållet i detta avtal och sådana uppgifter som kommit dem 

tillkänna på basen av detta avtal.  

9. Informationsrätt 

Parterna erhåller i första hand information via sin styrelsemedlem. Bolagets styrelse, 

styrelsemedlem och verkställande direktör har rätt att ge information till ägarna. I övrigt tillämpas 

reglerna i aktiebolagslagen. 

10. Försäkringar 

Bolaget förbinder sig att försäkra alla anläggnings- och omsättningstillgångar enligt inom 

branschen allmänt tillämpade försäkringsvillkor. 

Bolaget förbinder sig att uppta och hålla ikraft en ansvarsförsäkring för styrelsen och verkställande 

direktören. 

11. Bestämmelser gällande detta avtal och meningsskiljaktigheter 

11.1 Allmän skyldighet 

Parterna förbinder sig själva, sin ställföreträdare eller sin representant att rösta och verka enligt 

detta avtal på bolagsstämman, i styrelsen och i alla övriga sammanhang, på ett sett som detta avtal 

och ändamål förutsätter. 
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11.2. Avtalets giltighetstid 

Detta avtal träder ikraft när alla Parter har undertecknat det. 

Avtalet är ikraft tillsvidare med sex månaders uppsägningstid. 

11.3. Tolkning av avtal 

Skulle detta avtal, tillhörande avtal och dokument och bolagsordning stå i konflikt med varandra, 

bör handlingarna tillämpas i följande rangordning: 

1. Detta avtal 

2. Dokument som hör till detta avtal 

3. Bolagets bolagsordning 

4. Aktiebolagslagen 

11.4. Transport av detta avtal 

Detta avtal kan inte transporteras utan alla Parters godkännande.  

11.5. Meningsskiljaktigheter 

På avtalet och därtill hörande bestämmelser eller meningsskiljaktigheter skall parterna först 

vid förhandlingar försöka komma till en lösning. Tvister som uppstår i anledning av detta 

avtal ska slutligt avgöras i den lokala tingsrätten. 

12. Avtalsexemplar 

Detta avtal är uppgjort i tre (3) exemplar. Ett för vardera parten och ett för Bolaget. 

Jakobstad          /            2020 

 

  

 

 



BILAGA § 50/2







HANKINTAESITYS YLIMÄÄRÄISESTÄ HANKINNASTA VUODELLE 2020 

 

 

 

 

 

Silmäyksikkö on suunnittelemassa etävastaanottotoiminnan aloittamista Pietarsaaressa kevään 

2020 aikana. Pietarsaaren nykyisellä varustelulla siellä voidaan tällä hetkellä hoitaa ja seurata 

rajattua joukkoa potilaita, kuten lapsipotilaita sekä glaukoomapotilaiden ja 

ikärappeumapotilaiden hoitajakontrolleja. 

 

Silmätautien erikoisala on laitteistunut kovasti ja lähes kaikissa isommissa potilaisryhmissä 

on tarpeen tutkia silmänpohjat valokerroskuvauslaitteistolla. Kansalliset hoitolinjaukset 

käypähoito-suosituksineen esittävät adekvaatin seurannan sisältävän tämän tutkimuksen 

esimerkiksi glaukooman seurannassa, pelkän kliinisen tutkimuksen ja näkökenttätutkimuksen 

ollessa riittämätön saavuttaakseen hyvän toiminnan tason. Valokerroskuvauslaitteisto tarjoaisi 

mahdollisuuden siirtää kontrolleja myös ikärappeumapotilaiden, suonitukospotilaiden ja 

diabeetikkojen osalta Pietarsaareen.  

 

Hankittava valokerroskuvauslaite tulisi olla saman merkkinen kuin nykyinen 

keskussairaalassa oleva laite. Tämä mahdollistaisi saman katseluohjelman, tallenustilan ja 

keskussairaalassa aloitettujen seurantojen jatkamisen sitten Pietarsaaressa (ja tietenkin 

päinvastoin).  

 

Silmäklinikan vuoden 2020 hankinnoista tulee jäämään varattuja varoja noin 30 000€:n 

verran yli, ultraäänilaitteen todellisen kustannuksen ollessa alle 40 000€ (tälle vuodelle 

varattu 70 000€). Nykyinen valokerroskuvauslaite on Heidelberg engineering valmistama 

laite, siitä perusversio etävastaanoton käyttöön riittävällä varustuksella maksaa uutena 

53 950€ ja käytetty mutta tehdaskunnostettu 47 950€. 

