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Närvarande: Hans Frantz   ledamot, ordf. 
Barbro Kloo, distans  ledamot 
Hans-Erik Lindqvist  ledamot 
Carl-Gustav Mangs   ersättare 
Monica Sirén-Aura   ledamot 

 Greger Forsblom, distans  ledamot 

Mona Vikström    ledamot 
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Ulla Hellén    ledamot 
Raija Kujanpää    ledamot 
David Pettersson   ledamot 
Rainer Bystedt    ledamot 

 Jan Ray    ledamot 
 
Frånvarande: 
 

Sakkunniga: Marianne Korvajärvi  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 Juha Kuntonen, distans  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 Göran Honga, distans  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06
 Pia Haglund, distans  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 Kimmo Tiira, distans  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 Antti Ailio, distans   § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 Simo Reipas, distans  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 Carola Wisur-Hokkanen,  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 distans 
 Mirjam Jern-Matintupa,  § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 
 distans 
 Varpu Saari    § 76–79  Avlägsnade sig kl. 11.06 

 Lena Nystrand   § 76–82  Avlägsnade sig kl. 11.21 
 
Övriga när-  Gösta Willman   FULLM ordf. 
varande: Bernhard Bredbacka  FULLM I viceordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen    direktör 

 Juha Post    förvaltningsdirektör 
  Peter Nieminen, distans  chefsöverläkare 
 Arja Tuomaala   chefsöverskötare 
 
Sekreterare: Juha Post    förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer: 76 - 96 
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§ 76 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 129 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga beslutar organen om tid och plats för 

sina sammanträden. 

 

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

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 138 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

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. 

 

 

Ordförande Hans Frantz öppnade sammanträdet. 

 

Vid sammanträdet var 12 styrelseledamöter, 1 ersättare samt fullmäktiges ordförande och 

fullmäktiges första vice ordförande närvarande. 

 

Ordföranden konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

________ 

 

 

 

§ 77 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 150 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga justeras protokollet på det sätt som 

organet beslutat. 

 

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna David Pettersson och Rainer Bystedt. 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes ledamöterna David Pettersson och 

Rainer Bystedt. 

________ 
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§ 78 Sammanträdets arbetsordning 

 

Enligt 130 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

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 förslag 

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

skäl förhindrar detta. 

 

 

STYR: godkände arbetsordningen. 

________ 
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§ 79 Godkännande av leverans- och serviceavtal för klient- och patientdatasystemet 

Aster samt fastställande av principer för Aster-samarbetet 

Dir. 21 

1. Allmänt om projektet 
1.1 Bakgrund 

 
Samkommunen för Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (KSSHP), samkommunen för Vasa 

sjukvårdsdistrikt (VSVD),  samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra Savolax 

(Essote) och samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun sote; i 

fortsättningen kallas föregående parter tillsammans ”Beställarna” och separat "Beställaren”) har 

med det samarbetsavtal som hänför sig till klient- och patientdatasystemet (i fortsättningen 

”APTJ”) och som de undertecknat 19.6.2019 avtalat om att de i samråd ska förvärva ovannämnda 

datasystem. Medelst ifrågavarande avtal har man också avtalat om att samarbeta kring 

ibruktagandet, användningen och vidareutvecklandet av datasystemet. 

Upphandlingen av APTJ sköts i enlighet med 4 § och 20 § i lagen om offentlig upphandling och 

koncession (1397/2016) av kommunsektorns inköpscentral KL-Kuntahankinnat Ab (i 

fortsättningen ”Kuntahankinnat”). Respektive beställare har gjort en utfästelse till 

Kuntahankinnat om att de deltar i den gemensamma upphandlingen och genomför 

upphandlingen i enlighet med denna. 

Under åren 2017–2020 svarade Kuntahankinnat för genomförandet av upphandlingsförfarandet. 

Upphandlingsbeslutet fattades av Kuntahankinnat 30.3.2020. Cerner Ireland Limited (i 

fortsättningen ”Leverantör”) valdes till leverantör. Den 5 juni 2020 undertecknade 

Kuntahankinnat och Leverantören ett ramavtal där avtalsparterna kom överens om att 

upphandlingen ska skötas medelst ramavtal. Beställarna och Leverantören har undertecknat avtal 

där de avtalar om allmänna villkor som gäller mellan avtalsparterna men också i samband med 

planeringsprojektet. I planeringsprojektet preciserades den projekt- och innehållsplanering som 

hänför sig till leveransprojektet och omfattningen av leveransprojektet samt den av Beställaren 

definierade fasta kostnad. 

I de avtal (ramavtal och avtal om planeringsfasen) som Beställarna och Leverantören redan 

undertecknat konstateras att avtalsparterna kan frigöra sig från ifrågavarande avtal och 

upphandling till och med 31.11.2021. Efter detta datum tillämpas de allmänna uppsägnings- och 

hävningsgrunder som fastställs i det ovanstående undertecknade avtalet. 

Samtliga avtal som Beställarna ingått om Aster överförs genom universalsuccession (som sådana) 

till de kommande välfärdsområdena på det sätt som det stadgas i de lagar som hänför sig till 

social- och hälsovårdsreformen. 

1.2 Projektets mål 

Utmaningarna inom social- och hälsovården är de samma för samtliga Beställare. Det är problem 

som hänför sig till integrationen och tillgången till tjänster samt till tilltagande servicekostnader 

och en åldrande befolkning. Även de utmaningar som hänför sig till datasystemen är de samma 

fortsätter... 
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för samtliga parter. Systemen börjar vara i slutet av sin livslängd, samtidigt som de nuvarande 

systemhelheterna är splittrade. Det är också svårt att använda och dra nytta av de uppgifter som 

finns i dessa datasystem. De nuvarande systemen utvecklas långsamt och i efterhand, och är 

beroende av Beställarnas finansiering (all annan funktionell utveckling än den som Beställarna 

betalar för i form av separata projekt är begränsad). 

Oberoende av region så är social- och hälsovårdstjänsterna de samma, även om det kan finnas 

skillnader i efterfrågan, prevalens, socioekonomiska faktorer och liknande. Både med tanke på de 

nationella social- och hälsovårdsmålen och de mål som uppställts för Aster vill Beställarna 

regionalt se till att  

 skillnaderna i välbefinnande och hälsa minskar, 

 tillgången och tillgängligheten till tjänster blir bättre, 

 de utmaningar som hänför sig till samhälleliga förändringar blir bemötta 

 tillgången till kompetent arbetskraft tryggas. 

