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nr 5/2020 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 23.3.2020 kl. 9.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 41 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 3 

§ 42 Val av protokolljusterare 3 

§ 43 Sammanträdets arbetsordning 3 

§ 44 Pandemisituationen 4 

§ 45 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 5 

§ 46 Lägesöversikt 6 

§ 47 Förberedelser inför eventuella arbetskonflikter våren 2020 7 

§ 48 Kommunikationsstrategi 2020 - 2022 8 

§ 49 Aktieägaravtal för TT Botnia Oy Ab 9 

§ 50 Köp av aktier i Alerte Ab Oy av Jakobstads stad 10 

§ 51 Yrkan på rättelse av akutvårdsavgift 11 

§ 52 Anskaffning av skikttomograf (OCT-apparat) 13 

§ 53 Personalrapporten 2019 14 

§ 54 Protokollförteckning 15 

§ 55 Klientrådets resolution 10.2.2020 16 

§ 56 Information, meddelanden, initiativ, frågor 17 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 18 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (21) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 41 - 43 23.3.2020 

         

 

 

 

 

§ 41 Sammanträdet öppnas – beslutsförhet 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 42 Val av protokolljusterare 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Raija Kujanpää och David Pettersson. 

 

STYR:   
 

 
 
 
 

§ 43 Sammanträdets arbetsordning 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 44 23.3.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 44 Pandemisituationen  

Svd:s dir. 14 

Den 16 mars 2020 införde Finlands regering ett undantagstillstånd i Finland med anledning 

av att coronavirusepidemin hade blivit en pandemi. Undantagstillståndet är för närvarande i 

kraft till den 13 april 2020.  

 

Syftet med undantagstillståndet är att skydda befolkningen och trygga samhällets och nä-

ringslivets funktion. Undantagstillståndet får konsekvenser för sjukvårdsdistriktets verk-

samhet och personal samt för bl.a. de tidsfrister som fastställts för icke-brådskande vård un-

der normala förhållanden. Styrelsen ges en lägesöversikt i frågan och för en diskussion om 

situationen.  

 

 

SVD:s DIR.:  

Föreslår, att styrelsen antecknar översikten till kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 45 23.3.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 45 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 15 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 45/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 45/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 45/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 45/4 

 

 

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 46  23.3.2020 

 

 

§ 46 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 16 

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 mars 2020 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 47  23.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 47 Förberedelser inför eventuella arbetskonflikter våren 2020 

Svd:s dir. 17 

De kommunala arbets- och tjänstekollektivavtalen gäller till utgången av mars 2020 och för 

tillfället pågår intensiva förhandlingar om nya kollektivavtal. Alla arbetstagarparter inom  

kommunala sektorn har högre krav, än vad den allmänna linjen hittills varit för de fackför-

bund som ingått nya avtal. Inför hotet om eventuella arbetskonflikter, finns skäl att se över 

ansvarsfördelningen på arbetsgivarsidan. 

Arbetsgivaren har ansvar för att verksamheten tryggas i så stor omfattning som möjligt även 

under en eventuell arbetskonflikt. Ur planerings- och verksamhetssynvinkel är det viktigt att 

klargöra ansvarsfrågorna och uttala vem som representerar arbetsgivaren vid ev. arbetskon-

flikt och i god tid bekräfta tjänsteinnehavarnas roll. Samkommunens ledningsgrupp har ett 

övergripande ansvar och ledande tjänsteinnehavare för serviceområden och ansvarsområden 

har ett övergripande verksamhetsansvar. Förmännen för respektive resultatenhet har arbets-

ledningsansvar även under en eventuell arbetskonflikt. 

 

Om det blir någon form av arbetskonflikt, finns behov av att utse en kommitté, som har 

mandat att representera arbetsgivaren, föra förhandlingar om strejkrelaterade ärenden och 

besluta om verksamhetsfrågor. 

