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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
 
 
§ 44 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 45  Beslutsförteckning/Päätösluettelo; Potilasvakuutuskilpailutuksen taustatyö ja 

toteuttaminen, MSR FINSER OY/ELEGY CONSULTING OY, 24 400 € 
 
§ 46 Beslutsförteckning/Päätösluettelo; URANUS (Oberon) 8.4.6.20 version nosto, 

69 718 €, ylläpitokustannus vuosittain 2 794 € 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 72 Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat – Lyhytaikaisen luoton 

otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 73 Anskaffning av processanalys till Vasa sjukvårdsdistrikt – Prosessianalyysin hankinta 

 Vaasan sairaanhoitopiirille 
 
§ 74 Anskaffning av koloskop – Kolonoskoopin hankinta  
 
§ 75 Anskaffning av duodenoskop – Duodenoskoopin hankinta 
 
§ 76 Anskaffning av ergospir. apparatur – Ergospir. laitteiston hankinta 
 
§ 77 Anskaffning av ultraljudsapparatur till ögonkliniken – Silmäklinikan UÄ-laitteen 

 hankinta 
 
§ 78 Anskaffning av borr-såg-system – Pora-sahajärjestelmän hankinta 
 
§ 79 Anskaffning av covid-19 –del, SAI-system – SAI-järjestelmä, covid -19 -hankinta  
 
§ 80 Anskaffning av CTG-apparatur – KTG-laitteen hankinta 
 
§ 81 Anskaffning av beskrivning av informationssystem – Tietojärjestelmien kuvaustyön 

 hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 74 Opinnäytetyön lupa-anomus/ Anhållan om lärdomsprov; Susanna Heikkinen, Itä-

Suomen Yliopisto, Farmasia. 
 
§ 75  Grundande av primähälsovårdens mun- och tandvårdsjour, ändring av beslut §47, 

29.5.2020/ Perusterveydenhuollon suunterveydenhuollon päivys-tyspisteen 
perustaminen, päätöksen korjaaminen §47 29.5.2020 

 
§ 76  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 77  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 78 Lönejustering/Palkantarkistus  
 
§ 79 Forskningslov, övrig undersökning/ Tutkimushankehakemus, muu tutkimus; Larissa 

Niemi, Turun Yliopisto, ”The advancing of environmental sustainabil-ity in the 
finnish health care sector” 

 
 § 80 Makuleras/ Makuloitu 
 
§ 81  Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushanke-hakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Antti Jekunen, onkologian pkl., Raxo Trial. 
  
§ 82 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehake-mus, 

lääketieteellinen tutkimus; Marko Sallisalmi, VKS/leikkausosasto, lääke-
tietorobottitutkimus 

 
§ 83  Makuleras/ Makuloitu 
 
§ 84 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 85 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 86 Lönejustering/ Palkantarkistus  
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§ 87  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkuunande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 88 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 89 Lönejustering/Palkantarkistus  
 
§ 90 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 91  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 92  Anhållan om forskningslov, övrig undersökning/ Tutkimushankeha-kemus, muu 

tutkimus, Joonas Lahelma, Kaakkois-Suomen ammattikorkea-koulu, 
”Ensihoitojärjestelmän kestävyys yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa”. 

 
§ 93 Coronaresultatets  synlighet i Omakanta/ Koronatuloksen näkyminen Oma-kannassa 
 
§ 94 Medicinekandidaternas  praktik avbryts för perioden 17.9 – 2.10.2020/ Lääke-tieteen 

kandidaattien hajautettu opetus keskeytetään  ajalle 17.9 – 2.10.2020. 
 
§ 95  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
§ 96  Anhållan om individuellt tillägg på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation/Anomus henkilökohtaisesta lisästä erityis-osaamisen 
perusteella (potilasasiakirjojen tuottaminen kahdella kielellä)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



    

   23.9.2020 

5 (5) 

 

 
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 
 
§ 67 Beslut angående fortsatt forskningslov / Lupa tutkimushankkeen jatkoa varten  
 
§ 68  Ändring till tjänsteregister; delning av en 100% -sjukskötarbefattning till 2 st 50 % 

vakanser / Muutos vakanssirekisteriin; 100 %-sairaanhoitajatoimen muuttaminen 
kahdeksi 50 % vakanssiksi  

 
§ 69 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön för viss tid / Päätös tehtäväkohtaisen 

palkan tilapäisestä korottamisesta 
 
§ 70 Anskaffning och tryck av broschyrer / Esitteiden hankinta ja painanta 
 
§ 71 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön pga ändrade uppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta työtehtävien muutosten vuoksi 
 
§ 72 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön pga ändrade uppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta työtehtävien muutosten vuoksi 
 
§ 73 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön pga ändrade uppgifter / Päätös 

tehtäväkohtaisen palkan korottamisesta työtehtävien muutosten vuoksi 
 
§ 74 Förhöjning av avdelningsskötares uppgiftsenliga lön för viss tid (förman för två 

enheter) / Osastonhoitajan tehtäväkohtaisen palkkatason tilapäinen nostaminen 
(kahden yksikön esimies)  