Genom leveransprojektet får man konkret tillgång till en tekniskt och verksamhetsmässigt 

modern, ständigt utvecklande datasystemhelhet som är lätt att använda av såväl yrkesutbildade 

personer, kunder som patienter. 

Genom det verksamhetsförändrings- och datasystemprojekt som Beställarna genomför i samråd 

kan de tillsammans bistå och främja förverkligandet av social- och hälsovårdsreformen i 

respektive landskap. Projektet berör ca 700 000 kunder, patienter eller invånare samt 

verksamhet som tillhandahålls av ca 25 000 social- och hälsovårdsanställda. Projekthelheten är 

till sin omfattning avsevärd och datatekniskt krävande. Ändringen omfattar många social- och 

hälsovårdstjänster, -processer och -funktioner. 

Leveransprojektets mål och verksamhet beskrivs närmare i den bifogade handlingen där man 

redogör för de centrala aspekterna i projektplanen. 

1.3 Projektets tidtabell 

Leveransprojektet inleds när Beställarna och Leverantören undertecknat detta avtal. 

Leveransprojektet kommer i sin helhet att vara i högst fem år (enligt den nuvarande planen i 4 år 

och 11 månader). Systemhelheten ska enligt planerna tas i bruk enligt följande (ordningen av 

ibruktagningen kan ändras till andra delar än till den del som den omfattar pilotförsöket): 

 Pilotförsök (Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt/omfattar hälso- och sjukvården i sin helhet 

i det kommande välfärdsområdet samt socialvården i Äänekoski) april 2025 

 Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt (de övriga delarna av socialvården som inte redan tagits 

i bruk i samband med pilotförsöket) september 2025 

 VSVD november 2025–februari 2026 

 Essote februari 2026–maj 2026 

 Siun sote april 2026–september 2026 

Leveransprojektet avslutas enligt planerna i november 2026. 

 

fortsätter... 
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1.4 Projektresurser 

De resurser som ett dylikt utvecklingsarbete kräver är nära nog de samma oberoende av om det 

utförs för ett sjukvårdsdistrikt eller för alla fyra sjukvårdsdistrikt gemensamt och oberoende av 

om det görs i egen regi eller av datasystemleverantörer. I förhandlingsfasen av APTJ-

upphandlingen medverkade fem systemleverantörer – som alla var internationella aktörer, varav 

en del redan tidigare hade en befäst ställning på marknaden i Finland – och som alla gjorde 

överensstämmande bedömningar om att resursbehovet på årsnivå skulle kräva hundratals 

årsverken i projektfasen. För ett sjukvårdsdistrikt, även ett stort sjukvårdsdistrikt, skulle en dylik 

insats utgöra en synnerligen stor utmaning, men för fyra sjukvårdsdistrikt blir en dylik insats klart 

mer hanterbar. 

I tabell 1 presenteras den plan som utarbetades i samband med planeringsprojektet gällande 

behovet av årsverken som Beställarna måste allokera till det gemensamma leveransprojektet. 

Resursomfattningen inrymmer samtliga sakkunniga som krävs för att verksamhetsmässigt 

(yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården) och tekniskt (IT-sakkunniga) omsätta 

projektet i praktiken, men inte den arbetsinsats som behövs för att utbilda personalen i system 

och verksamhetsmodeller. På Aster-raden sammanställs gemensamma projektresurser, medan 

de organisationsspecifika raderna beskriver de resurser som respektive Beställare behöver för 

skötseln av interna uppgifter. Asters resurser består primärt av beställarorganisationernas 

sakkunniga som behövs under Beställarnas leveransprojekt för de arbetsledningsuppgifter som 

hänför sig till Aster och sekundärt av Aster-organisationens egna resurser eller köptjänster som 

tillgodogörs vid behov. Det uppskattade antalet som respektive Beställare behöver i samband med 

leveransprojektet hänför sig till det ögonblick när respektive Beställare omsätter 

leveransprojektet i praktiken. 

 

Organisation 2022 2023 2024 2025 2026 Tot. 
årsverken. 

Aster 96 115 184 158 79 632 
Essote* 3 5 8 9 4 29 
Mellersta 
Finlands SVD* 

3 5 12 10 2 32 

Siun sote* 3 5 11 9 8 36 
VSVD* 3 5 10 10 7 35 
Totala antalet 
årsverken 

108 134 225 196 101 764 

Tabell 1. Aster-leveransprojektets resursbehov 2022-2026 angivet i årsverken 

* De regionala beställarorganisationerna varierar i storlek, siffrorna beaktar inte ifrågavarande resurser 
Även om varje aktör som medverkar i Aster har sina egna särdrag och olika betoningar så är tillvägagångssätten långt de 
samma. I det s.k. planeringsprojektet som hänför sig till Aster har man uppskattat att över 80 procent av processerna och 
arbetsflödena inom social- och hälsovården långt är de samma hos samtliga Beställare. Det här inte så underligt eftersom 
den styrande lagstiftningen är den samma för alla men också eftersom hälso- och sjukvårdens principer och rutiner "för 
god vård" är de samma. Ett gemensamt system och enhetliga tillvägagångssätt öppnar alldeles nya samarbetsmöjligheter 
såväl för social- och hälsovården som för den verksamhet som stöder denna vårdverksamhet (dvs. i fråga om teknologi 
samt i anslutning till verksamhetsmässiga och kliniska stödtjänster). 
 

fortsätter... 
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2. Kostnader 

2.1 Beställarnas gemensamma kostnader 

I tabell 2 nedan presenteras de totalkostnader som Leverantören debiterar av Aster under tio 

(10) år (2021-2030) för de delar som presenteras nedan: Livslängden för systemhelheten har i 

upphandlingsfasen uppskattats vara åtminstone 15 år (från ibruktagningsögonblicket, dvs. åren 

2025-2040). De kostnader per enhet som ligger till grund för de priser som anges nedan gäller 

hela avtalsperioden. De justeras årligen på basis av Statistikcentralens producentprisindex för 

tjänster (verksamhetsområde 62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d.). 