 

Förteckning över personal som utgör arbetsgivaren representanter  BILAGA § 47 

 

SVD:s DIR föreslår att styrelsen beslutar, att om det under våren uppståar-

betskonflikter gäller följande: 

- alla tjänsteinnehavare i ledande ställning, överläkare och förmän 

för resultatenheter är arbetsgivarens representanter och står ut-

anför eventuell arbetskonflikt 

- styrelsen tillsätter en kommitté med mandat att förhandla om 

strejkrelaterade ärenden och  avgöra ärenden som uppkommer i 

anslutning till ev. arbetskonflikter 

- till kommittén utses distriktsdirektören, chefsöverläkaren, admi-

nistrativa överskötaren, förvaltningsdirektören och HR-

direktören. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 48  23.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 48 Kommunikationsstrategi 2020 - 2022 

Svd:s dir. 18 

Vasa sjukvårdsdistrikts kommunikationsstrategi är nu klar för uppdatering. I kommunikat-

ionsstrategin säger vi bl.a. på följande sätt: 

 

 ”Kommunikationen är en viktig del av vårdarbetet och skapar en grund för en god kundbe-

tjäning. Kommunikation är också en del av ledarskapet. Samtidigt så har hela personalen 

också en egen roll att spela när det gäller att upprätthålla en bra kommunikation.” 

 

Det är nödvändigt att en så här omfattande och viktig del av vår verksamhet har en egen stra-

tegi. Ur kommunikationsstrategin framgår de centrala målsättningarna med en god kommu-

nikation och vad en god kommunikation består av och hur ansvaret för kommunikationen är 

fördelad. Kommunikationsdirektör Heli Masa kommer till styrelsen och presenterar kom-

munikationsstrategin. 

 

Kommunikationsstrategi 2020-2022     BILAGA § 48 

  

 

 

SVD:s DIR:   föreslår, att styrelsen godkänner kommunikationsstrategin 

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen  49 23.3.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 49 Aktieägaravtal för TT Botnia Oy Ab 

FD 4 

Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har 10.6.2019 beslutat att teckna 81 aktier a 15 euro i 

Botnia TT Oy Ab. I samband med behandlingen av ärendet fanns också ett första utkast till 

aktionärsavtal mellan aktionärerna. Detta aktionärsavtal har nu bearbetats av ägarnas repre-

sentanter så att det nu finns ett slutgiltigt aktionärsavtal för godkännande. 

 

Aktieägaravtal mellan parterna gällande  TT Botnia Oy Ab benämnda bolag BILAGA § 49 

 

Syftet med ett aktionärsavtal är att närmare komma överens om bolagets förvaltning och be-

slutsfattande, ägande och överlåtande av aktier, aktieägarnas finansieringsansvar samt ak-

tieägarnas rättigheter och skyldigheter i förhållande till varandra. Parternas syfte är att för-

valta och utveckla bolagets affärsverksamhet som in-house verksamhet för den offentliga 

sektorn. 

 

Med tanke på att verksamhetens skall vara in-house är det viktigt att man har avtalat om att 

alla aktionärer får en verklig inverkningsmöjlighet på bolagets beslut. Ägarnas deltagande i 

styrelsen är garanterad via avtalet. I avtalet finns också en skrivning om att vissa beslut krä-

ver en kvalificerad majoritet på 2/3, vilket går längre än aktiebolagslagen kräver. Om aktion-

ärernas rättighet att ta del av och få insyn i bolagets verksamhet finns också skrivelser som 

går längre än vad aktiebolagslagen kräver.  

 

FD:   föreslår, att styrelsen godkänner aktieägaravtalet 

 

 STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 50 23.3.2020 

 

 

 

 

§ 50 Köp av aktier i Alerte Ab Oy av Jakobstads stad 

FD 5  

Vasa sjukvårdsdistrikt bedriver i dag laboratorie- och röntgenverksamhet på Malmska sjuk-

huset i Jakobstad. I dessa utrymmen har Vasa sjukvårdsdistrikt köpt städtjänster av aktiebo-

laget Alerte Ab Oy, som är ett av Jakobstads stad 100% ägt inhouse bolag. Att Vasa sjuk-

vårdsdistrikt skulle konkurrensutsätta städtjänsterna på marknaden skulle vara både 

oändamålsenligt och motarbeta de verksamhetsprinciper som Jakobstad har byggt upp för 

den offentliga tjänsteproduktionen. Därför har tjänsterna köpts av Alerte och planerna är att 

göra så även om det uppstår en välfärdssamkommun. 