 

§ 75 Beslut om lönetillägg för snabbvikariat / Päätös äkkilähtijälisistä 

 

§ 76 Beslut för forskningslov / Lupa tutkimushankketta varten 
 
§ 77 Beslut angående examensarbete / Päätös opinnäytetyötä varten 
 
§ 78 Beviljande av förhöjd uppgiftsspecifik lön för viss tid / Päätös tehtäväkohtaisen 

palkan tilapäisestä korottamisesta 
 
§ 79 Ändring till tjänsteregister, ändring av tjänst till befattning / Muutos virkarekisteriin, 

virka muutetaan toimeksi 
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Vasa sjukvårdsdistrikts utlåtande om regeringens propositionsutkast till
riksdagen med förslag till lagstiftning om reformen av ordnandet av social- och
hälsovård samt räddningsväsendet och om inrättandet av landskap

Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och finansministeriet bereder social- och
hälsovårdsreformen och inrättandet av landskap samt reformen av ordnandet av räddningsväsendet i
enlighet med regeringsprogrammet. Social- och hälsovårdsministeriet, inrikesministeriet och
finansministeriet ber om utlåtande om det bifogade utkastet till regeringens proposition
VN/8871/2019.

I enlighet med statsminister Sanna Marins regeringsprogram genomförs en reform av social- och
hälsovården och räddningsväsendet och inrättande av landskap i Finland. Målsättningen med
reformen enligt regeringsprogrammet är att minska på välbefinnande- och hälsoskillnaderna, trygga
jämställda och kvalitativa social- och hälsotjänster för alla finländare, förbättra tillgången och
tillgängligheten till tjänsterna, trygga tillgången på professionell arbetskraft, svara på utmaningarna
som de samhälleliga förändringarna medför och dämpa ökningen av kostnaderna.

Målsättningen med reformen av räddningsväsendet är att trygga tillgången till, omfattningen av och
kvaliteten på räddningsväsendets tjänster även i framtiden. Reformens målsättning är att utveckla och
stöda räddningsväsendets riksomfattande effektivitet och enhetlighet. Målsättningen är också att
säkerställa att landskapens räddningsverk har möjlighet att tillhandahålla prehospital sjukhusvård i
hela landet.

Begäran om utlåtande, lagutkast 15.6.2020 och bilagor hittas på social- och hälsovårdsreformens
webbplats
https://soteuudistus.fi/sv/utkast-till-lagforslag-15.6.2020

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns utlåtande:

Verksamheten i Vasa sjukvårdsdistrikt överförs till samkommunen för Österbottens välfärdsområde
1.1.2022. I Österbotten har man berett ett gemensamt utlåtande som i sin helhet skickas som
välfärdssamkommunens utlåtande. Vasa sjukvårdsdistrikt vill ändå med detta utlåtande framhäva de
angelägenheter som är viktiga betraktat från sjukvårdsdistriktets perspektiv.

De mål som uppställts för reformen är väsentliga och viktiga. Vasa sjukvårdsdistrikt anser det
ändamålsenligt att social- och hälsovården samt räddningsväsendet och den prehospitala
akutsjukvården organiseras av en aktör och i överensstämmelse med samma regionindelning. I
princip är det motiverat att regionindelningen blir enhetlig.

I Österbotten håller man redan nu på att forma en frivillig och kommunfinansierad samkommun för
Österbottens välfärdsområde där primärvården, socialvården och den specialiserade sjukvården
integreras under en och samma aktör till en verksamhet som inleds år 2022. Våra mål är likformiga
med de som mål som uppställts för den nationella social- och hälsovårdsreformen, men vi vill
framhäva att regionen måste ges äkta makt att besluta i ärenden som berör den egna regionen och
med iakttagande av de särdrag som präglar vår region. Till denna del måste den lagstiftning som nu
varit på remiss utvecklas.

Lagpropositionen innebär att samhällsstyrningen centraliseras i avsevärd utsträckning. I
lagpropositionen framhävs statens roll, medan landskapets reella självstyrelse blir knapp i synnerhet
när det gäller ekonomi, finansiering och investering. I lagpropositionen borde samarbetet mellan
vårdlandskapen och kommunerna i regionen beaktas bättre. För att vårdlandskapen ska förmå vara
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verksamma i en föränderlig miljö borde verksamheten kunna anpassas tillräckligt smidigt. I
lagpropositionen blir förfarandena mellan vårdlandskapet och staten omåttligt centraliserade, trots att
den reella verksamheten bedrivs i kontaktytan mellan landskapet och kommunen. Lagpropositionen
skapar landskap med en svag självstyrelse och inskränker också väsentligt på de autonoma
kommunernas roll.

Lagpropositionen tar heller inte tillräckligt hänsyn till de olikheter som finns mellan olika landskap. För
att möjliggöra en reell självstyrelse som bemöter befolkningens behov måste självstyrelsen utvidgas i
fråga om det beslutsfattande som hänför sig till ekonomi, investeringsmöjligheter, låntagning och den
egna organisationen.