 

 
Ehdottaisin kyseisen valokerroskuvauslaitteen hankintaa - joko uutena tai 

tehdaskunnostettuna - vuodelle 2020. Siten saisimme etävastaanoton toiminnan hyvän 

tutkimuskäytännön vaatimalle tasolle ja potilaita isommassa mittakaavassa siirrettyä sinne 

tutkittavaksi ja hoidettavaksi ,joka on etävastaanoton toiminnan tarkoitus. 

 

 

 

Vaasassa 27.1.2020 

 

 

Kunnioittavasti,  

 

Janne Järvenpää 

Ylilääkäri 

A6 

Silmäyksikkö 

VKS 

BILAGA § 52



Protokoll 1/2020
sida 1(15)

Organ: Personalsektionen
Tid: Torsdagen 27.2.2020 kl. 9.30 – 12.50
Plats: Mötesrum T1

Närvarande: Mona Vikström
Nils Johan Englund
Barbro Kloo
Kenneth Pärus
Raija Kujanpää

Ordförande
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Frånvarande: Hans-Erik Lindqvist
Marina Kinnunen
Christian Kantola

Medlem
SVD:s direktör
Chefsöverläkare

Sakkunniga: Lisa Sundman § 3
Timo Toivonen § 4

Övriga
närvarande:

Hans Frantz
Arja Tuomaala

Styrelsens ordförande
Chefsöverskötare

Föredragande:

Sekreterare:
Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör

Paragrafer: 1 - 14

Protokollet
undertecknat:

Ordförande:

Mona Vikström

Sekreterare:

Ann-Charlott Gröndahl
Justerat: Plats och tid:

Vasa, _____ / _____ 2020

Nils-Johan Englund

Plats och tid:
Vasa, _____ / _____ 2020

Raija Kujanpää
Framlagt till
påseende:

Utdragets riktighet bestyrker:

BILAGA § 54



Protokoll 1/2020
sida 2(15)

Organ: Personalsektionen
Tid: Torsdagen 27.2.2020 kl. 9.30 – 12.50
Plats: Mötesrum T1
Ärendeförteckning

Paragraf Ärende som behandlas Sida

§ 1 Sammanträdet öppnas, beslutförhet 3
§ 2 Val av protokolljusterare 3
§ 3 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning  vid

närserviceställe. 4
§ 4 Redogörelse över säkerheten på akuten 5
§ 5 Rapport över utdelning av individuella tillägg 6
§ 6 Ersättningar för kliniskt mertidsarbete/köavkortning 2020 7
§ 7 Löneärenden; sekreterare inom förvaltningen, team-dragare till call-center, vissa

biträdande avdelningsskötare 8
§ 8 Förlängning av lokalt avtal gällande fältchefernas arbetstidsarrangemang 10
§ 9 Personalrapport 2019 11
§ 10 Tema tvåspråkighet 12
§ 11 Samarbetskommitténs protokoll 13
§ 12 Information, meddelanden, initiativ, frågor 14
§ 13 Nästa möte 15
§ 14 Mötets avslutande 15

Ann-Charlott Gröndahl



Ärendesida 3(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 1 - 2 27.2.2020

§ 1 Sammanträdet öppnas, beslutförhet

PS: Ordförande hälsade de närvarande välkomna och förklarade sammanträdet
öppnat.
__________

§ 2 Val av protokolljusterare

PS: Till protokolljusterare valdes Nils-Johan Englund och Raija Kujanpää.
__________



Ärendesida 4(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 3 27.2.2020

§ 3 Ersättning till vård- och undersökningspersonal med egen mottagning
vid närserviceställe.

Då de preliminära planerna för centralsjukhusläkarnas patientmottagningar vid närserviceställen
uppgjordes, var utgångspunkten den, att arrangemanget inte berörde vårdpersonalen vid central-
sjukhuset, utan den lokala vårdpersonalen skulle skolas upp till att sköta sjukskötararbetet kring
mottagningen. Den målsättningen gäller ännu för en stor del av verksamheten och det kan för-
verkligas genast eller efter en kortare inskolningsperiod. Det här gäller t.ex. inom ortopedin.

