
Föredragningslista  sida 1(21) 

nr 8/2020 

 

 

Organ: Styrelsen     

Tid: 25.5.2020 kl. 9.00 - 

Plats: Vasa centralsjukhus, Auditorium Grågås Y3 

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: Lena Nystrand 

 

 

 

 

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 

Juha Post 

Peter Nieminen 

Arja Tuomaala 

svd:s direktör 

förvaltningsdirektör 

tf.chefsöverläkare 

chefsöverskötare 

 

 

 

 

Sekreterare: Juha Post förvaltningsdirektör  

Paragrafer: 72 - 86 

Protokollet 

undertecknat: 

Ordförande: 

 

 

Hans Frantz 

Sekreterare: 

 

 

Juha Post 

Justerat: Plats och tid: 

 

Plats och tid: 

 

Framlagt till  

påseende: 

Framlagts allmänt till påseende under  

tiden____.____-____.____.2020 

 

 

 

Utdragets riktighet bestyrker: 

 

 



Föredragningslista  sida 2(21) 

nr 8/2020 

 

Organ: Styrelsen 

Tid: 25.5.2020 kl. 9.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, auditorium Grågås, Y3 

Ärendeförteckning 

Paragraf Ärende Sida 

§ 72 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 73 Val av protokolljusterare 3 

§ 74 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 75 Lägesöversikt 5 

§ 76 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och   

 chefsöverskötarens beslut 6 

§ 77 Budgetändring 2020 7 

§ 78 Valet av chefsöverläkare 9 

§ 79 Uppdatering av språk- och behörighetsstadga 10 

§ 80 Höstens mötesdatum 11 

§ 81 Avgång från förtroendeuppdrag – Christian Pundars 12 

§ 82 Avgång från förtroendeuppdrag – Johanna Holmäng 13 

§ 83 Resultat av samarbetsförhandlingar 14 

§ 84 Avtal om tillhandahållande av privata patologitjänster 15 

§ 85 Sommarens stängningar och reducerad verksamhet 16 

§ 86 Övriga eventuella ärenden 17 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 18 

 

Ordförande:  

 

 

Hans Frantz 

 



          Ärendesida 3 (21) 

 

Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 72 - 73 25.5.2020 

         

 

 

 

 

§ 72 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

Enligt 125 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats 

för sina sammanträden. 

 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden el-

ler, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats 

för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 134 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträ-

det konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört. 

 

Enligt 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när 

över hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

Ordförande Hans Frantz öppnar sammanträdet. 

 

 

 

 
 

§ 73 Val av protokolljusterare 

Enligt 146 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som 

organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Monica Sirén-Aura och Greger Forsblom. 

 

STYR:   
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 74 25.5.2020 

 
 
 
 
 

§ 74 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 126 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden el-

ler, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska anges tid och plats 

för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och för-

slag till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om inte 

särskilda skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 75 25.5.2020 

 

 

 

 

§ 75 Lägesöversikt 

Svd:s dir. 23 

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 majmånad vid sammanträdet. 

 

 

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

    lägesöversikt för maj 2020 för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 76  25.5.2020 

 

 

 

§ 76 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

 chefsöverskötarens beslut  

Svd:s dir. 24 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och administrativa överskö-

tarens beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 76/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 76/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 76/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 76/4 

 

 

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 77  25.5.2020 

 

 

 

 

 

§ 77 Budgetändring 2020 

Svd:s dir. 25 

Diskussionerna om att överföra laboratorieverksamheten inom Vasa sjukvårdsdistrikt till 

Fimlab Oy från 1.3.2020 fördes parallellt med budgetprocessen för 2020. Budgetprocessen 

hann dock slutföras innan slutliga beslut fattades angående överföringen även om fullmäk-

tige i sin tur slutligen fattade beslut om bägge ärenden på samma möte 29.11.2019. Därför 

behöver budgeten för 2020 ändras dels till den delen det gäller laboratorieverksamheten.  

 

Budgeten för personal-, material- samt andra verksamhetskostnader och köpta tjänster 

omändras till köpta laboratorietjänster. Eftersom Fimlab hyr verksamhetsutrymmen och kö-

per vissa stöd- och personaltjänster från sjukvårdsdistriktet ändras dessa till externa intäkter 

i stället för att tidigare ha utgjort interna intäkter och kostnader mellan enheterna. Budget-

ändringen gäller för perioden 1.3 – 31.12.2020. Sjukvårdsdistriktet fortsätter förmedla labo-

ratorietjänsterna till medlemskommunernas primärvård och hyreskostnaderna för utrym-

mena i hälsovårdscentralerna förmedlas av sjukvårdsdistriktet till Fimlab Oy. Förutom 

ovanstående budgetändringar omvandlas de interna laboratorietjänsterna till motsvarande 

externa köptjänster för de olika specialiteterna inom ansvarsområdena.  