I Österbotten har man medvetet allokerat resurser till social- och hälsovården. Ingen torde kunna
förneka att detta inte har inverkat på att vi i Österbotten har den friskaste befolkningen. I enlighet med
vårdlandskapslagstiftningen kommer finansieringen i Österbotten enligt nuvarande beräkningar att
minska tredje mest i Finland, med -186 €/invånare, dvs. med totalt -33 miljoner. Grannområdet
kommer att få 3 838 €/invånare för att organisera sina tjänster, medan Österbotten bara kommer att
få 3 321 €/invånare. Lagstiftningen förutsätter dock att servicesystemet ska tillhandahålla samma
tjänster för befolkningen i bägge landskap. Är tanken då att man ska anställa färre personer eller låta
bli att ordna vissa tjänster överhuvudtaget, varvid servicekvaliteten blir lidande och det likvärdiga
bemötandet av medborgarna inte förverkligas? I Österbotten ställs vi inför en utmaning också på
grund av att invånarna i regionen med anledning av geografiska orsaker använder sig av tjänster som
ordnas av grannområden som har tillgång till mera pengar, vilket även kommer att påverka våra egna
möjligheter att ordna tjänster för vår egen befolkning i och med att vi betalar mer för köptjänster till
något annat landskap. Finansieringen minskar via flera olika instrument i modellen, eftersom
exempelvis förändringar i servicebehov bara beaktas till 80 procent. Finansieringen ökar bara om
befolkningen mår sämre och servicebehovet tilltar. En finansieringsmodell som är så här kraftigt
behovskorrigerad beaktar inte servicesystemet i sin helhet (vilket det ändå är). Modellen saknar alltså
incitament som sporrar till att befolkningen ska bli frisk och välmående utan att finansieringen
minskar.

Finansieringsmodellen är inte godtagbar i föreslagen form. Finansieringslagen måste utvecklas så att
finansieringsmodellen uppmuntrar till en välmående befolkning och stärker en reell självstyrelse. Det
måste finnas en klar plan för införandet av en landskapsskatt redan innan lagarna godkänns. I
lagpropositionen måste kommunens förutsättningar att sköta sin ekonomi i linje med principerna för
en självstyrelse tryggas. Lagpropositionen måste ses över som en helhet. Finansieringen borde från
första början uppmuntra till att befolkningen ska må bra; nu saknas det incitament.

Även om man i finansieringen tar hänsyn till förändringar i servicebehov, förändringar i kostnadsnivå,
förändringar i uppgifter och skyldigheter samt det att kostnaderna årligen kontrolleras i efterskott
inrymmer den en felaktighet, eftersom förändringar i servicebehov enbart beaktas till 80 procent. I
praktiken innebär det här att landskapet belastas av en inbyggd besparingsplikt som tillsammans med
den sänkta finansieringen kommer att få avsevärda konsekvenser för en del regioner.

De koefficienter som används för att fastställa finansieringsbehovet måste ändras. I lagpropositionen
bestämmer prevalensen 79,7 % och invånarantalet 13.1 % av finansieringen.
Finansieringskoefficienterna måste förenklas och göras mera sporrande, och viktkoefficienterna
måste ändras. I jämförelse med de flesta landskap är befolkningen i Österbotten förhållandevis frisk.
Den föreslagna finansieringsmekanismen straffar landskapet för detta, eftersom den i för hög grad
betonar diagnoser och sjukdomsrelaterade koefficienter. Finansieringsmodellen tar inte i beaktande
tidigare satsningar på förebyggande verksamhet eller det faktum att varje landskap ändå måste
upprätthålla ett servicesystem även om befolkningen är friskare.

I finansieringen bör koefficienten för tvåspråkighet åtminstone fördubblas för att motsvara de reella
kostnaderna, samtidigt som finansieringen för skärgård samt främjande av hälsa och välfärd bör
höjas. I finansieringen måste även avstånden inom landskapet och avståndet från landskapet till
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universitetssjukhus ges större vikt. Räddningsväsendets riskkoefficienter måste utvärderas på nytt för
att de regionala särdragen ska bli bättre beaktade.

Övergångsutjämningen av finansieringen bör vara längre (10 år) och den maximala
förändringsutjämningen måste begränsas till maximalt +/- 75 euro.

Kronoby kommun hör till landskapet Österbotten och i fortsättningen till Österbottens vårdlandskap.
Kommunen anskaffar för närvarande den service som hänför sig till räddningsväsende, socialvård
och hälsovård av Mellersta Österbotten genom avtal. Invånarna i Kronoby kommun, måste om
regionen så det anser, ges möjlighet att tillhandahålla sina tjänster tillsammans med Mellersta
Österbotten.