Men, det är nu också klart, att det finns specialsjukskötarmottagningar som inte vårdpersonalen
i t.ex. Jakobstad kan hålla. Det kan vara sjukskötarmottagningar som görs i par med läkaren eller
så kan det vara självständiga sjukskötarmottagningar. Det här gäller t.ex. kärlskötarens mottag-
ning (egna undersökningar innan kärlkirurgen kan ta emot patienten och efter besöket), kardio-
logisk sjukskötarmottagning, onkologisk sjukskötarmottagning och neurologisk sjukskötarmot-
tagning. Behovet och volymen av de här mottagningarna är ännu inte helt klar. Det kan även bli
aktuellt att andra specialmedarbetare (undersökningspersonal) från centralsjukhuset kan ha pati-
entmottagningar i närserviceområden.

Överskötare Lisa Sundman kommer till personalsektionens möte och redogör närmare för pla-
nerna och innehållet för sjukskötarmottagningsverksamheten.

Vid personalsektionens senaste möte, fastställdes en ersättningsmodell för läkare vid Vasa cen-
tralsjukhus som har närservicemottagning ute i regionen. Eftersom vissa läkarmottagningar är
beroende av att vårdpersonal från centralsjukhuset medverkar, efterlyses nu ett beslut på hur
vårdpersonalen ska ersättas. Någon sjukskötarmottagning har redan hållits i Jakobstad.

På tjänstemannanivå har beretts ett förslag till ersättningsmodell som utgår från att personalen
gör normala arbetsdagar på närservicemottagningen, att resorna görs som tjänste-/arbetsresa
och att en skild engångsersättning betalas per mottagningsdag.

Förslag till ersättningssystem för vård- och undersökningspersonal med patientmottagning på
närserviceställe i BILAGA 1/§3 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget i bilaga 1 och följer upp
beslutet med en mellanrapport enligt läget 31.5.2020.

PS: Beslöt höja ersättningsbeloppet till 125 euro och godkände till övriga delar
HRD:s förslag. Personalsektionen föreslår ytterligare till styrelsen, att ersätt-
ningssystemet skulle gälla endast mottagningar i Jakobstad och på ett ställe i
Sydösterbotten.
__________



Ärendesida 5(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 4 27.2.2020

§ 4 Redogörelse över säkerheten på akuten

På personalsektionens senaste möte begärde sektionen att till inkommande möte få en redogö-
relse över säkerhetsläget på akutpolikliniken. Ärendet kom upp i samband med att säkerhetsfrå-
gor allmänt diskuterades under behandlingen av personalenkäten 2019, som också innehöll frå-
gor om upplevda hotsituationer. Säkerhetsfrågorna uppföljs noga via det anmälningssystem (hai-
pro) som all personal har tillgång till. Vid akutpolikliniken finns vakt alla vardagar utanför tjäns-
tetid och under veckoslut. Vakt kan även vid behov tillkallas under tjänstetid.
Överskötare Saija Seppelin har gett en redogörelse över säkerhetssituationen vid akutpoliklini-
ken. Dessutom bifogas statistik över när vakt behövt kallas under tjänstetid de senaste tre åren.

Redogörelsen och statistik i BILAGA 1/§ 4 27.2.2020.

Sjukvårdsdistriktet har en säkerhets- och arbetarskyddschef, Timo Toivonen, som kontinuerligt
arbetar med att ordna säkra arbetsförhållanden på hela sjukhuset. Sjukhuset har två heltidsan-
ställda arbetarskyddsfullmäktigen, som likaså tillsammans med arbetsgivarens representanter
arbetar med arbetarskyddsfrågor.

Timo Toivonen ger en redogörelse på mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelserna till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 6(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 5 27.2.2020

§ 5 Rapport över utdelning av individuella tillägg

Enligt lönekapitlet i Akta, ska individuella tillägg betalas till en summa som motsvarar minst 1,3
% av de uppgiftsrelaterade lönerna. De här granskas årligen, eftersom det alltid frigörs ett visst
antal tillägg, i samband med att personal går i pension eller annars slutar. I kollektivavtalet utgår
man ifrån att de individuella tilläggen ska komma alla yrkesgrupper till godo. Individuella tillägg
beviljas för goda arbetsprestationer. Förslaget görs av två personer, varav den ena är förmannen
och beslutet fattas av chefsöverskötaren, chefsläkaren eller förvaltningsdirektören. Enligt tidigare
beslut, ges personalsektionen en redogörelse över tilläggens fördelning.

