
Föredragningslista  sida 1(16) 

nr 4/2020 

 

 

Organ: Styrelsen     

Tid: 2.3.2020 kl. 9.00 - 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

Beslutsfattare 

Närvarande: 

Hans Frantz 

Barbro Kloo 

Hans-Erik Lindqvist 

Åsa Blomstedt 

Monica Sirén-Aura 

Greger Forsblom 

Mona Vikström  

Per Hellman 

Ulla Hellén 

Raija Kujanpää 

David Pettersson 

 

Ragnvald Blomfeldt 

Katarina Holmqvist 

Riitta Kentala 

Lorentz Uthardt 

Kenneth Pärus 

Carita Nynäs 

Carita Vik-Hästbacka 

Nils-Johan Englund 

Marianne Waltermann 

Erkki Aro 

Luisa Tast 

 

Frånvarande:    

Sakkunniga:    

Övriga  

närvarande: 

Gösta Willman 

Bernhard Bredbacka 

Mari Lampinen-Tuomela 

 

FMGE:s ordf. 

FMGE:s I vice ordf. 

FMGE:s II vice ordf. 

 

Föredragande: Marina Kinnunen 

Olle Gull 

Christian Kantola 

Arja Tuomaala 

svd:s direktör 

tf.förvaltningsdirektör 

tf.chefsöverläkare 

chefsöverskötare 

 

 

 

 

Sekreterare: Olle Gull tf.förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 30 - 39 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Olle Gull 

Justerat: Plats och tid: 

 

Plats och tid: 

 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2020 

 

 

 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Föredragningslista  sida 2(16) 

nr 4/2020 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 2.3.2020 kl. 9.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, mötesrum T1 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 30 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 31 Val av protokolljusterare 3 

§ 32 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 33 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 4 

§ 34 Lägesöversikt 5 

§ 35 Ledigförklaring av tjänsten som chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt 6 

§ 36 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2019 7 

§ 37 Protokollförteckning 10 

§ 38 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2020 11 

§ 39 Information, meddelanden, initiativ, frågor 12 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 13 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (16) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 30 - 32 2.3.2020 

         

 

 

 

 

§ 30 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 31 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Mona Vikström och Ulla Hellén. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 32 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 33 2.3.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 33 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 9 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 33/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 33/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 33/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 33/4 

 

 

SVD:s DIR.:  

föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för känne-

dom. 

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 34  2.3.2020 

 

 

§ 34 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 10 

Styrelsen för sjukvårdsdistriktet får månatligen ta ställning till sjukvårdsdistriktsdirektörens 

lägesöversikt vid sitt sammanträde.  

 

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

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

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

senterar lägesöversikten för marsmånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för februari 2020 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 35  2.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 35 Ledigförklaring av tjänsten som chefsöverläkare i Vasa sjukvårdsdistrikt 

Svd:s dir. 11 

Enligt 57 § i hälso- och sjukvårdslagen ska det vid varje verksamhetsenhet inom hälso- och 

sjukvården alltid finnas en ansvarig läkare. Den ansvariga läkaren ska leda och övervaka häl-

sovården och sjukvården vid verksamhetsenheten.  

 

Efter att chefsöverläkare Reijo Autio sade upp sig, har Christian Kantola fungerat som tf. 

chefsöverläkare under tiden 2.10.2019 – 30.4.2020, pga detta bör tjänsten ledigförklaras.  

 

SVD:s DIR:  

föreslår att styrelsen godkänner, att Vasa sjukvårdsdistrikts chefs-

överläkartjänst ledigförklaras.  

 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 36  2.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 36 Bokslut för Vasa sjukvårdsdistrikt för år 2019 

Svd:s dir. 12 

Bokslutet för år 2019 uppvisar ett underskott om 871.903,83 euro 

 

De totala verksamhetsintäkterna uppgår till 255,3 miljoner euro och överskrider budgeten 

med 10,9 miljoner. Intäkterna för den egna verksamheten överskrider det budgeterade med 

3,9 miljoner euro medan intäkterna från genomfaktureringen för vård i andra inrättningar är 7 

miljoner större än budgeterat. Avgiftsintäkterna blev 0,7 miljoner mindre än budgeterat ef-

tersom avgifterna behölls på samma nivå som året innan. Övriga verksamhetsintäkter blev 1,5 

miljoner euro större än budgeterat bland annat på grund av försäljningsvinsten från fastig-

hetsavyttringen. 

   

Faktureringen till medlemskommunerna uppgår till totalt 217.310.145,15 euro och överskrider 

budgeten med 8,4 miljoner euro eller 4 %. 