 

Som en följd av överföringen avslutas de överförda tjänsterna och befattningarna i VSVD. 

Dessutom har under budgetåret framkommit vissa andra behov av tjänstebenämningsför-

ändringar, som inte kunde genomföras i budgetberedningen men som ur rekryteringssyn-

vinkel vore ändamålsenliga att genomföra under 2020. 

 

Samtliga budgetändringar är kostnadsneutrala vad kommunernas betalningsandelar beträf-

far. Ändringen medför varken ökningar eller minskningar på totalnivån. Ändringen för köpta 

laboratorietjänster för perioden mars-december 2020 uppgår till 9,6 miljoner euro.  

 

I budgetändringen har coronapandemins verkningar inte beaktats, varken som ett ökat be-

hov av tester eller som ett minskat behov av undersökningar pga. den minskade normala 

elektiva verksamheten. Coronaläget kommer att påverka sjukvårdsdistriktets ekonomi, men 

vilken omfattningen slutligen blir är ännu mitt under pågående pandemi omöjligt att förut-

spå och kan behandlas först när det finns ett längre tidsperspektiv över de verkliga följderna 

och när ersättningsfrågan är avgjord. 

 

 

Förslaget till budgetändring 2020 som             BILAGA § 77 

 

 

       fortsätter.. 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 77  25.5.2020 

 

 

 

 

 

SVD:s DIR.: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska 

 

1. godkänna ändringarna i driftsbudgeten för 2020 

 

2. avsluta tjänster och befattningar enligt förslaget. 

 
3. godkänna tjänstebenämningsförändringarna. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 78  25.5.2020 

 

 

 

§ 78 Valet av chefsöverläkare 

Svd:s dir. 26 

Styrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2.3.2020/§ 35 att tjänsten som chefsöverläkare ska 

ledigförklaras.  

 

Tjänsten var ledigförklarad mellan 20.3.2020 och 23.4.2020.  

 

Tjänsten söktes av 3 personer som samtliga uppfyllde de fastställda behörighetskraven.  

 

Intervjugruppen bestod av Hans Frantz, Mona Vikström, Gösta Willman, Ann-Charlott 

Gröndahl och Marina Kinnunen 

 

Alla sökande kallades till intervju, men av de sökande meddelade dock före intervjun att han 

drar tillbaka sin ansökan. Christian Palmberg och Peter Nieminen intervjuades. Ansökning-

arna och sammanfattningar i bilaga    KONFIDENTIELL BILAGA § 78/1   

 

 

Intervjugruppen föreslår att Peter Nieminen ska väljas till chefsöverläkare för Vasa sjuk-

vårdsdistrikt. Nieminen har i tio år skött uppgiften som ansvarsområdesdirektör och påvisat 

att han förmår leda verksamheten i linje med sjukvårdsdistriktets strategi. Han har dessutom 

påvisat att han förmår driva igenom omfattande förändringsprojekt, och är den lämpligaste 

för uppgiften.  

 

Enligt 32 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga är det styrelsen som har befogenhet 

att besluta om personalfrågor till den del befogenheterna i personalfrågor inte är reglerade i 

lag eller i förvaltningsstadgan. Enligt 28 § i förvaltningsstadgan kan ett organ vidaredelegera 

beslutanderätt som det fått till en myndighet som lyder under organet. 

 

Chefsöverläkarens lönesättning    KONFIDENTIELL BILAGA § 78/2 

 
SVD:s DIR: föreslår, att styrelsen beslutar att  

1.  utse Peter Nieminen till chefsöverläkare från 1.6.2020. 

2.  ge sjukvårdsdistriktets direktör befogenhet att avtala om övriga 

anställningsvillkor med Peter Nieminen. 

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 79  25.5.2020 

 

 

 

 

§ 79 Uppdatering av språk- och behörighetsstadga  

FD 14 

Språk och behörighetsstadgan har granskats och uppdaterats. Många yrkesbenämningar har 

borttagits, som en följd av att flera stödfunktioner utlokaliserats. Dessutom har flera nya yr-

kesbenämningar tillkommit sedan stadgan senast behandlats 18.6.2018. 

Under det gångna året har vid flera tillfällen förts diskussioner både på tjänstemannanivå 

och på politisk nivå, hur man kunde lyfta tvåspråkigheten som en rikedom och attraktions-

kraft, samtidigt som vi på alla sätt försöker trygga tvåspråkigheten. 