I lagpropositionen begär man också om ett förslag till ett landskap som kunde stöda utvecklandet av
svenskspråkiga tjänster. Det här en synnerligen omfattande uppgift som förutsätter att landskapet har
tillgång till tillräckligt omfattande svenskspråkiga personalresurser; en klar koppling till forsknings- och
universitetsvärlden; en ekonomisk stabilitet och möjlighet att allokera resurser till ifrågavarande
verksamhet samt ett omfattande serviceutbud som räcker till att trygga tillhandahållandet av
mångsidiga uppgifter. Österbottens vårdlandskap är det enda landskapet i Finland på fastlandet med
svenskspråkig majoritet. Av de tvåspråkiga landskapen har landskapet Österbotten de bästa
förutsättningarna att tillhandahålla tjänster på de bägge inhemska språken och nationellt stöda andra
landskap när det gäller svenskspråkiga tjänster men även i omfattande grad när det gäller
myndighetsuppgifter. I och med detta så är det naturligt att Österbotten ska ansvara för
sammanjämkningen av de tvåspråkiga vårdlandskapens ömsesidiga avtal samt för
sammanjämkningen av avtal som ingås med övriga landskap gällande klienter som behöver
svenskspråkiga tjänster. Paragraferna bör även ge ett tydligt mandat till att koordinera och utveckla,
men också ge möjligheter till att bestämma om hur tjänster, utveckling och forskning ska centraliseras
för att kunna erbjuda de mest avancerade tjänsterna på svenska, och hur man ska hantera eventuella
meningsskiljaktigheter mellan vårdlandskapen. Tillräcklig finansiering bör även allokeras för
ändamålet.

Kårkulla och Eskoo är specialomsorgsdistrikt som tillhandahåller landskapsöverskridande verksamhet
i vår region, och vars personal, kompetens och egendom kommer att överföras till flera vårdlandskap.
Nödvändig kompetens, utvecklingsverksamhet, resurser och tjänster på specialnivå måste tryggas
över språk- och landskapsgränserna.

Bakgrundsuppgifter

Respondentens officiella namn: Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun

Namn på den person som antecknat svaret och eventuella kontaktuppgifter: Marina Kinnunen,
sjukvårdsdistriktets direktör. Marina.kinnunen@vshp.fi, tfn +358 44 323 1808

Till myndigheter: Organets namn och behandlingsdatum för svaret till utlåtandet:

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt, en remissdiskussion har förts om utlåtandet och styrelsen har
informerats under beredningen av utlåtandet. Det slutgiltiga och tillställda utlåtandet tas till styrelsen
för kännedom på styrelsemötet 28.9.2020



Budgetändring 2020 - Talousarviomuutos 2020

Patientsäkerhetscentret Potilasturvallisuuskeskus 2020 2021 2022 2023-24   totalt - yhteensä

Till statsandel berättigade kostnader Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 360 000 1 200 000 1 200 000 840 000 3 600 000

Egenfinansiering Omarahoitusosuus 60 000 200 000 200 000 140 000 600 000

Statsbidrag Valtionavustus 300 000 1 000 000 1 000 000 700 000 3 000 000

Rakenneuudistus Rakenneuudistus 2020 2021 2022   totalt - yhteensä

Till statsandel berättigade kostnader Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 2 485 105 5 657 520 8 142 625

Egenfinansiering Omarahoitusosuus 497 021 1 131 504 1 628 525

Statsbidrag Valtionavustus 1 988 084 4 526 016 6 514 100

Tulevaisuuden Sotekeskus Tulevaisuuden Sotekeskus 2020 2021 2022   totalt - yhteensä

Till statsandel berättigade kostnader Valtionavustukseen oikeuttavat kustannukset 575 700 1 105 000 977 000 2 657 700

  inneh. LAPE programmets andel   sis. LAPE muutosohjelman osuus 125 100 237 600 212 200 574 900

Egenfinansiering Omarahoitusosuus 0 0 0

Statsbidrag Valtionavustus 575 700 1 105 000 977 000 2 657 700

Budgetändring totalt Talousarviomuutos yhteensä 2 863 784 6 631 016 1 977 000 700 000 12 171 800

   Den egna finansieringen finns     Omarahoitusosuus on jo VSHP:n tai

   redan i den befintliga budgeten i    hanketoimijoiden olemassaolevissa

   VSVD eller i de deltagande org.    talousarvioissa
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Budgetändring 2020 - Talousarviomuutos 2020

Byggnader eller delar av byggnader som kommer att rivas/tas ur bruk/saneras

Rakennukset tai siivet, jotka puretaan/poistetaan käytöstä/saneerataan

restvärde som avskrivs

jäännösarvo joka poistetaan

JK - gamla sjukhuset, vanha sairaala

tas ur bruk - poistetaan käytöstä 303 668

Stamsjukhuset - E-flygeln - Kantasairaala - E-siipi

rivs - puretaan 677 640

X-huset - X-talo 976 133

XB-delen rivs och XC/XD totalsaneras

XB-osa puretaan ja XC/XD sanerataan täysin

S-huset - S-talo 326 863

(tegelhuset längs Sandviksgatan - tiilirakennus Hietalahden kadun varrella

Restvärdet > 30 år avskrivs

Jäännösarvo > 30 vuotta poistetaan

G-huset - G-talo 221 826

totalsanering 2021 - Täydellinen saneeraus 2021

Tilläggsavskrivning totalt - Lisäpoistoja yhteensä 2 506 130



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Självvärdering av 
styrelsen för Vasa 

sjukvårdsdistrikt 2020 
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1 Inledning 
 

Styrelsens självvärdering genomfördes med hjälp av en elektronisk Webropol-enkät i 
augusti 2020. En länk till enkäten skickades per e-post till samtliga styrelsemedlemmar 
samt till fullmäktigepresidiet. Svarsprocenten var 71 %. 