 

A. Kostnader som Leverantören angett 31.1.2020 i APTJ-anbudet. När det gäller dessa kostnader 

är det all anledning att ta i beaktande att kostnadsandelarna för arbetet baserar sig på den 

arbetsmängd som fastställts av Beställarna och på de priser per enhet vilka angetts av 

Leverantören. Kostnaden varken binder Leverantören eller baserar sig på Leverantörens egen 

prissättning. 

B. Fasta priser som Leverantören angett på basis av planeringsprojektet. Leverantörens 

arbetsandel baserar sig på Leverantörens egen uppskattning och binder Leverantören. 

Priserna kan ändras bara om Beställarna beslutar att göra ändringar i föremålet för 

upphandlingen. Uppskattningen inrymmer inte kostnader för eventuella tilläggsarbeten som 

utförs av Leverantören eller tredje parter och som Beställarna beslutat om separat. 

C. I det ursprungliga anbudet (Pris A) utgick man från att Beställarna även i fortsättningen själv 

ansvarar för alla driftstjänster (utrymmestjänster som hänför sig till maskinsalar samt det 

tekniska underhållet). Skillnaden mellan Pris A och Pris B beror till stor del på att 

Leverantörens ansvar för fortlöpande tjänster (Pris C) ökade avsevärt i samband med 

planeringsprojektet (Pris B). Leverantören ansvarar i fortsättningen även för allt annat 

underhåll förutom för de utrymmestjänster som hänför sig till maskinsalar. 

D. Det egna arbetets andel (Pris D) har beräknats utgående från de årsverken som anges i den 

resursplan som hänför sig till leveransprojektets projektplan genom att multiplicera dem med 

67 320 EUR (inklusive bikostnader), vilket är det genomsnittliga pris på ett årsverke som 

Beställarna kommit överens om i samarbetsavtalet. 

E. VSVD har en avtalsenlig option som ger distriktet en möjlighet att övergå till en egen miljö 

med fortlöpande tjänster när APTJ-leveransprojektet löpt ut och distriktet genomfört sin egen 

ibruktagning av systemet. De kostnader som hänför sig till denna option allokeras endast till 

VSVD (Pris E). 

 

 

 

 

fortsätter... 
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Kostnadsslag Pris A EUR Pris B EUR Skillnad mellan B-A 

EUR Anbud 2020 Fasta 2021 
Program 218 840 426 111 328 090 -107 512 336 
Leverantsprojektet  
(leverantörens arbete) 

21 561 145 131 980 461 +110 419 316 

Planeringsprojektet 
(redan bunden kostnad) 

9 778 008 9 778 008 0 

Ibruktagnings- 
projekten 

26 337 205 26 337 205 0 

Pris C 
Fortlöpande tjänster 

0 69 522 555 +69 522 555 

Totalt 276 516 784 348 946 319 +72 429 535 
Utan Pris C 
(utvidgning av tjänster) 

 279 423 764 +2 906 980 

Tabell 2. Jämförelse av externa kostnader (Euro) under 10 år 

I tabell 3 nedan presenteras Pris B fördelat per Beställare enligt betalningsandelar. De 
betalningsandelar som hänför sig till planerings- och leveransprojekten är kapitationsbaserade, i 
övrigt är kostnaderna absoluta för respektive Beställare. 

 

Pris B Mellersta 
Finlands 

SVD 

Essote Siun sote VSVD Totalt 

Andel (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100 
Andel (EUR) 136 378 152 50 329 655 78 672 523 83 565 989 348 946 319 

Program 48 347 801 15 240 087 22 152 699 25 587 504 111 328 090 
Leveransprojektet 48 318 047 19 401 128 31 820 489 32 440 797 131 980 461 

Planeringsprojektet 3 579 729 1 437 367 2 357 478 2 403 434 9 778 008 
Ibruktagningsprojektet 10 679 764 4 028 421 5 581 593 6 047 426 26 337 205 

Fortlöpande tjänster 25 452 811 10 222 652 16 760 264 17 086 827 69 522 555 

Tabell 3. Externa kostnader (Euro) per Beställare under 10 år 

I tabell 4 nedan presenteras de kalkylerade kostnaderna för det egna arbetet i Aster (Pris D) per 
Beställare beräknat enligt befolkningsunderlag. I tabellen presenteras även den kalkylerade 
andelen av eget arbete angivet i årsverken. Alla siffror som anges gäller för hela den tid då 
leveransprojektet pågår, dvs. åren 2021-2026. Arbetsmängderna jämte kostnaderna som 
presenteras i tabell 3 inrymmer även kostnaderna för Aster-samarbetsorganisationen (exklusive 
personalens reseersättningar), vilka har allokerats till respektive Beställare i enlighet med den 
skifteslott (%) som anges i tabellen. 

 

Pris D Mellersta 
Finlands 

SVD 

Essote Siun sote VSVD Totalt 

Andel (%) 36,61 14,70 24,11 24,58 100 
Andel (EUR) 18 849 600 7 539 840 12 386 880 12 656 160 51 432 480 
Andel (årsverken) 280 112 184 188 764 

Tabell 4. Omfattningen av eget arbete och kostnaderna (euro) för arbetet angivet per Beställare för den tid då 
leveransprojektet pågår (2021-2026) 

I tabell 5 presenteras kostnaderna för VSVD:s avtalsenliga förvärvsoption för tio år (2021-2030). 
Dessa allokeras endast till VSVD. Om VSVD använder denna option påverkar detta inte det 
samarbete som bedrivs under leveransprojektet eller de övriga Beställarnas kostnader till någon 
del. VSVD:s option har ingen inverkan på planeringsprojektets kostnader.  fortsätter... 
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Pris E VSVD EURO 

Program 2 558 750 

Leveransprojektet 2 917 547 

Ibruktagningsprojektet 2 633 720 

Fortlöpande tjänster 17 469 542 

Totalt 25 579 559 

Tabell 5. VSVD:s kostnader för förvärvsoptionen 

 

2.2 Beställarspecifika kostnader  

Totala kostnaden för Aster Botnnias investering sammanlagt ca 106 milj.€, vilket inkluderar 

anskaffningens Beställarspecifika betalningar, VSVD:s  förvärvsoption, kostnader för 

samarbetsorganisationen, kostnader för Aster Bothnias regionala projektbyrå. Aster Bothnias 

driftskostnader (2021-2030) ca 5,5 milj.€/år. 