 

Faktureringen av gemensamma betalningsandelar har clearats till att motsvara verkliga kost-

nader före bokslutet. Orsaken till clearingen är att debiteringen för de gemensamma betal-

ningsandelarna är befolkningsunderlaget medan debiteringen för verksamheten är använd-

ningen. De gemensamma betalningsandelarna innehåller kostnader för medlemsavgiften, dvs. 

patientförsäkringen, kostnaderna för medicinska hjälpmedel och servicen i anslutning till 

dessa mm, kostnaderna för den prehospitala vården, dyrvårdsutjämningen samt avgiften för 

att upprätthålla specialsjukvårdens jourberedskap. Dyrvårdsutjämningen blev 2,5 miljoner 

euro större än budgeterat, varför den i förskott fakturerade dyrvårdsavgiften även clearades i 

den sista faktureringen. Totalt tilläggsfakturerades 23,90 euro/invånare för de gemensamma 

betalningsnadelarna. 

 

Försäljningen till utsockne kommuner ökade jämfört med 2018 med en miljon euro och upp-

gick nu totalt till 8,5 miljoner euro.  

  

De totala verksamhetskostnaderna för samkommunen uppgår till 246,2 miljoner euro, vilket 

är 11,8 miljoner eller 5 % mera än budgeterat. Kostnaderna har ökat från föregående år med 

12,9 miljoner eller 5,5 %. Från 2019 finns dock laboratorieverksamheten i Jakobstad med i 

sjukvårdsdistriktets verksamhet, varför den verkliga ökningen är 10,8 miljoner eller 4,6 %. 

Sett till enbart den egna verksamheten inom centralsjukhuset har kostnaderna förverkligats 

till 203 miljoner euro eller 102,4 % och ökningen från 2018 är 7,1 miljoner euro eller 3,7 % då 

man bortser från laboratorieöverföringen. Köptjänster för vård i andra inrättningar överskri-

der det budgeterade med 7 miljoner eller 19,4 % medan kostnaderna för övriga kundtjänster 

överskrider det budgeterade med 2,9 miljoner. Största orsaken här är köpta läkartjänster och  

          fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 36  2.3.2020 

 

 

köpta laboratorietjänster. Totalt överskrider de köpta tjänsterna det budgeterade med 11,8 

miljoner euro. Köpta tjänster uppvisar även en ökning från 2018 men åren är inte jämförbara, 

vilket beror på att utlokaliseringen av köks-, städ- och transportfunktionerna samt vissa delar 

av ekonomitjänster och löneräkning syns som köptjänster 2019 medan verksamhetens kost-

nader tidigare även fanns bland såväl materialkostnader som personalkostnader under en del 

av 2018.  Material och förnödenhetsbudgeten underskrids med 0,3 miljoner eller 0,7 %. Av 

dessa överskrider dock röntgen- och laboratorieförnödenheter, kläder och textilier samt för-

sörjningsförnödenheter det budgeterade med totalt 0,9 miljoner euro medan apoteksförnö-

denheterna underskrider det budgeterade med 0,7 miljoner eller 4,3 %. Personalkostnaderna 

överskrider budgeten med en miljon euro eller 1 %. Av detta utgör lönekostnadernas över-

skridning 0,9 miljoner. Vårdpersonalens kostnader understeg det budgeterade med 0,4 miljo-

ner euro medan läkarlönernas underskridning om 0,8 miljoner uppvägs av att utomstående 

läkararvoden och köpta läkartjänster överskrids med 3,8 miljoner. Totala läkarlöner, utomstå-

ende läkararvoden och köpta läkartjänster uppgår till 27,6 miljoner euro vilket är 2,9 miljoner 

mera än budgeterat och 1,6 miljoner mer än 2018. 

 

De totala nettoinvesteringarna uppgår till 34,3 miljoner. I summan ingår samtliga anskaff-

ningar av investeringskaraktär.  Nettokostnaderna underskrider budgetanslagen med 20,6 

miljoner euro. Av de förverkligade investeringarna har 1,9 miljoner finansierats genom lea-

sing, donationer eller som köptjänster (it-investeringarna). Fastighetsinvesteringarna uppgår 

till 28,9 miljoner euro medan apparaturanskaffningarna totalt uppgår till 1,6 miljoner euro. 

Dessutom erlades den andra raten, 1,9 miljoner euro, i ersättning till Vasa stad för det mar-

kanvändningsavtal som uppgjorts angående sjukhustomten i Sandviken.  

 

Det största enskilda fastighetsprojektet är H-huset, med en totalbudget om 145,6 miljoner och 

26,5 miljoner som har förverkligats fram till utgången av 2019. Därutöver kan nämnas F-

delen, med en budget om 21,9 miljoner euro, varav 11,9 miljoner euro hade använts fram till 

utgången av 2019, X-husets fasadrenovering framsköts medan parkeringshusets förhöjning 

genomfördes för totalt 3,6 miljoner då totalbudgeten var 3,5 miljoner euro. Ändringsarbetena i 

NO pågick vid årsskiftet, 3,2 miljoner hade då använts medan budgeten var 3 miljoner euro. 