 

I långa loppet måste dock Vasa sjukvårdsdistrikt för både egen del och Alertes del uppnå ett 

klart in-house förhållande dvs Vasa sjukvårdsdistrikt måste dels ha en tillräckligt stor ägar-

andel av Alerte och dels utöva ett bestämmande inflytande i Alerte. Diskussioner i ärendet 

har förts med Jakobstad.  

 

Vasa sjukvårdsdistrikt skulle uppnå ett tryggat inhouse förhållande i Alerte om man skulle 

äga 5% av aktierna och via ett aktionärsavtal garanteras en plats i Alertes styrelse. Därför har 

det tillsammans med Jakobstad beretts ett aktionärsavtal som skulle garantera en plats i sty-

relsen och Jakobstad skulle till Vasa sjukvårdsdistrikt sälja 5 stycken aktier av sina 200 

stycken aktier i Alerte. Priset för aktierna skulle vara aktiens beräknade substansvärde i bok-

slutet 31.12.2019. Substansvärdet för en aktie är beräknat till 12.048,75 euro. 

 

Aktionärsavtal    BILAGA § 50/1 

 Bolagsordning   BILAGA § 50/2 

 

 

FD:   föreslår att styrelsen besluter att köpa fem stycken aktier i Alerte 

Ab Oy till ett värde om 12.048,75 euro per styck.   

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 51 23.3.2020 

 

 

§ 51 Yrkan på rättelse av akutvårdsavgift 

FD 6  

Bakgrund 

En patient (f 13.12.1989) har besökt läkarstation Promedi Oy Ab 16.12.2019. Den vårdande 

läkaren vid Promedi Oy Ab har remitterat patienten till Vasa centralsjukhus akutmottagning 

eftersom den remitterande läkaren bedömde att en röntgenundersökning behövdes. Rönt-

genundersökningen kunde inte göras på Promedi Oy Ab eftersom företagets röntgen var ur 

bruk. Vid Vasa centralsjukhus dejourpoliklinik gjorde vårdande läkaren, efter konsultationer 

med kirurg, bedömningen att det inte i detta skede skulle göras någon röntgenundersökning. 

Eventuellt görs en magnetundersökning senare. Patienten sändes efter detta hem. 

 

Patientens yrkan 

Patienten yrkar på att Vasa centralsjukhus torde ta upp ärendet till behandling igen och av-

skriver poliklinikavgiften (41,20 euro) samt förbättra nivån på hur patienter bemöts. 

 

De formella utgångspunkterna för rättelseyrkan 

En läkare anställd vid Promedi Oy Ab kan remittera en patient för vård till Vasa centralsjuk-

hus men kan inte köpa en enskild röntgenundersökning från Vasa centralsjukhus. Den här 

informationen borde den remitterande läkaren ha gett klienten. En patient som remitteras 

till centralsjukhusets dejourpoliklinik tas emot i kön och ges vård och behandling enligt ve-

dertagna rutiner. Den vårdande läkaren vid dejourpolikliniken gör en bedömning av vårdbe-

hovet. De åtgärder som vidtas beror på den vårdande läkares medicinska bedömning, inte på 

den remitterande läkarens bedömning eller patientens önskemål. Till den delen har allt gått 

enligt normal praxis.  

 

Klientavgiften utgår enligt lagen och förordningen om klientavgifter. När patienten har skri-

vits in och undersökts av läkare så utgår alltid den i förordningen fastställda poliklinikavgif-

ten. Oberoende av om patienten varit nöjd med vården eller inte. 

 

Patientens klagomål över bemötandet 

Patientens klagomål har delgetts de ansvariga för den operativa verksamheten. Patienten 

skall alltid behandlas värdigt och sakligt. Ibland kan kommunikationssvårigheter förorsaka 

missförstånd och det beklagligt när så sker. Långa väntetider förorsakar alltid frustration.  

 

                                                                                                                                             fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 51 23.3.2020 

 

 

 

 

Väntetider uppstår vid dejourpolikliniken när patientbelastningen blir hög. Men inget av 

detta påverkar poliklinikavgiftens fastställande. 