2.3 Kostnadsnyttoanalys och kostnadsberäkning 

I anslutning till planeringsprojektet har Beställarna tillsammans med Leverantören och 

Accenture Ab som konsult uppgjort en kostnadsnyttoanalys för APTJ-helheten. Därtill har 

Deloitte Ab gjort en opartisk bedömning av pålitligheten hos kostnadsnyttoanalysen 

(kalkylmodellen, utbytespotentialen och slutsatserna). 

Sammanlagt har man identifierat över hundra fördelar, samtidigt som man beskrivit hur förenliga 

målen är med de mål som uppställts för Aster och klarlagt deras värde i euro. Beräkningen av 

utbytet baserar sig på den kostnadsstruktur som Beställarna använder för sina social- och 

hälsovårdsfunktioner, THL:s prognos om hur servicebehovet kommer att utvecklas i respektive 

region, påvisade utbytesnivåer i jämförelsebara systemreformer och en matematisk modellering 

av verkningsmekanismen för respektive, enskilt utbyte. I tabell 6 presenteras de mest betydande 

verksamhetsmässiga fördelarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fortsätter... 
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Utbyte Motivering 
Stöd för 
verksamhetsstyrningen 

 En effektiv analys gör det möjligt att föregripa och styra personal-, 
utrymmes- och apparatbehov 

 Överlappande tjänster/åtgärder kan identifieras och undvikas 
Elektronisk registrering av 
kunduppgifter och 
taligenkänning 

 Taligenkänning tillgodogörs i en större utsträckning och i synnerhet 
renskrivningen av dikteringar blir en onödig arbetsuppgift 

 En mobilapplikation som kan tillgodogöras för att dokumentera uppgifter 
direkt på plats, varvid dubbeldokumentation kan elimineras 

Involvering av kunden  Kunden kan delta i sin egen vård eller sin service oberoende av tid och 
plats 

 I och med att kunden fyller i sina förhandsuppgifter och dokumenterar 
sina mätresultat får yrkesutbildade personer mer tid för kundbetjäning 

Stöd för yrkesutbildade 
personers samarbete 

 Lättillgängliga och aktuella kund- och patientuppgifter gör det möjligt att 
skapa sig en tydligare helhetsbild snabbare 

 Det blir smidigare att upprätta kundplaner.  

 Schemaläggningen och genomförandet av samarbete blir smidigare, 
samtidigt som dokumentationen i flera system faller bort 

Digitala tidsbokningstjänster  Den arbetsinsats som yrkesutbildade personer måste använda för 
tidsbokningar minskar avsevärt 

 När kunden själv kan reservera en lämplig tid så minskar antalet icke-
annullerade besök 

Distanstjänster och -
kommunikation 

 Genom distansmottagningar kan tillgängligheten till tjänster främjas, 
servicen fås snabbare och lokaliteter användas effektivare 

 En datasäker digital kommunikation gör arbetet smidigare 

 Distansuppföljning stöder t.ex. hemservicen och hemsjukvården 
Samarbete beställare emellan  Projektkostnaderna fördelas på fyra aktörer 

Tabell 6. Centrala fördelar som identifierats genom kostnadsnyttoanalysen 

 

Det huvudsakliga resultatet av kostnadsnyttoanalysen är följande: 

 Tack vare det täta samarbetet mellan de fyra beställarna kommer systeminvesteringen att 

beräkningsmässigt att betala tillbaka sig år 2029. 

 Det fulla nettoutbytet på 208 MEUR per år uppnås senast år 2033, medan det första utbytet 

snabbt omsätts i praktiken i och med de första ibruktagningarna redan under den andra 

hälften av år 2025. 

I denna analys har man även beaktat den tilläggsbelastning som inlärningen av nya arbetssätt 

föranleder, den tid som det tar att uppnå ett effektivare tillvägagångssätt (temporärt 

effektivitetssvinn) samt den kostnad som hänför sig till utbildningen av personalen innan 

ibruktagningen av systemhelheten. 

 

Resultaten av kostnadsnyttoanalysen presenteras noggrannare i det bifogade 

presentationsmaterialet samt i slutrapporten av analysen. 

 

 

fortsätter... 

 



Protokoll sida 

13 (42) 

nr 7/2021 

 

Styrelsen    § 79    30.8.2021 

 

 

 

3. Samarbetsprinciper 
 
3.1.Principer för Aster-samarbetet 
 
I enlighet med det ömsesidiga samarbetsavtal som Beställarna redan har undertecknat fungerar 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt som värdorganisation för de övriga Beställarna. Samarbetet 

leds och samordnas av den Aster-samarbetsorganisation (i fortsättningen Samarbets-

organisationen) som tillsattes i distriktets organisation redan i mars 2020. Den representerar 

samtliga Beställare som finansierar dess verksamhet i förhållande till deras egna 

befolkningsunderlag och styr Leverantören i all gemensam verksamhet. 

Samarbetsorganisationens roll har fastställts i Beställarnas ömsesidiga avtal och i avtal som 

ingåtts mellan Beställarna och Leverantören. 

 

En eller flera Beställare kan lösgöra sig från samarbetet i enlighet med de villkor som fastställs i 

Beställarnas ömsesidiga samarbetsavtal. Ifall en Beställare beslutar sig att lösgöra sig från 

samarbetet före avtalet om leveransprojektet undertecknats med Leverantören upphör Aster-

projektet för alla parter och samarbetsstrukturen hävs i enlighet med de principer som fastställts 

för samarbetet. Då måste respektive Beställare säga upp det undertecknade ramavtalet med 

Leverantören, varvid avtalet om leveransprojektet inte undertecknas. 

 

Inom ramen för leveransprojektet svarar Samarbetsorganisationen för de åligganden som kunden 

(Beställarna och Samarbetsorganisationen tillsammans) har gentemot Leverantören. I fråga om 

genomförandet och ibruktagningen av den systemhelhet som är gemensam för samtliga 

Beställare kommer de resurser som Beställarna allokerat till projektet att vara bundna till 

Samarbetsorganisationens arbetsledning, exklusive uppgifter som hänför till genomförandet av 

Beställarens egna förändringar eller andra lösningar som är rent lokala. De sistnämnda 

uppgifterna kommer att förbli hos ifrågavarande Beställares arbetsledning. Både användningen 

av personalresurserna och de principer som hänför sig till denna kommer att preciseras under 

leveransprojektets gång. 