Merparten av fastighetsprojekten var halvfärdiga vid årsskiftet och pågår ännu under flertalet 

år framöver. Uppföljningen av totalkostnaderna för de större enskilda projekten framgår ur 

bokslutet. 

 

Under året genomfördes ingen miljonanskaffning när det gäller maskiner, apparatur och in-

ventarier. Den största enskilda investeringen är en MRI-uppdatering för 0,6 miljoner euro. 

Den totala apparaturbudgeten uppgick till 4,2 och av detta har förverkligats investeringar om 

3,4 miljoner. 

 

Ur verksamhetsberättelsen i bokslutet framgår hur de verksamhetsmässiga målsättningarna 

har förverkligats. Öppenvårdens prestationer har för psykiatrins del minskat med hela 8,9 % 

jämfört med 2018. Primärvårdsjourens besök hölls så gott som oförändrade och den planerade 

ökningen uteblev. Öppenvårdsbesöken inom somatiken var 1,9 % fler än 2018 men 3 % under  

          fortsätter.. 
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Styrelsen 36  2.3.2020 

 

 

den uppställda målsättningen. Alla prestationer för bäddavdelningsvården överskred den upp-

ställda målsättningen och växte jämfört med 2018. Variationerna är stora mellan speciali-

teterna. De stora avvikelserna finns inom ett fåtal specialiteter.   

 

Antalet vårddagar för patienter med förflyttningsfördröjning är separerade så att den patient-

grupp som inskrivs som allmänmedicinska redan vid ankomsten via samjouren uppföljs sepa-

rat, de blev 1.421 vårddagar medan de som väntar på fortsatt vårdplats efter avslutad vård 

inom specialsjukvården uppgick till 1.735. Totala antalet vårddagar med förflyttningsfördröj-

ning blev alltså 3.156 och jämfört med 2018 är det en minskning med 447 vårddagar eller 12,4 

%. 

 

De bindande anslagen för den egna verksamheten, dvs. den egna verksamhetens nettokostna-

der överskriden den av fullmäktige uppställda nivån med 2.253.456,32 euro  medan de bin-

dande anslagen för finansieringen och investeringarna ligger inom den av fullmäktige upp-

ställda nivån. 

 

Sjukvårdsdistriktets underskott för räkenskapsperioden bokförs mot det egna kapitalet och 

utgör sålunda en minskning mot tidigare års ackumulerade överskott. Det ackumulerade över-

skottet är efter detta 4,67 miljoner euro. 

 

I samband med revisionen önskar BDO Ab att sjukvårdsdistriktet ger ett bekräftelsebrev som 

en del i revisionsprocessen. 

 

Bokslutet och bekräftelsebrevet som      BILAGA § 36 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen för sin del godkänner bokslutet i föreliggande 

form och överlämnar bokslutet till samkommunens revisor samt 

ger ordföranden och direktören fullmakt att underteckna bekräftel-

sebrevet till revisorn.  

 

 

STYR:  
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Styrelsen 37  2.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 37 Protokollförteckning 

FD 3 

Psykiatriska delegationens protokoll 1/2020, 27.1.2020 

 

Protokollet som bilaga  LIITE § 37 

 

 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 

 

STYR:   
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Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 38 2.3.2020 

 

 

 

 

§ 38 Behov av tilläggsarbete för att avkorta vårdköer på olika enheter 2020 

CÖL 8 För att såväl uppfylla vårdgarantin som för att hålla vårdköerna under kontroll måste man på 

olika enheter förbereda sig på att öka läkarnas arbetsprestation med hjälp av kliniskt till-

äggsarbete även år 2020. Med erfarenhet kan det konstateras att utan riktade tilläggssats-

ningar blir det omöjligt att på lång sikt hålla köerna under kontroll. I verksamhets- och eko-

nomiplanen för år 2020 framförs ett mål om ett köfritt sjukhus, vilket utöver allt detta ökar 

pressen på att förkorta våra köer. Naturligtvis så strävar man efter att kunna skapa ett köfritt 

sjukhus också på andra sätt än bara genom att öka resurserna, och likväl så är kösituationen i 

huvudsak god eller tillfredsställande.   

 

Inom det medicinska ansvarsområdet blir man tvungen att ty sig till tilläggsarbete på 

onkologiska polikliniken: 

 

 Vid onkologiska polikliniken omfattar vårdbehovet 240 patienter; 72 förstabesök, 84 be-

sök för symptomatiska patienter och 84 besök för kontrollpatienter. Uppskattad kostnad 

är 17 670 € inklusive sociala kostnader. 

 Sjukskötarresurser: 12 kvällar där 4 sjukskötare arbetar vardera 4 timmar. Uppskattad 

kostnad är 10 560 € inklusive sociala kostnader. 