Med enkäten utredde man med hjälp av följande delområden hur styrelsemedlemmarna 
själva utvärderade det arbete som styrelsen utövat under den gångna mandatperioden: 1) 
hur har styrelsen lyckats i sin uppgift, 2) beslutsprocessen, 3) den interna 
verksamhetskulturen i styrelsen och 4 ) samarbetet med externa och interna 
intressegrupper. I enkäten fick de tillfrågade besvara påståenden med en skala från 1 till 
5, där 1=helt av annan åsikt och 5=helt av samma åsikt.   
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2 Resultat 
 

2.1 Utvärdering av hur styrelsen har lyckats i sin uppgift 
 

Styrelsens uppgifter fastställs i kommunallagen och Vasa sjukvårdsdistrikts 
förvaltningsstadga. Enligt självvärderingen har styrelsen lyckats bäst i bevakningen av 
sjukvårdsdistriktets intressen samt i organiseringen och utvecklingen av förvaltningen. 
Däremot så har styrelsen lyckats sämre i balanseringen av ekonomin samt i uppgörandet 
av budgeten. 

 
Förverkligas 

mycket 
dåligt 

1 

Förverkligas 
dåligt 

 
2 

Förverkligas 
hyfsat 

 
3 

Förverkligas 
bra 

 
4 

 
Förverkligas 
mycket bra 

5 
 

Styrelsen har lyckats 
i organiseringen och 
utvecklingen av 
förvaltningen (4,3) 

0% 0% 10% 50% 40% 

Styrelsen har lyckats 
i uppgörandet av 
budgeten (3,5) 

0% 0% 50% 50% 0% 

Styrelsen har lyckats 
i balanseringen av 
ekonomin (3,2) 

0% 0% 80% 20% 0% 

Styrelsen har lyckats 
i 
intressebevakningen 
av sjukvårdsdistriktet 
(4,5) 

0% 0% 10% 30% 60% 

Styrelsen har lyckats 
i ägarstyrningen (3,8) 

0% 0% 20% 80% 0% 

Styrelsen har lyckats 
med att främja den 
interna kontrollen 
och riskhanteringen 
(3,9) 

0% 10% 0% 80% 10% 

Styrelsen har lyckats 
i beredningen och 
verkställandet av 
sjukvårdsdistriktets 
strategi (4,2) 

0% 0% 10% 60% 30% 

Styrelsen har 
lyckats i 
beredningen av 
personalstrategin 
(3,9) 

0% 0% 30% 50% 20% 

Styrelsen har lyckats 
i sin roll som 
arbetsgivare (3,7) 

0% 0% 30% 70% 0% 
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Styrelsen har lyckats 
i sin kommunikation 
(3,7) 

0% 0% 30% 70% 0% 

Styrelsen har lyckats 
förutse förändringar i 
verksamhetsmiljön 
(3,8) 

0% 0% 30% 60% 10% 

TABELL 1 Utvärdering av hur styrelsen har lyckats i sin uppgift  
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2.2 Beslutprocessen 
 

I det här delområdet fick de tillfrågade utvärdera hur bra och öppet de ärenden som tas till 
styrelsen för behandling har beretts men även utvärdera deras egna 
påverkningsmöjligheter och tidsanvändning. De högsta vitsorden gavs för att de ärenden 
som kommer till beslutsfattande är bra beredda och att beslutsförslagen är klara och 
tydliga samt att ordförandens agerande förbättrar genomdrivandet av sammanträdet. Det 
lägsta vitsordet gavs för den information som ges om konsekvenserna av de olika 
beslutsalternativen. 

 Stämmer 
inte alls 

 
 
1 

Stämmer 
nästan 
inte alls 

2 

Stämmer 
någorlun

da 
3 

Stämmer 
väl 

 
4 

Stämmer 
mycket bra 

 
5 

De ärenden som tas till 
beslutsfattande är bra 
beredda och 
beslutsförslagen är klara 
och tydliga (4,4) 

0% 0% 0% 55,56% 44,44% 

Jag har fått tillräckligt med 
information om de frågor 
som är under beredning 
(4,1) 

0% 0% 0% 90% 10% 

Jag har fått tillräcklig med 
information om 
konsekvenserna av de olika 
beslutsalternativen (3,5) 

0% 0% 50% 50% 0% 

Jag upplever att jag har bra 
möjligheter att påverka de 
beslut som fattas i styrelsen 
(3,8) 

0% 0% 40% 40% 20% 

Jag upplever att jag har 
tillräckligt med tid för 
styrelseuppdraget (4,1) 

0% 10% 10% 40% 40% 

Ordförandens agerande 
förbättrar genomdrivandet 
av sammanträdet (4,2) 

0% 0% 10% 60% 30% 

TABELL 2 Beslutprocessen 
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2.3 Utvärdering av den interna verksamhetskulturen i styrelsen 
 
Den interna verksamhetskulturen i styrelsen bedömdes med hjälp av nedanstående 
påståenden i tabellen. Styrelsearbetet ansågs vara starkast präglat av ett tolerant 
diskussionsklimat, samarbete samt ett förbindande till beslut även efter omröstning. De 
lägsta vitsorden gavs för kundorienteringen och nyskapandet. 
 