Redovisning över fördelning av individuella tillägg från 1.1.2020 i
BILAGA 1/§ 5 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar redogörelsen till kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 7(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 6 27.2.2020

§ 6 Ersättningar för kliniskt mertidsarbete/köavkortning 2020

Styrelsen har godkänt planerna på att göra kliniskt mertidsarbete för köavkortning inom flera
specialiteter på möte 20.1.2020/§ 12 och 17.2.2020 /§ 27. Besluten gäller för ett år. Målsättningen
är fortsättningsvis att ha ett köfritt sjukhus och att verksamheten så långt som möjligt ordnas
inom ramen för ordinarie arbetstid, utan system med specialersättningar.
Personalsektionen har senast fastställt ersättningarna för olika köavkortningar på möte 27.3.2019
och nuvarande ersättningsbeslut torde förlängas med ytterligare ett år.

Styrelsens beslut i BILAGA 1/§ 6 27.2.2020.

Förslag till ersättning för köavkortning för läkare, vård- och undersökningspersonal samt inom
röntgen och patologin i BILAGA 2 /§ 6 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen godkänner förslaget om ersättningar för
köavkortningar enligt bilaga 2 och så att det gäller till 31.1.2021.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag. Sektionen föreslår att man bekantar sig
med modeller från andra ställen, där man kunnat frångå köavkortning.
__________



Ärendesida 8(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 7 27.2.2020

§ 7 Löneärenden; sekreterare inom förvaltningen, team-dragare till call-center, vissa
biträdande avdelningsskötare

Förslag på och diskussioner om lönejusteringar har framställts för tre grupper.

1. Överskötare Satu Hautamäki anhåller om löneförhöjning för tio sekreterare inom förvalt-
ningen, som hör till serviceområdet för sjukvårdens stödfunktioner. Hon hänvisar till att
de har mångsidiga uppgifter, använder många it-program och utför sakkunniguppgifter.
Hon föreslår att deras lönesättning skulle höjas med 101,66 euro, eller till den högsta nivå
som betalas för sekreterararbete. Det skulle med andra ord göras en ny värdering av ar-
betets svårighetsgrad.

Hautamäkis anhållan i BILAGA 1/§7 27.2.2020.

Arbetets svårighetsgrad och därmed lönen har senast bedömts för ett år sedan, i samband med
att det fanns en justeringskvot att dela ut från 1.1.2019. Eftersom det i sekreterarnas fall inte skett
förändringar i arbetsuppgifterna torde det inte nu vara läge att bedöma lönenivån generellt, utan
den prövningen skulle bli aktuell nästa gång det finns någon justeringskvot att fördela.

2. Förändringar i arbets- och ansvarsuppgifterna har skett för en sjukskötare inom call-cen-
ter/sjukhusets hemlinje, som utsetts till teamdragare för verksamheten. Hemlinjen är en
nystartad verksamhet, till vilken poliklinikens telefonsamtal styrs. Tjänsten kommer att
tas stegvis i bruk på alla polikliniker och avdelningar och då verksamheten blir mera om-
fattande, behövs en team-dragare, som aktivt utvecklar och utvärderar verksamhetsme-
toder och verksamheten i samråd med service-enhetens förman, som inte fysiskt finns på
enheten.

3. Inom öppenvården har under några års tid ledningsstrukturen ändrats, så att man har
avslutat avdelningsskötartjänsterna och istället organiserat flera polikliniker under en
koordinerande avdelningsskötare. Till den koordinerande avdelningsskötarens uppgifter
hör alla personaladministrativa uppgifter för den sammanslagna personalen, förutom öv-
riga avdelningsskötaruppgifter. På de enskilda poliklinikerna finns en biträdande avdel-
ningsskötare, som i praktiken har en betydande roll i arbetsledningen, eftersom den ko-
ordinerande avdelningsskötaren inte är fysiskt närvarande på enheten.
Den nya modellen har lett till att den löpande personaladministrationen blivit osmidig
för alla parter, då det handlar om att sända mail och lappar mellan personer inom arbets-
ledningen. Därför planeras nu en utvidgning av biträdande avdelningsskötarens roll. Det
är i praktiken biträdande avdelningsskötaren som leder och övervakar det dagliga arbetet
på enheten och i den rollen ska hen också sköta personalfrågor, som att bevilja ledigheter,
planera semestrar och bedöma vikariebehov.