 

Den uppskattade totalkostnaden för tilläggsarbetet inom onkologiska enheten kommer år 

2020 att uppgå till cirka 28 230 € inklusive sociala kostnader. 

 

Brev av direktören för det medicinska ansvarsområdet och överläkaren för ifrågavarande 

specialitet.         BILAGA § 38 

    

CÖL: föreslår att styrelsen ska befullmäktiga ovan nämnda enheter att 

i behövlig omfattning förkorta köer inom ramen för de egna 

budgeterna i syfte att uppfylla kraven i vårdgarantin. 

 

Styrelsen torde befullmäktiga chefsöverläkaren att underteckna 

de avtal som ingås med läkare gällande tilläggsarbete för tiden 

1.3.2020 – 31.1.2021 samt godkänna att chefsöverläkaren i medi-

cinskt trängande situationer beviljar tillstånd att utöva tilläggs-

arbete utan ett giltigt styrelsebeslut.   

 

STYR:   
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Styrelsen 39  2.3.2020 

 

 

 

§ 39 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

Till Vasa sjukvårdsdistrikts registrator har inkommit ett ställningstagande som landskaps-

styrelsen för Österbottens förbund tagit i fråga om användningen av konst- och kulturbase-

rade metoder.       BILAGA § 39 

 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   2.3.2020 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 

136 § kommunallagen begäran om omprövning framställas eller kommunalbesvär anfö-

ras över beslutet 

Paragrafer:  

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

Paragrafer:  

 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påver-

kas av beslutet (part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt om-

prövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-

postadress uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur 

senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  



         

 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte nå-

got annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av be-

slutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.  

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun 

anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i 

det allmänna datanätet.  

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. 

Om den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständig-

hetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får om-

prövning begäras den första vardagen därefter. 

 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Vasa sjukvårds-

distrikts registratur (kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet ____.2020. 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes xx.xx.xxxx 

 

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 

xx.xx.xxxx 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt/styrelsen 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa Sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

 

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-

fredag kl. 9-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:registrator@vshp.fi


         

 

Besvärsanvisning 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.  

 

Paragrafer: 

      

 

Ändring i ett beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning får sökas genom 

kommunalbesvär endast av den som framställde begäran om omprövning av det ursprungliga be-

slutet. Om det ursprungliga beslutet har ändrats med anledning av en begäran om omprövning, 

får ändring i det ändrade beslutet sökas genom kommunalbesvär också av: 

 

 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet 

(part) samt av 

 medlemskommun i samkommunen 

 kommunmedlemmarna. 

 

Besvärstid 

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan be-

svärsmyndigheten stänger. 

 

En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat visas. 

Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att 

meddelandet sändes, om inte något annat visas.  

 

En medlemskommun och en kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter det att 

protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i besvärstiden. Om den sista dagen för att anföra besvär in-

faller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri 

lördag, får besvär anföras den första vardagen därefter. 

 

Besvärsgrunder 

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att 

 

 beslutet har tillkommit i oriktig ordning 

  den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller 

 beslutet annars strider mot lag 

Den som anför besvär ska presentera besvärsgrunderna innan besvärstiden löper ut. 

 

Besvärsmyndighet 

Vasa förvaltningsdomstol.  

Korsholmsesplanaden 43 

65100 Vasa 

vaasa.hao@oikeus.fi  

 



         

 

Besvär kan också anföras hos förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Besvärens form och innehåll 

Besvären ska anföras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

I besvären ska följande anges: 

1) det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet), 

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena), 

3) grunderna för yrkandena, 

4) vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden 

själv. 

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om talan förs av 

ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också den personens kontaktuppgifter 

uppges. Om kontaktuppgifterna ändras medan besvären är anhängiga, ska de nya uppgifterna 

meddelas förvaltningsdomstolen utan dröjsmål. 

I besvären ska också uppges postadress och eventuell annan adress till vilken handlingar som 

hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera 

processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar 

som hänför sig till rättegången. 

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av 

begäran om omprövning, får han eller hon lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Nya yrkan-

den får framställas endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter 

som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning 

gått ut. 

Till besvären ska följande fogas: 

1) det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 

2) utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när be-

svärstiden börjat löpa, 

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte re-

dan tidigare har lämnats till myndigheten. 

Rättegångsavgift 

Hos den som inleder ett ärende som gäller ändringssökande tas det ut en rättegångsavgift i enlig-

het med lagen om domstolsavgifter (1455/2015).  

 

Protokoll 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos: 

Vasa sjukvårdsdistrikts registratur 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa sjukvårdsdistrikt 

registrator@vshp.fi 

Besöksadress: XA-hus på adressen Sandviksgatan 6, 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag 

kl. 9-14 

Tel. 06 213 1111 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet       

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes       

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes       

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