 

Stämmer 
inte alls 

 
 

1 
 

 
Stämmer 
nästan 
inte alls 

 
2 
 

 
Stämmer 

någorlunda 
 
3 
 

Stämmer 
väl 

 
 

4 

Stämmer 
mycket 
bra 

 
5 

Styrelsearbetet baserar sig på 
sjukvårdsdistriktets strategi (4,3) 

0% 0% 0% 70% 30% 

Styrelsearbetet är starkt förknippat 
med fastställda mål (4,1) 

0% 0% 10% 70% 20% 

Styrelsearbetet är öppet (4,1) 0% 0% 10% 70% 20% 

Styrelsearbetet är kundorienterat 
(3,8) 

0% 10% 20% 50% 20% 

Styrelsearbetet präglas av en 
konsensusanda (4,2) 

0% 0% 20% 40% 40% 

Styrelsearbetet främjar samarbete 
(4,4) 

0% 0% 
 

0% 
60% 40% 

Styrelsearbetet präglas av ett 
tolerant diskussionsklimat (4,6) 0% 0% 

 
0% 

 
40% 60% 

Styrelsesamarbetet präglas av ett 
arbetssätt där man tänker på hela 
sjukvårdsdistriktets bästa (4,0) 

0% 0% 20% 60% 20% 

Styrelsesamarbetet för samman de 
olika politiska grupperna (4,1) 

0% 0% 10% 70% 20% 

Styrelsearbetet är effektivt (3,9) 0% 0% 20% 70% 10% 

Styrelsearbetet baserar sig på fakta 
(4,4) 

0% 0% 0% 60% 40% 

Styrelsearbetet sätter fart på 
verkställandet (4,0) 

0% 0% 30% 40% 30% 

Styrelsearbetet är nyskapande (3,7) 0% 10% 10% 80% 0% 

I styrelsearbetet förmår man klart 
skilja på politisk och professionell 
styrning (4,0) 

0% 0% 30% 40% 30% 

I styrelsearbetet binder man sig till 
besluten även efter omröstning (4,5) 

0% 0% 0% 50% 50% 

I styrelsearbetet har man en 
tillräckligt lång framförhållning 
beträffande framtiden (3,9) 

0% 0% 40% 30% 30% 

TABELL 3 Utvärdering av den interna verksamhetskulturen i styrelsen  
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2.4 Utvärdering av samarbetet med externa och interna intressegrupper 
 
I samband med det här delområdet fick styrelsen bedöma samarbetet med externa och 
interna intressegrupper..0} Styrelsen bedömde att samarbetet fungerar bäst med 
sjukvårdsdistriktets direktör. Däremot så bedömde styrelsen att samarbetet fungerade 
sämst med övriga sjukvårdsdistrikt.  
 
  

Förverkligas 
mycket 
dåligt 

1 
 

Förverkligas 
dåligt 

 
2 

Förverkligas 
hyfsat 

 
3 

Förverkligas 
bra 

 
4 

Förverkligas 
mycket bra 

5 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och 
kunderna (3,4) 

0% 10% 40% 50% 0% 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och 
fullmäktige (4,1) 

0% 10% 10% 40% 40% 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och 
sjukvårdsdistriktets 
direktör (4,6) 

0% 0% 0% 40% 60% 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och de 
ledande 
tjänsteinnehavarna 
(4,4) 

0% 0% 10% 40% 50% 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och 
kommunerna i 
sjukvårdsdistriktet (3,4) 

0% 10% 40% 50% 0% 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och de 
övriga 
sjukvårdsdistrikten (3,0) 

0% 30% 40% 30% 0% 

Bedöm hur väl 
samarbetet löper 
mellan styrelsen och 
medierna (3,7) 

0% 0% 30% 70% 0% 

TABELL 4 Utvärdering av samarbetet med externa och interna intressegrupper 
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Möteskallelse 

Organ:  Nämnden för minoritetsspråket 

 

Tid:   3.6.2020 kl. 13.00 

Plats:   Vasa centralsjukhus, Y3, Kärrsnäppa 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf  Ärende 

 

§ 1   Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet 

 

§ 2   Val av protokolljusterare 

 

§ 3   Läget gällande beredningen av välfärdssamkommunen 

   Päivi Berg, chef för primärvårdsenheten 

 

§ 4   De kontakter som tagits med patientombudsmannen år 2019, betraktat  

          från ett språkligt perspektiv  

   Sari Mäkinen, patientombudsman 

 

§ 5   Kundresponsen år 2019 betraktat från ett språkligt perspektiv 

   Sari West, kundbetjäningschef 

 

§ 6   Övriga eventuella ärenden 

 

§ 7   Sammanträdet avslutas 

 



Ärendesida 3(6) 

 

Organ §  Sammanträdesdag  

 

Nämnden för minoritetsspråket 1 - 7 3.6.2020  

 

 

Protokoll, nämnden för minoritetsspråket, 3.6.2020 

§ 1 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet 

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade sammanträdet. Sammanträdet kon-

staterades vara lagligt sammankallat och beslutfört.  