fortsätter



Ärendesida 9(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 7 27.2.2020

Biträdande avdelningsskötaren skulle på ett naturligt sätt även vara den som håller ut-
vecklingssamtal. Det är inte ändamålsenligt att en koordinerande avdelningsskötare med
över 50 anställda ska sköta personalfrågor på den här nivån. Strategiska beslut, såsom
rekryteringar eller andra större personalärenden skulle fortsättningsvis höra till den ko-
ordinerande avdelningsskötaren.
Den här uppdateringen av biträdande avdelningsskötarens arbetsbeskrivning innebär att
uppgifterna blir något mera krävande och att en justering av uppgiftslönen skulle bli ak-
tuell för åtta biträdande avdelningsskötare på åtta olika enheter.

Förslag till lönejusteringar i BILAGA 2/§7 27.2.2020 (ej offentlig bilaga).

HRD: föreslår att personalsektionen
- godkänner förslaget till lönejusteringar enligt bilaga 2 samt
- konstaterar att ingen ny värdering görs gällande sekreterarnas lönesätt-

ning, utan att den prövningen görs i samband med att det finns någon
justeringskvot att fördela.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 10(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 73 12.12.2019
Personalsektionen 8 27.2.2020

§ 73 Förlängning av lokalt avtal om fältchefernas arbetstidsarrangemang

I den nya arbetstidslagen som träder ikraft 1.1.2020 finns angivet i vilka arbeten som arbetstiden
kan ordnas som periodarbete. Förteckningen har kompletterats, så att det arbete som görs inom
den prehospitala verksamheten nu torde ingå där, trots att arbetet inte fysiskt görs på sjukhuset.
I nya lagen används begreppet social- och hälsotjänster som är tillgängliga den största delen av
dygnet.
I det kollektivavtal som ännu är i kraft till 31.3.2020 hänvisas till den gamla arbetstidslagen § 7,
varför det ännu för en övergångstid behövs ett lokalt avtal om fältchefernas arbetstidsarrange-
mang. Diskussioner har förts med Tehys huvudförtroendeman.

Nuvarande lokalavtal om fältchefernas arbetstid i BILAGA 1/§73 12.12.2019.

HRD: föreslår att personalsektionen besluter att lokalavtalet förlängs till 31.3.2020.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________

Personalsektionen 8 27.2.2020

§ 8 Förlängning av lokalt avtal gällande fältchefernas arbetstidsarrangemang

Eftersom kollektivavtalsförhandlingarna pågår inom den kommunala sektorn och det för tillfället
är öppet när avtal nås och vilka skrivningar som ev. tas in gällande tillämpningen av periodarbete,
är alla parter överens om att nuvarande lokala tillämpning gällande arbetstidsarrangemangen för
fältcheferna skulle få gälla ännu fram till 31.10.2020. Fram till dess beräknas alla frågor i ärendet
vara utredda.

HRD: föreslår att personalsektionen för sin del besluter att lokalavtalet förlängs till
31.10.2020.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 11(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 9 27.2.2020

§ 9 Personalrapport 2019

I personalrapporten för år 2019 redogör vi för personalen i siffror och vissa varierande personal-
satsningar. Man kan notera, att trots att försörjningspersonalens årsverken minskade med 72 pga.
utlokaliseringar, ökade årsverken för vård- och undersökningspersonal samt läkare, så att den
totala minskningen blev enbart 21. Frånvarodagarna i relation till antalet anställda minskade
överlag och den hälsorelaterade frånvaron minskade från 4,12 till 4,04 av anställningsdagarna.
Satsningarna på personalens utbildningar var betydande och målinriktade. Förslagsverksam-
heten aktiverades. I rekryteringen noteras att antalet lediganslagna platser minskade med 25 %
och de sökandes antal per lediganslagen plats minskade. I rapporten beskrivs kort det omfattande
arbete som inletts, för att öka personalens välmående och trivsel i arbetet.