 

Yrkan på rättelse 10.1.2020, ICKE OFFENTLIG BILAGA § 51/1 

Remiss 16.12.2019, ICKE OFFENTLIG  BILAGA § 51/2 

 

    

FD: föreslår, att styrelsen konstaterar att vårdavgiften är riktigt fast-

ställd och rättas inte 

 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 52 23.3.2020 

 

 

§ 52 Anskaffning av skikttomograf (OCT-apparat) 

FD 7  

Bakgrund Inom ögonenheten planerar man att påbörja distansmottagning i Jakobstad under 

våren 2020. Skulle det i Jakobstad finnas en skikttomograf (OCT-apparat) skulle det på ett 

märkbart sätt utöka antalet patienter som kunde undersökas i Jakobstad. De nationella 

vårddirektiven utgår ifrån att en dylik undersökning krävs för vissa patientgrupper. Över-

läkare Janne Järvenpää redogör närmare för anskaffningen i sitt initiativ från 27.1.2020. 

 

Initiativ 27.1.2020   BILAGA § 52  

 

En begagnad apparat som är servad och genomgången på fabriken kostar 47.950 € och en 

helt ny kostar 53.950 €. Apparaten måste vara av samma typ som på centralsjukhuset så de 

är kompatibla sinsemellan.  

 

Anskaffningen är motiverad men måste kunna finansieras via inbesparingar från årets an-

skaffningar. Från ögonklinikens anskaffningar har redan uppstått en inbesparing på 30.000 

€. Vi är ännu så i början av året att inga övriga konkreta inbesparingar inte har verkställts 

men om man redan i det här skedet beaktar att en sådan summa skall inbesparas torde det 

kunna uppnås. 

 

FD:   föreslår att styrelsen godkänner att en skikttomograf kan skaffas 

till en kostnad om 47.950 € och att ytterligare 20.000 € måste 

uppnås som besparing inom årets investeringar  

 

 STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 53 23.3.2020 

 

 

 

 

§ 53 Personalrapporten 2019 

FD 8  

 Personalsektionen har 27.2.2020 godkänt personalrapporten samt önskat att den tas för  

kännedom i styrelsen. 

 

Personalrapport 2019 som   BILAGA § 53 

 

    

FD: föreslår att styrelsen antecknar rapporten till kännedom. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 54 23.3.2020 

 

 

 

 

§ 54 Protokollförteckning 

FD 9  

Personalsektionens protokoll 1/2020, 27.2.2020 

 

Protokollet som bilaga      BILAGA § 54 

 

 

FD: föreslår att styrelsen antecknar protokollet till kännedom. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 55 23.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 55 Klientrådets resolution 10.2.2020 

CÖSK 3  

Överskötare Saija Seppelin redogjorde för verksamheten inom serviceområdet för akutvård 

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

ingsplaner. 

 

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

och erbjuder den bästa kundupplevelsen.  

Klientrådets syn på en god service kan sammanfattas med orden gott bemötande och god 

vård, vilket innebär en övergripande omsorg om patienten. Dessutom ansåg rådet att det är 

mycket viktigt för en god vård att klienten ständigt upplyses om vården och de planer som 

hänför sig till vården. 

 

Med den bästa kundupplevelsen förstår rådmedlemmarna att bemötandet är professionellt 

och empatiskt, där klienten är en människa som blir sedd och hörd. Det här innebär en bety-

delsefull upplevelse som man minns. Den bästa kundupplevelsen igen är en känsla av att 

man får en tillförlitlig vård och är i goda händer. Men också att man trots sjukdom ges hopp 

och en positiv bild av framtiden. 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 annan-

stans för vård. 

 

Sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen redogjorde för den uppdaterade strategin 

VCS 2025 samt för andra aktuella frågor. 

 

Resolution    BILAGA § 55 

  

CÖSK:  föreslår, att styrelsen ska anteckna klientrådets resolution för kän-

nedom. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 56  23.3.2020 

 

 

 

 

 

§ 56 Information, meddelanden, initiativ, frågor 

 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   23.3.2020 

 

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