 

I rekryteringssituationen kommer tvåspråkigheten starkt fram, då det för alla tjänster och 

befattningar finns ett språkkrav.  Då språkkunskapen utgör ett behörighetskrav, finns också 

regler för hur man påvisar kunskapen. Förutom statsrådets förordning om bedömning av 

kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen, har sjukvårdsdistriktet i nuvarande 

stadga fastställt ytterligare några alternativ som gett behörighet. (lättare skala vid allmänna 

språkprovet, yrkes- och gymnasieutbildning på ifrågavarande språk, vitsord i studentexa-

mensbetyget). Trots en vidare bedömning av färdigheterna, har språkkunskapen upplevts 

som ett hinder i rekryteringssituationen. Det har ofta framförts kritik mot att de allmänna 

språkexamina är så generella och svåra, att man i stället borde söka ett mera branschrelate-

rat språkprov. Frågan har utretts med en tjänsteman på utbildningsstyrelsen och de medde-

lar att det inte finns några planer på att göra ett språkprov, som skulle vara anpassat för 

social och hälsovårdsbranschen. 

 

På tjänstemannanivå finns planer på att utarbeta ett system, enligt vilket sjukhuset skulle 

kunna ta i bruk ett eget språktest, som skulle bedöma språkfärdigheterna utgående från 

sjukhusets och branschens behov. Språktestet skulle omfatta både muntliga och skriftliga de-

lar och göras på ett klart och säkert sätt, genom att t.ex. en neutral grupp skulle bedöma pro-

ven. Språktestet kunde också tillämpas i rekryteringssituationerna. Det nya språktestet 

skulle endast gälla arbetstagare, medan tjänsteinnehavare ännu ska påvisa språkfärdigheter-

na enligt statsrådets förordning. Styrelsen kunde fortsättningsvis, där särskilda skäl det på-

kallar, bevilja dispens från språkkrav. 

 

Ändringsförslag      BILAGA § 79/1 

Personalsektionens protokollsutdrag    BILAGA § 79/2 

 

FD:   föreslår, att  styrelsen godkänner förslaget till den nya språk- och 

behörighetsstadgan. 

 

 STYR:    
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 80  25.5.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 80 Höstens mötesdatum   

FD 15 

Åt styrelsen föreslås följande mötesdatum för hösten 2020: 

 

Måndag 17.8.2020 kl. 9 

Måndag 28.9.2020 kl. 9 

Måndag 26.10.2020 kl. 9 

Måndag 23.11.2020 kl. 9 

Måndag 14.12.2020 kl. 9 

 

Åt fullmäktige föreslås följande mötesdatum: 

 

Måndag 30.11.2020 kl. 10 

    

FD:   föreslår, att styrelsen godkänner föreslagna datum.  

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 81  25.5.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 81 Avgång från förtroendeuppdrag – Christian Pundars 

FD 17 

Christian Pundars anhåller med sitt brev daterat 22.4.2020 om avsked från sitt uppdrag i re-

visionsnämnden fr.o.m. 25.4.2020. Orsaken till att han avgår är att han flyttat till Stockholm. 

 

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen kan en person på giltiga skäl avgå från ett förtroen-

deuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. 

 

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 21.8.2017 utsett ledamöterna till revisionsnämnden, 

varför fullmäktige också ska bevilja avsked och utse en ny medlem till revisionsnämnden. 

 

Christian Pundars avgår från revisionsnämnden på grund av att han flyttat till Stockholm.  

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå till fullmäktige att det ska 

1. bevilja Christian Pundars avsked från sitt uppdrag i revis-

ionsnämnden. 

2. utse en ny medlem till revisionsnämnden för den återstå-

ende mandatperioden. 

   

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 82  25.5.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 82 Avgång från förtroendeuppdrag – Johanna Holmäng 

FD 18 

Johanna Holmäng har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i Vasa 

sjukvårdsdistrikts fullmäktige av Pedersöre kommunfullmäktige, eftersom hon varit anställd 

i sjukvårdsdistriktet för en längre tid än 6 månader. 

 

Pedersöre kommunfullmäktige har 3.2.2020 beviljat Johanna Holmäng befrielse från förtro-

endeuppdraget som ledamot i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige och har valt Helena Berger 

till ny medlem i Vasa sjukvårdsdistrikts fullmäktige i stället för Holmäng. 

 

Enligt 6 § i Vasa sjukvårdsdistrikts grundavtal väljer medlemskommunerna sina ledamöter 

till samkommunens fullmäktige. 