Personalrapporten i BILAGA 1/§9 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar personalrapporten till kännedom
och ger den vidare till styrelsen.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 12(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 10 27.2.2020

§ 10 Tema tvåspråkighet

Under höstens planeringsdag, i vilken också styrelsen deltog halva dagen, var ett av temana två-
språkigheten som en rikedom. Målsättningen är ett genuint tvåspråkigt sjukhus och det genom-
syrar allt vad gör. Det har beaktats i stadgor och administrativa regelverk till och i tillämpningar
på enhets- och individnivå. Under planeringsdagen indelades deltagarna i arbetsgrupper, som
diskuterade temat från två frågeställningar:

· hur kan vi göra tvåspråkigheten till en ännu större attraktionsfaktor
· hur kan vi utveckla testningen av språkkunskaperna

Språkfärdigheterna aktualiseras ofta och på olika sätt i samband med rekryteringar. På tjänste-
mannanivå har ärendet inledningsvis diskuterats, i syfte att bereda ett förslag om eventuella änd-
ringar i behörighetsstadgan till sommarens fullmäktigemöte.

En närmare redogörelse över ärendet ges på mötet.

HRD: föreslår att personalsektionen för en inledande diskussion kring temat.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 13(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 11 27.2.2020

§ 11 Samarbetskommitténs protokoll

Protokoll nr. 1/2020 i BILAGA 1/§11 27.2.2020.

HRD: föreslår att personalsektionen antecknar protokollet för kännedom.

PS: godkände enhälligt HRD: s förslag.
__________



Ärendesida 14(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 12 27.2.2020

§ 12 Information, meddelanden, initiativ, frågor

Redogörelse för förhandlingsläget gällande kollektivavtalen inom kommunala sektorn.
__________



Ärendesida 15(15)

Organ § Sammanträdesdag

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker

Personalsektionen 13 - 14 27.2.2020

§ 13 Nästa möte

Nästa möte hålls torsdagen 23.4.2020 kl. 9.30.
__________

§ 14 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet kl. 12.50.
__________
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Paakkonen Sari   
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Sohlberg Roger  
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Turtonen Heikki  
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Jaakola Tanja 

Tuomaala Arja  

West Sari 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 

medlem 
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överskötare 

chefsöverskötare 
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Frånvarande: Mäkinen Sari  patientombudsman/sjukskötare   

Sakkunniga: Seppelin Saija 

Kinnunen Marina 

överskötare på serviceområdet för akutvård 

sjukvårdsdistriktets direktör 

Övriga närva-

rande: 

 

 

 

 

Föredragande:  

 

 

  

Sekreterare: Sari West   
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undertecknad: 

Ordförande: 

 

 

Sari West 

Sekreterare: 

 

 

Sari West 
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Resolution 
 

Aktuellt från serviceområdet för akutvård 

Saija Seppelin, överskötare för serviceområdet för akutvård 

Överskötare Saija Seppelin redogjorde för verksamheten inom serviceområdet för akutvård med 

hjälp av statistik över anställda och patienter samt för serviceområdets aktuella utvecklingspla-

ner bl.a. om det samarbete som bedrivs enheter emellan. Dessutom förde man en diskussion om 

akuten och den publicitet som den fått. 

 

Vad betyder god service?  

Grupparbete 

Rådmedlemmarna dryftade vad de förstår med att Vasa centralsjukhus har en god service och 

erbjuder den bästa kundupplevelsen. 

 

1. Vad betyder god service? 

 

En bra vård och ett bra bemötande  

 Ständigt ett bra och vänligt bemötande 

o på eget modersmål 

o vårdpersonalen är närvarande 

o sakkunnig, lyssnar på patienten och svarar på frågor. 

 Personlig betjäning, inte per telefon  

 När en patient anländer till mottagningen så förhåller sig patienten till besöket på 

allvar och har investerat i besöket. Då ställer patienten sin förhoppning till att också 

motparten ska vara förberedd.  

 Att klienten jämt får samma frågor.  

 God omvårdnad, kort väntetid 

 Förtroendefull kontakt med vårdpersonalen. 

 Personalen inte pratar över huvudet på patienten om patienten inte själv förmår 

kommunicera 

 

Helhetsbetoning 

 En god vårdupplevelse ska inte vara bunden till enskilda personer utan genomsyra 

hela verksamheten. 

 Patienten ses som en helhet.  

 Man förmår se utöver det egna specialområdet och se patientens orsak till besöket. 

Vården känns mycket uteslutande, man utesluter en mängd orsaker inom det egna 

specialområdet och om ingen orsak hittas så lämnas patienten åt sitt eget öde, vilket 

är fel. Man måste fortsätta undersöka om symtomen fortgår. 