 

I det gemensamma leveransprojektet fattas besluten i de organ som beskrivs i projektets 

ledningsmodell. En delegation fungerar som det högsta beslutsfattande organet i frågor som berör 

samarbetet mellan Beställarna. Medan en styrgrupp som tillsatts för leveransprojektet fungerar 

som det högsta beslutsfattande organet i frågor som hänför sig till projektet. Verksamheten i dessa 

organ bereds på den strategiska nivån av Samarbetsorganisationen.  

 

På den taktiska nivån i projektet har man rådgivande Advisory Boards med personer som är 

sakkunniga inom olika funktioner (såsom social- och hälsovård, kliniska stödtjänster, 

administrativa stödtjänster för dataskydd och datasäkerhet osv.). Dessa bistår projektgrupperna 

och ger dem innehållsmässig handledning. På den taktiska nivån har man även grundat en 

projektbyrå som ansvarar för all projektplanering och -hantering som hänför sig till 

leveransprojektet. 

fortsätter... 
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Operativt så genomförs projektet av innehållsmässiga och icke-innehållsmässiga (tekniska) 

projektteam. Dessa tilldelas resurser via gemensamma sakkunnigresurser som primärt består av 

Beställarnas sakkunniga på social- och hälsovård, samt vid behov av sakkunniga från anknutna 

enheter och sakkunniga på köptjänster. 

 

Utdrag av Aster-projektplanen (sekretessbelagd med stöd av 24 § 1. mom., punkt 20 i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999) TILLÄGGSMATERIAL § 79 
 

 Material till stöd för beslutsfattandet 

 Slutrapport om Asters kostnadsnyttoanalys  

 Deloitte Ab:s bedömning av den slutrapport som hänför sig till Asters kostnadsnyttoanalys 

 VSVD:s förvärvsoption som hänför sig till en egen, separat miljö i klient- och patientdata-
systemet 

          BILAGA § 79/1-4 

DIR.: föreslår att styrelsen föreslår för fullmäktige att Aster klient- och 
patientdatasystemets leverans- och tjänsteavtal godkänns enligt 
följande:  

1. Övergång till Leveransprojektet som preciserats under 
planeringsprojektet 

2. En egen separat miljö för klient- och patientdatasystemet enlig 
VSVD:s förvärvsoption 

3. Undertecknande av leverans- och tjänsteavtal 
4. Förbindande till i Planeringsprojektet preciserade utgifter 

(sammandrag punkt 2.2) 
5. Utkast av Aster-projektplan som grund för vidare bearbetning 

6. Bekräftar fortsatt samarbete med de övriga Aster-
beställarorganisationerna enligt tidigare undertecknat 
samarbetsavtal och preciserade principer för samarbete 

STYR: Aster Botnias projektdirektör Marianne Korvajärvi samt Juha 

Kuntonen, Göran Honga, Pia Haglund, Kimmo Tiira, Antti Ailio, 

Simo Reipas, Carola Wisor-Hokkanen, Mirjam Jern-Matintupa och 

Varpu Saari deltog i sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

Sakkunnige avlägsnade sig från sammanträdet kl. 11.06. 

 

Direktören ändrade sitt förslag enligt följande: 

1. Övergång till Leveransprojektet som preciserats under 

planeringsprojektet 

2. Välfärdsområdets direktör tillsätter omedelbart efter 

beslutet en klinikergrupp (bestående av representanter för 

medicin, socialvård, vårdarbete och tandvård samt 

direktören för klient- och patientsäkerhetscentret) med 

uppgift att fastställa vilka kritiska faktorer som hänför sig till  

Fortsätter.. 
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ibruktagningen av klient- och patientdatasystemet och att
bedöma systemets förmåga samt att framföra sin åsikt om
huruvida vi för vår del är beredda att framskrida i processen
och ta i bruk systemet. Direktören för utvecklingscentret för
patient- och klientsäkerhet ska i synnerhet bedöma riskerna
betraktat från ett klient- och patientsäkerhetsperspektiv.
Välfärdsområdets chefsöverläkare fungerar som ordförande
för gruppen medan chefsöverskötaren och socialdirektören
fungerar som vice ordförande. Arbetsgruppen inleder sitt
uppdrag omedelbart efter tillsättandet.

3. En egen separat miljö för klient- och patientdatasystemet
enlig VSVD:s förvärvsoption

4. Undertecknande av leverans- och tjänsteavtal
5. Förbindande till i Planeringsprojektet preciserade utgifter

(sammandrag punkt 2.2)
6. Utkast av Aster-projektplan som grund för vidare

bearbetning
7. Bekräftar fortsatt samarbete med de övriga Aster-

beställarorganisationerna enligt tidigare undertecknat
samarbetsavtal och preciserade principer för samarbete

Under diskussion Rainer Bystedt föreslog, att återremittera ärendet.
Per Hellman understöd Bystedts förslag.

Ordföranden föreslog följande omröstningsordning: De som
understöder den föredragandes förslag, röstar Ja. De som understöder
Bystedts förslag, röstar Nej. Styrelsen godkände förslaget till
omröstning.

Vid omröstningen med namnupprop gavs 11 Ja röster och 2 Nej röster.

Röstförteckningen är ansluten i bilaga.

Ordföranden konstaterade att styrelsen har omfattat direktörens
ändrade förslag.

Rainer Bystedt och Per Hellman anmälde avvikande åsikt till beslutet.
________
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§ 80 Lägesöversikt 

 

Dir. 22 

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 ekonomiska 

nyckeltalen i form av mer begränsade delområden. Sjukvårdsdistriktets direktör presenterar 

lägesöversikten för augustimånad vid sammanträdet. 

 

 

DIR.:  föreslår att styrelsen ska anteckna sjukvårdsdistriktsdirektörens  

  lägesöversikt för augusti 2021 för kännedom. 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

  ________ 
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§ 81 Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och  

chefsöverskötarens beslut  

 

Dir. 23 

Distriktsdirektörens, förvaltningsdirektörens, chefsöverläkarens och chefsöverskötarens 

beslutsförteckningar som bilaga. 