 

§ 2 Val av protokolljusterare 

Kaj Johansson och Paula Heikkilä valdes till protokolljusterare. 

 

§ 3 Läget gällande beredningen av välfärdssamkommunen  

Päivi Berg, chef för primärvårdsenheten 

 

Chefen för primärvårdsenheten Päivi Berg berättade att diskussionerna om en välfärdssamkom-

mun inleddes i slutet av år 2018. Hittills har man utrett, vilka kommuner som vill medverka i väl-

färdssamkommunen. Alla kommuner har godkänt det nya grundavtalet. Dessutom måste kom-

munerna besluta om de i enlighet med kommunallagen överför produktions- och anordnandean-

svaret för primärvården och socialvården i sin helhet till Österbottens frivilliga välfärdssamkom-

mun. Kommunernas specialiserade sjukvård ska lagenligt ordnas av välfärdssamkommunen oav-

sett om de överför sin primärvård och socialvård till välfärdssamkommunen eller inte. 

 

Fem kommuner beslutade redan år 2019 att de ska ansluta sig till den nya samkommunen, men 

en del kommuner funderar ännu på saken. Kommunerna måste senast 16.6.2020 besluta om de 

ansluter sig till välfärdssamkommunen eller inte. Om kommunerna inte medverkar redan från 

första början kan de ansluta sig till välfärdssamkommunen även senare, men kan inte medverka i 

beredningen av välfärdssamkommunen från startskottet. Beredningen av Österbottens välfärds-

samkommun fortsätter med de medverkande kommunerna. Kommunerna kan även fatta ett be-

slut efter 17.6.2020, men beslutet måste dock fattas under år 2020, och sedan delta i berednings-

arbetet från och med 1.1.2021. Grundavtalet för Österbottens välfärdssamkommun träder i kraft 

från och med 1.1.2021. Verksamheten kommer sannolikt att inledas från och med början av år 

2022. 

 

Alla välfärdssamkommuner i Finland ser bara fördelar med en integration. Det finns förstås ut-

maningar i verksamheten, men fördelarna är klart fler än utmaningarna. Avsikten är att basser-

vicen ska bli starkare, servicetillgången ska bli bättre och att de ”bredare axlarna” ska göra det 

möjligt att bevara tjänster. Huvudregeln är att respektive kommun betalar för servicen i den mån 

som den använder servicen. Tjänsterna får inte kosta mer för dem som använder sig av tjänster-

na, eftersom storleken på klientavgifterna fastställs i klientavgiftslagen. 

  

Välfärdssamkommunen kommer att få ett nytt namn som ännu inte har bestämts. Personalen 

överförs till samkommunen som gamla arbetstagare när verksamheten inleds. Inom de närmaste 

åren kommer det att ske många, stora saker med förenande effekter. År 2022 kommer H-huset 

att bli färdigt. År 2023 träder social- och hälsovårdsreformen i kraft i landskapet, med behovskor-

rigerad finansiering. År 2023 tas ett nytt, regionalt patient- och klientdatasystem i bruk. 
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Organ §  Sammanträdesdag  

 

Nämnden för minoritetsspråket 1 - 7 3.6.2020  

 

 

 

§ 4 De kontakter som tagits med patientombudsmannen år 2019, betraktat från ett språk-

ligt perspektiv 

Sari Mäkinen, patientombudsman 

 

Patientombudsman Sari Mäkinen berättade att det togs 366 kontakter med patientombudsman-

nen angående Vasa centralsjukhus år 2019. Antalet har sjunkit en aning i jämförelse med år 2018 

(404 stycken). Antalet kontakter som berör användningen av språk vid Vasa centralsjukhus upp-

gick till 11 stycken år 2019, då antalet år 2018 var 15 stycken. De kontakter som berör språk gäller 

kunskaperna i finska och svenska i vårdsituationer. En kontakt berörde de dokument som regi-

streras i Kanta-tjänsten.  

 

I vårdsituationer kommer missnöjet med språkkunskaperna till uttryck på så sätt att kunden upp-

lever sig ha blivit missförstådd på grund av den yrkesutbildade personens bristfälliga språkkun-

skaper. Det här kan enligt klientens uppfattning ha lett till rent av felaktiga diagnoser och vårdbe-

slut. I ett fall hade det inträffat ett fel i samband med vårdresponsen, varefter klienten handleddes 

i hur hen kan anhålla om att få felet rättat. Klienten hade dryftat hur felet i texten kan ha påverkat 

beslutet om invalidpension. Klienten var missnöjd med den behandlande läkarens kunskaper i 

finska. 