 Man får den hjälp som man kommer till sjukhuset för att få. Om sjukdomen inte kan 

botas så ska symtomen behandlas bra.  

 Patientens rädsla tas i beaktande. 
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Upplysning 

 Patientens egna kunskaper ses inte som ett hot utan är öppen för diskussion. 

 Klienten ska inte vara osäker på sin vård. Personalen bör vara lyhörd för patienten 

för att veta om patienten behöver kontakt och diskussion. 

o Information om hur vårdprocessen fortskrider, tidtabell och hur kommuni-

kationen sker under den tiden.  

o Klienten tas i beaktande när hon väntar.  

o När patienten utskrivs ska hon veta vart hon ska ta kontakt. Man ger t.ex. ett 

telefonnummer som patienten kan ringa vid behov om patienten får problem. 

Inom vilken tidsram och i vilka frågor kan man ta kontakt med avdelningen. 

Patienten får inte få en känsla av att hon är till besvär om hon tar kontakt.  

o Flexiblare telefontider. 

o Informationen löper mellan primärvården och specialsjukvården.  

 Vårdpersonalen och läkarna kan också visa sin villrådighet. Det vill säga att man er-

känner om man inte kan eller vet, men lovar att ta reda på och återkomma nästa 

vecka osv. Vi vill alla uppnå samma mål.  

 De anhörigas/närståendes oro tas på allvar och hålls informerade på överenskommet 

sätt. 

 

 

2. Vad betyder ”den bästa kundupplevelsen” för dig vid Vasa centralsjukhus? 

 En upplevelse som man minns länge. 

 Ett professionellt och empatiskt möte där en läkare på akuten gör en avgörande be-

dömning som kan rädda en patients liv. 

 Läkaren gjorde en bedömning av patientens tillstånd, lyssnade på de anhöriga och 

sammanställde informationen med hjälp av sin egen kunskap, gjorde en riskbedöm-

ning, agerade enligt riktlinjerna, kommunicerade hela tiden med anhöriga och in-

formerade om fortsättningen. 

 En bra kundupplevelse är att vården fungerar och att patienten får rätt vård (noll fel) 

inom en rimlig tid. 

 När man blir hörd och sedd. 

 Jag är en människa och inte en diagnos. 

 Läkarna ger tid att förklara och väljer förståeliga ord. 

 Att det ges en så positiv bild av åkomman och tillfriskningsmöjligheterna som möj-

ligt. Personalen ger hopp! 

 En känsla av att man tas omhand på bästa sätt – attityd att personalen bryr sig! 

 En känsla av att man kan lita på personalen. 

 Empati 

 En bra service skapar en god cirkel där bra saker förstärks. En bra spiral skapar en 

tillit till sjukhuset och gör att patienten inte söker sig någon annanstans för vård. 

 

Vasa sjukvårdsdistrikts nya strategi och aktuella frågor 

Marina Kinnunen, sjukvårdsdistriktets direktör 

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen berättade om sjukvårdsdistriktets nyligen upp-

daterade strategi VCS 2025. Strategin kommer att implementeras av personalen och målet är att 
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respektive anställd ska se sig själv i de olika strategiska delområdena. Kinnunen ville att även 

rådet ska ta del i implementeringen av strategin och frågade hur rådet vill medverka i imple-

menteringen. 

 

Kinnunen redogjorde för Västkustens strategi som är en gemensam strategi för de tre sjukhusen 

i specialupptagningsområdet. Hon redogjorde för den nationella social- och hälsovårdsreformen 

samt beredningen av Österbottens välfärdssamkommun. Klientrådet ställde sin förhoppning till 

att man i vården ska komma ifrån silotänkandet och att klienten ska ses som en helhet med be-

hov som måste åtgärdas. Enligt Kinnunen är det här också en orsak till varför man nu avser 

grunda en välfärdssamkommun. 

  

Dessutom berättade Marina Kinnunen att man grundat ett utvecklingscenter för patient- och 

klientsäkerhet i Vasa. Byggnationen av H-huset framskrider planenligt. Arbetet med det region-

ala patientdatasystemet, där alla patientuppgifter inom den offentliga hälso- och sjukvården ska 

samlas under ett och samma tak, är ett stort och flerårigt projekt.  

  

 

  

 

 

 

 