 

Distriktsdirektörens beslut    BILAGA § 81/1 

Förvaltningsdirektörens beslut   BILAGA § 81/2 

Chefsöverläkarens beslut    BILAGA § 81/3 

Chefsöverskötarens beslut    BILAGA § 81/4 

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen antecknar beslutsförteckningarna för kännedom. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 82 Mellanbokslut 30.6.2021 

 

Dir. 24 

Mellanbokslut per 30.6.2021 representerar fortfarande en period som inte alls varit normal. 

Pandemin lig-ger fortsättningsvis som en skugga över verksamheten och ekonomin. Sommaren 

såg till en början ut att bli lugnare men lika lugn som förra året blev den aldrig och antalet 

smittade har åter fortsatt att stiga. Man har satt stort hopp till vaccinerna men det dröjer till sen 

höst innan tillräckligt stor del av befolkningen är fullt vaccinerad och en mera normal verksam-

het kan bli verklig. Dessutom återstår att se hur länge testningen skal pågå i nuvarande ut-

sträckning. Verksamheten har ändå varit ganska normal under perioden även om takten inte varit 

den samma som under normala förutsättningar. Mellanbokslutet har uppgjorts på normalt sätt 

med utgångspunkt från sjukvårdsdistriktets organisationsmodell. Vissa utmaningar att hålla 

kostnadsnivån inom de budgeterade ramarna kvarstår och det faktum att läkarbristen fortsätter 

inom samma områden som tidigare (psykiatri, radiologi och akutmedicin) gör det svårt att klara 

av budgetramarna. Faktureringen till kommunerna för den egna verksamheten är 3,5 miljoner 

större än budgeterat per 30.6. 

 

Mellanbokslutet per 30.6.2021 utvisar ett överskott om 769.609,25 euro. Faktureringen till 

medlemskommunerna uppgår till 115,4 miljoner euro eller 51 % av det budgeterade. De to-tala 

verksamhetsintäkterna uppgår till 137,6 milj. euro vilket motsvarar 51 % av det budge-terade.     

 

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 51,5 % eller 133,5 miljoner euro. Av dessa ut-gör 

personalkostnaderna 57,5 miljoner euro eller 49,6 % av det budgeterade. Kostnaderna för 

material, förnödenheter och varor har förverkligats till 19,8 miljoner eller 52,8 % av budgeten 

medan köp av tjänster utgör 53,4 miljoner eller 53,5 %.  I köptjänsterna ingår kostnaderna för 

vård i andra inrättningar för ca 5 månaders användning. Kostnaderna för dessa per 30.6.2021 är 

19,4 milj. euro vilket är 2,1 miljoner mer än vid samma tidpunkt 2020.  

 

Totalkostnaderna för endast den egna verksamheten förutom vård i andra inrättningar är 5,4 

miljoner eller 9,8 % högre än motsvarande period 2020. Kostnaderna för den egna verk-samheten 

överstiger det budgeterade med 5,4 miljoner euro under de sex första månader-na. 

Överskridningarna är förutom skyddsutrustning och omställningskostnader föranledda av 

pandemin, även liksom tidigare år köpta läkartjänster. 

 

Öppenvårdsbesöken har förverkligats till 59,5 % beroende på att coronatestningen sköts via 

samjouren för Vasa stads del. Om man bortser från den delen har öppenvårdsbesöken 

förverkligats till 52 % av målsättningen, vilket är gott med tanke på lugnare sommarverk-samhet. 

Vårddagsfaktureringen för den krävande rehabiliteringen, specialgeriatrin och psykiatrin har 

även den förverkligats till 52,5 % av målsättningen.  

          fortsätter... 
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Drg-paketen å andra sidan har förverkligats till endast 46,6 %. Eftersom drg-paketen ändå har 

varit av dyrare klasser är inkomsten 49,4 %. Drg-paketens antal ligger på samma nivå som förra 

året, vilket tyder på betydligt mindre verksamhet än normalt.  

 

Förflyttningsfördröjningspatienternas vårddagar har minskat sedan pandemins början och ligger 

sammantaget på 45,5 % av det planerade. Ekonomiskt är den minskningen ingen be-tydande 

förlust utan utgör snarare bättre förutsättningar för den planerade verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis består utmaningen för 2021 å ena sidan av volymminskningen med mindre 

intäkter när det gäller de somatiska vårdperioderna eller drg-faktureringen. Som-marens 

volymminskningar kommer att göra utmaningen ännu större. Å andra sidan av de stora 

överskridningar som sker främst när det gäller köptjänsterna. 

 

De pandemirelaterade kostnaderna per 30.6 har ersatts fullt ut genom statsstöd. Någon ny 

ansökningsomgång har ännu inte öppnats men antagligen kommer ersättningar även un-der 

hösten. Trots detta kvarstår de verkliga utmaningarna med övriga kostnadsöverskrid-ningar. 

 

Investeringstakten har varit något långsammare än planerat då en del fastighetsåtgärder ännu 

inte påbörjats, och eventuellt förverkligas först i större utsträckning under nästa år. De stora 

investeringsprojektens totalbudget och uppföljning presenteras också i bilagan. 

 

 

Mellanbokslutet som       BILAGA § 82  

 

 

DIR.: föreslår att styrelsen diskuterar mellanbokslutet för de sex första 

månaderna och uppmanar till fortsatt återhållsamhet samtidigt som 

man fort-sätter att utreda möjligheter till lösningar när det gäller 

kostnadsökningarna. 

 
STYR: Ekonomidirektören Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet. Nystrand avlägsnade sig från sammanträdet kl. 

11.21. 

 

godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 83 Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2020/Styrelsens redogörelse 

Dir 25 

Enligt 121 § i Kommunallagen (410/2015) ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller 

granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt 

bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. 

Utfallet av revisionsnämndens utvärdering rapporteras genom en utvärderingsberättelse som 

tillställs fullmäktige. 

Revisionsnämnden redogjorde för sin utvärderingsberättelse för år 2020 vid det 

fullmäktigesammanträde som hölls 7.6.2021/§ 19. Revisionsnämnden har i sin 

utvärderingsberättelse sammanställt 20 observationer och rekommendationer (s. 7–9). 

 

Revisionsnämndens 20 observationer och rekommendationer  BILAGA § 83 

 

Nedan bemöts revisionsnämndens observationer och rekommendationer. 