 

I lindrigare fall förorsakar brister i den språkliga servicen missnöje med servicekvaliteten. Sam-

arbetet med yrkespersoner löper inte så smidigt när det är svårt att kommunicera. Enligt en 

kommentar hade man använt en skötare som tolk till stöd för läkaren. I en annan inkommen re-

spons upplevde makan att hon inte fått diskutera ordentligt om de frågor som anknöt till vården 

av den avlidna maken, och upplevde att också språket (svenska) var ett problem. 

 

En klient frågade varför en del av texterna är på svenska i Kanta.fi fastän klienten är finskspråkig? 

Och önskade att alla texter skulle finnas på finska i Kanta. Klienten ville heller inte få sina texter i 

pappersform, vilket igen ställer till utmaningar i fråga om översättningsrätten. 

 

Nämnden förde också en diskussion om hur mycket kundens namn påverkar valet av det språk 

som används på sjukhuset. Om klienten har ett svenskspråkigt namn så inleds diskussionen ofta 

på svenska även om klienten har finska som modersmål. Klientens modersmål uppdateras i pati-

entdatasystemet via befolkningsregistercentralens system en gång per dygn, så denna informat-

ion finns nog tillgänglig. Å andra sidan så bedömde man att det inte alltid nödvändigtvis finns tid 

för att kontrollera denna uppgift, utan att diskussionen kan inledas på det förmodade språket. 

Läkare har utgångsmässigt rätt att diktera vårdresponser på deras eget modersmål för att undvika 

att felaktiga uppgifter blir införda i journalhandlingarna. Man borde alltid fråga om kunden vill få 

sin text översatt till sitt modersmål och sedan få det senare skickat hem översatt. Om man inte 

överenskommit om det här under sjukhusvistelsen och vårdresponsen kommer hem på fel språk, 

så kan kunden själv be om att få en översättning av vårdresponsen. I fråga om språket konstate-

rade nämnden att servicen ändå är av god kvalitet och att man knappast kommer att uppnå ett 

läge där allt skulle löpa fullständigt. 
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Organ §  Sammanträdesdag  

 

Nämnden för minoritetsspråket 1 - 7 3.6.2020  

 

 

 

§ 5 Kundresponsen år 2019 betraktat från ett språkligt perspektiv  

Sari West, kundbetjäningschef 

 

Kundbetjäningschef Sari West redogjorde för den kundrespons som inkommit år 2019 betraktat 

från ett språkligt perspektiv. År 2019 inkom det sammanlagt 5 105 kundresponser. Antalet har 

ökat en aning under de senaste två åren. Medeltalet för samtliga responser var 4,7 på en skala 

från 1 till 5, och den fråga där man bedömde den språkliga servicen ”Jag fick vård eller betjäning 

på mitt modersmål” fick ett ännu bättre medeltal 4.8. Över 96,6 % av de svarande var antingen 

helt eller delvis av samma åsikt om att de hade betjänats på det egna modersmålet. Tjugoåtta 

stycken av de svarande var delvis av annan åsikt, dvs. 0,28 % och 32 stycken av de svarande var 

helt av annan åsikt, dvs. 0,94 %. På mötet gick man noggrannare igenom hur de svarande hade 

preciserat sina svar ifall de inte hade varit nöjda med betjäningen. En del svar hade inte kommen-

terats på något sätt.  

 

Antalet negativa responser som inkommer i förhållande till det totala antalet responser är mycket 

lågt. Den språkliga servicen klandrades oftare av svenskspråkiga kunder som upplevde att de inte 

hade fått betjäning på sitt eget modersmål eller hade inte blivit förstådda eller hade inte själva 

förmått förstå det sagda i tillräcklig omfattning. Inom serviceområdet för öppenvård, serviceom-

rådet för kvinnor och barn samt serviceområdet för psykiatri gällde de negativa kommentarerna 

oftast läkarens språkkunskaper. Inom serviceområdet för bäddavdelningsvård gällde de negativa 

språkkommentarerna oftast vårdpersonalen. Inom serviceområdet för akutvård fick bägge yrkes-

grupp negativ respons om språket. 

  

Nämnden konstaterade att den språkliga servicen utgående från den inkomna kundresponsen 

fungerar bra på det stora hela, även om det är en aning överraskande att också skötarnas språk-

kunskaper får kritik. 

   

§ 6 Övriga eventuella ärenden 

 

Vid styrelsens senaste sammanträde behandlade man i anslutning till språk- och behörighetskra-

vet införandet av ett eget språkprov vid sjukhuset. Förslaget godkändes på styrelsesammanträdet, 

men frågan ska ännu behandlas i fullmäktige. Om ärendet godkänns också i fullmäktige kan 

denna fråga behandlas noggrannare på nämndens nästa sammanträde. 

 

§ 7 Sammanträdet avslutas 

Ordföranden tackade nämndmedlemmarna för deltagandet och avslutade sammanträdet kl. 

15.00.  
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