 

FD: föreslår, att styrelsen ska föreslå, att fullmäktige ska anteckna 

ärendet för kännedom. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 83  25.5.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 83 Resultat av samarbetsförhandlingar 

FD 19 

Samarbetsförhandlingarna avslutades 6.5.2020. Resultatet blev att man för tillfället inte 

verkställer några permitteringar, utan andra alternativa spar- och effektivieringsåtgärder 

vidtas.  Inom samtliga serviceområden har kartlagts hur coronaläget påverkat sjukhusets 

verksamhetsintäkter, inom vilka områden verksamhetsvolymer ökat/minskat och i vilken 

omfattning personalresurser förflyttats och frigjorts. Man har också kartlagt på vilket sätt 

verksamheten bedöms fortsätta framöver. Samtidigt konstateras att verksamhetsläget är 

ovisst och att ingen med säkerhet kan säga på vilket sätt och hur länge coronaläget kommer 

att påverka sjukhusverksamheten. Målet är att kunna återgå till en mera normal verksamhet 

på hösten och de åtgärder som nu görs är för att garantera att vi har personal i jobb på hös-

ten. 

Ett paket med effektiveringsåtgärder har utarbetats och förmännen har fått direktiv med an-

passningsåtgärder. 

- elektiva verksamheten körs upp 

- en avdelning stängs tillsvidare 

- tidigareläggning av semester 

- uttag av olika ledigheter (saldotimmar, timbankstimmar, aktivitetsledigheter) 

- frivilliga tjänstledigheter och deltidsarrangemang 

 

FD:  föreslår att styrelsen antecknar förhandlingsresultatet till känne-

dom.  

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 84  25.5.2020 

 

 

 

 

 

 

§ 84 Avtal om tillhandahållande av privata patologitjänster 

CÖL 10 

Vasa sjukvårdsdistrikt har haft ett gällande avtal om tillhandahållande av privata patologi-

tjänster. Det tidsbundna avtalet som varit i kraft i två år löpte ut vid årsskiftet. Det finns fort-

farande ett behov av att tillhandahålla privata patologitjänster, varför avtalet borde förlängas 

till slutet av år 2021 med justerade priser. 

 

Avtalsmodell      BILAGA § 84 

 

CÖL: Föreslår att styrelsen ska förlänga avtalet om tillhandahållandet av 

privata patologitjänster för tiden 1.1.2020-31.12.2021. 

 

STYR:  
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 85 25.5.2020 

 

 

 

§ 85 Sommarens stängningar och reducerad verksamhet 

CÖL 11  

På grund av semesterarrangemang reducerar följande avdelningar och polikliniker sin verk-

samhet: 

 

Stängt:      Tid: 

Hudpolikliniken     13.7. – 2.8.2020 

Lung- och neurologiska polikliniken  13.7. – 26.7.2020 

Avd.för krävande rehabilitering   18.5.2020- 

Barnneurologiska polikliniken   13.7. – 26.7.2020 

Allmänjukhuspsykiatriska polikliniken  6.7. – 2.8.2020 

Barnpsykiatriska avdelningen   29.6. – 2.8.2020 

Barnpsykiatriska polikliniken   13.7. – 19.7.2020 

 

Reducerad verksamhet:    Tid: 

Klin.fysiologi och isotopmedicin 15.6. – 7.8.2020 

Inremedicinska polikliniken 1.6. – 16.8.2020 

Hudpolikliniken  3.8. – 9.8.2020 

Kirurgiska polikliniken 22.6. – 16.8.2020 

Ögonenheten  22.6. – 16.8.2020 

Polikliniken för öron-,näs- o strupsjukd. 22.6. – 16.8.2020 

Enheten för mun- och käkkirurgi 6.7. – 9.8.2020 

Dagenheten   1.6. – 9.8.2020 

Lung- och neurologiska polikliniken 6.7. – 12.7.,  27.7. - 31.7.2020 

Socialarbetarna  14.5. – 14.8.2020 

Barnpolikliniken  22.6. – 16.8.2020 

Hemsjukhuset/ barn 1.6. – 2.8.2020 

 Psykiatriska polikliniken 6.7. – 9.8.2020 

Barnpsykiatriska polikliniken 13.7. – 2.8.2020 

Ungdomspsykiatriska polikliniken 6.7. – 2.8.2020 

Ungdomspsykiatriska avdelningen 22.6. – 16.8.2020 

 

Sommarens verksamhet inom barn- och ungdomspsykiatri BILAGA § 85/1-2 

 

CÖSK:  föreslår, att styrelsen  

 

STYR: 
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Organ §  Sammanträdesdag Sida 

 

Justerat Delgivning Utdragets riktighet bestyrker 

   

 

 

Styrelsen 86 25.5.2020 

 

 

 

 

 

§ 86 Övriga eventuella ärenden 

Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens sam-

manträden på föredragning av tjänsteinnehavare. Organet kan av speciella orsaker besluta 

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan tjänstemanna-

föredragning. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor. Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av tjänste-

innehavare. 



         

 

Anvisning för begäran om omprövning och besvärsanvisning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   25.5.2020 

 

Besvärsförbud 

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

136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär 

anföras 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