 

1) Totalt sett var år 2020 ett framgångsrikt år för Vasa sjukvårdsdistrikt: erhållandet av 

fulljouren, byggandet av H-huset kom igång, VCS 2025 strategin uppdaterades och 

serviceintegrationen inom Österbotten påbörjades och fastställdes. 

 

Svar: I Österbotten är vi på god väg att trygga bra och högklassig social- och hälsovård för 

befolkningen också i fortsättningen. 

 

2) Nämnden ger specifikt beröm för det intensiva och effektiva beredningsarbetet för att skapa 

Österbottens välfärdsområde. 

 

Svar: Beredningen har fortgått med mycket gott samarbete och med en engagerande attityd 

tillsammans med kommunerna och samkommunerna. 

 

3) Målstyrningen gällande bindande målsättningar ombyggdes och förenklades totalt för år 

2020. Strategiska förnyelsemekanismen i en turbulent värld är nästan konstant. Utmaningen 

under år 2021 är att uppdatera strategin och målstyrningsmekanismen för Österbottens 

välfärdsområde. 

 

Svar: Strategin för Österbottens välfärdsområde är resultatet av ett långvarigt involverande 

arbete och arbetet som gjorts inom VSVD är väl i linje med den kommande strategin. 

 

4) Strategiperiodens utfall 2017-2020 bör utvärderas inom VSVD och utnyttjas som stödmaterial 

inom välfärdsområdets strategiarbete. 

 

Svar: Utfallet för 2017–2020 används i strategiarbetet. 

fortsätter... 
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5) VCS-informationsledningen har framställt en SWOT-analys om de nuvarande målmätarna. 

Denna analys omfattas helt av nämnden och framförs till fullmäktige och operativa ledningen för 

beaktande vid den fortsatta strategiska verksamhetsstyrningen. 

 

Svar: Analysen beaktas i ledningen av verksamheten. 

 

6) Den strategiska målstyrningens effektfullhet - tjänsteproduktionens kvalitet måste framöver 

allt bättre kunna påvisas genom standardiserade nationella mätare och mätarbanker. Enbart egna 

självständigt valda mätarmekanismer påvisar ej tillräckligt objektivt om VCS är bäst bland 

sjukhusen i Finland. 

 

Svar: Responsen tas i beaktande och i kommande mätningar ska vi försöka ta med nationella 

mätare i större utsträckning. 

 

7) Officiella dokumenterade uppföljningen av de bindande verksamhetsmässiga mätarna 

utfördes under år 2020 en gång per 31.8.2020. Detta utgjorde en alltför gles uppföljningsintervall 

trots covid-19-pandemin. 

 

Svar: Uppföljningen har skötts genom en lägesöversikt som direktören hållit i samband med 

varje styrelse- och fullmäktigemöte, men ska i fortsättningen i mån av möjlighet behandlas som 

en egen paragraf på sammanträden, varvid den också blir dokumenterad. 

 

8) Ägarstyrningens verksamhetsberättelse 2020 innehåller ingen återrapportering om de 

delägda bolagens (16 stycken) effektfullhet och fördelar för VSVD, enbart bolagens ekonomis-ka 

helhetsresultat. 

 

Svar: Ägarstyrningen har utvecklats kraftigt under det senaste året. I slutet av år 2020 

fastställde man för första gången verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för bolagen, och 

måluppfyllelsen har följts upp under år 2021. I och med detta kan man i ägarstyrningens 

verksamhetsberättelse nu även redogöra för bolagens effektivitet. Det här är något som man 

hitintills inte har förmått analysera. 

 

9) Psykiatrins resursläge har varit nästan ohållbar under den gångna verksamhetsperioden. 

Läkarbristen har utgjort det centrala problemet som man berömligt tacklat genom optimering av 

serviceprocesserna i övrigt. Läkarköptjänsterna utgör närmast en konstgjord andning och de 

psykiatriska läkarresursernas tryggande måste förbättras både nationellt, på ERVA- och 

välfärdsområdesnivå. 

 

Svar: Problemet är nationellt. Merparten av sjukhusen i Finland, inklusive 

universitetssjukhusen lider av en brist på psykiatriker och är tvungna att ty sig till köptjänster. 

Den allt värre situationen i landet förvärras av att allt fler psykiatriker går i pension, samtidigt 

som antalet läkare som specialiserar sig inom området klart och tydligt är lägre än denna 

avgång. I och med detta kan man konstatera att det råder en s.k. säljares marknad i vårt land, 

vilket naturligtvis gör läget synnerligen svårt. Specialupptagningsområdet har inte erbjudit oss 

fortsätter... 
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 någon hjälp, varför vi nu ska försöka rekrytera specialistläkare och specialiserande läkare till 

regionen tillsammans med Helsingfors, vars arbetsinsats skulle fördelas mellan Helsingfors och 

Vasa. Likaså kommer vi i höst att ledigförklara en tjänst för en professor och en tjänst för en 

klinisk lärare. Ifall vi lyckas besätta dem skulle detta bistå undervisningen och öka 

arbetsinsatsen. 

I och med att man i den nya välfärdssamkommunen avser utveckla mentalvårdstjänster för en 

lägre nivå kommer trycket på den specialiserade sjukvården att minska. 

 

10) Rehabiliteringsverksamheten har ej fått förväntad förstärkt betydelse inom VSVD sedan 

bildandet av serviceområdet för rehabiliteringen. Integreringen till övrig VCS-verksamhet har 

förblivit svag. Rehabiliteringen måste få högre prioritet. 

 

Svar: Rehabiliteringsverksamhetens framhävda betydelse kommer till uttryck bland annat 

genom att verksamheten på den regionala hjälpmedelscentralen har blivit befäst. 

Hjälpmedelscentralen är en enhet som styr hela området och till vilken kommunernas 

upphandling av hjälpmedel och de mer krävande bedömningarna nu har koncentrerats. 

Köptjänster har övertagits i egen regi.  

 

I och med de serviceförhandlingar som serviceområdet för rehabilitering för med 

specialiteterna har det lyfts fram utvecklingsobjekt, samtidigt som man blivit bättre på att dra 

nytta av specialarbetarnas kompetens. Det här har bistått integrationen av rehabiliteringen i 

den verksamhet som bedrivs vid specialiteterna. 

 

Det rehabiliterande vårdarbetet utvecklas i samband med utvecklandet av vårdarbetet. 

Serviceområdet för rehabilitering bistår detta utvecklingsarbete med sin specialkompetens. 

Läkarbristen har hämmat utvecklandet av den fysiatriska specialiteten. 

 

Rehabiliteringen ska i fortsättningen ges en högre prioritet i välfärdssamkommunen i form av 

ett eget verksamhetsområde.  

Prioriteringen av rehabiliteringen ska befästas genom att skapa ett eget verksamhetsområde 

för rehabiliteringen, vilket kommer att ledas av en ledande läkare som inriktat sig på 

funktionsförmågan. 

 

11) Varumärkesarbetet eller aktiva kundinriktade marknadsföringen av sjukhusets kvalitativa 

tjänster kunde vara mycket aktivare. Dock måste covid-19-pandemins exceptionella effekter och 

den krävande välfärdområdesberedningen i fjol beaktas. 

 
Svar: Den bästa marknadsföringen är en service som uppfyller kundernas förväntningar och 

som uppfattas ge en bra kundupplevelse. Det här är något som vi strävat efter att satsa på under 

hela året.  

 

 

 

fortsätter... 
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12) Miljöarbetet utgör i dag en naturlig del av den strategiska organisationsstyrningen och ett 

avancerat synligt miljöarbete kan även vara fördelaktigt i framtida kampen av kunder och 

medarbetare. Nämnden rekommenderar miljörelaterat mål kontinuerligt ingår i budgetmålen. 

Detta kräver en återrapportering i samband med bokslutet/till bokslutet bifogade miljörapporten. 

 

Svar: I strategin för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har man beaktat den 

hållbara utvecklingen och samkommunen har rekryterat en planerare för hållbar utveckling. 

Planerarens uppgifter omfattar förutom hållbar utveckling även miljöfrågor. I och med att 

hållbar utveckling omfattas av den nya samkommunens strategi så syftar man till att hållbar 

utveckling och miljön även ska iakttas i de mål som uppställs i budgeten. 

 

13) Årets VSVD-förnyelseutmärkelse går till intensivvårds- och övervakningsavdelningen. 

Intensiv- och övervakningsavdelningens kvalitetsmål var att förbättra patientens grundvård. 

Värdet och stora nyttan av rationaliseringsarbetet var att det betjänade samtliga patienter som 

erhöll vård samt att hela personalen engagerades. 

 

Svar: Intensiv- och övervakningsavdelningen har långsiktigt och systematiskt arbetat för att 

utveckla en högklassig vård. Den modellbeskrivning som utarbetats för patientens grundvård 

har implementerats på andra vårdavdelningar och ska även implementeras i det kommande 

välfärdsområdet. 

 

14) Revisionsnämnden rekommenderar att man i det nya avtalet gällande anordnandet av 

specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under 

fullmäktigeperioden 2022–2024 bättre än tidigare konkretiserar tillvägagångssätten, 

mekanismerna för att balansera personalbristen mellan områdets sjukhus samt övriga sätten att 

optimera nyttan av västkustsamarbetet. Utökat ömsesidigt samarbete och optimeringen av 

digitaliseringens möjligheter skapar win-win-effekter. 

 

Svar: Vid de regelbundna samarbetsmötena (ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus 

specialupptagningsområde) är det har ett återkommande tema på agendan. Vi har flera 

samarbetsavtal inom områden där vi inte har egen verksamhet eller där vi behöver 

specialkompetens av något slag. Däremot inom områden där det råder en skrikande brist på 

läkare har det varit omöjligt att få hjälp eftersom även de övriga sjukhusen i 

specialupptagningsområdet lider av en ansenlig brist på läkare. 

Så kallade videomeetingar hålls regelbundet med Åbo inom många specialiteter. 

 

15) I den framtida välfärdssamkommunen bör de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna 

årligen fastställas. Detta är viktigt att de redovisningsskyldiga är tydligt medvetna om sina 

ansvarsområden och rapporteringsskyldigheter. 

 

Svar: I samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska man årligen fastställa såväl de 

förmän som har beslutanderätt i personalärenden som de personer som ansvarar för ekonomin. 

fortsätter... 
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16) Nämnden rekommenderar att Österbottens välfärdsområde utarbetar en årligen nedbruten 

strategisk fastighetspolicy. Covid-19-pandemin har radikalt omändrat synsättet var arbetet kan 

genomföras. Distansarbete hemifrån speciellt inom administrativa uppgifter minskar behovet av 

klassiska personliga arbetsutrymmen. Samtidigt kan det ekologiska fotavtrycket minskas. 

 

Svar: I samband med beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

tillsattes en fastighetsarbetsgrupp som behandlat frågor som anknyter till fastigheter. 

Arbetsgruppen har linjerat att beslut om vilka lokaliteter som ska användas ska fattas på basis 

av planen om servicenätverket. 

 

17) Den interna kontrollens rapporteringskedja från ansvars- och resultatområdena måste 

förbättras. I bokslutet förekommer ej konkret dokumenterad återrapportering om 

kontrollåtgärder som under året utförts för att säkra måluppfyllelsen och eliminera väsentligaste 

riskerna. 

 

Svar: Under år 2021 har man nu första gången utarbetat en årsplan för den interna revisionen 

i samkommunen, samtidigt som man under år 2021 genomfört en omfattande riskkartläggning 

inom förvaltningen och försörjningen. Med hjälp av dessa åtgärder kommer man att förmå 

förbättra rapporteringskedjan. Därutöver så har man rekryterat en intern revisor till 

samkommunen för Österbottens välfärdsområde och samkommunen kommer även att få en 

sektion för intern kontroll och riskhantering i syfte att effektivera rapporteringskedjan. 

 

18) Nämndens rekommendationer ovan går primärt till VSVD:s fullmäktige men även som 

vägkost till nya fullmäktige för Österbottens välfärdsområde som har en revisionsnämnd som sin 

arbetshandske. Denna revisionsnämnd framför här sin önskan om den nya revisionsnämndens 

berednings- och sekreterarresurser tryggas. Nya välfärdsområdets storlek/verksamhetens 

omfattning i anknytning till den framtida statliga insynens tillväxt kräver omfattande och 

objektiva utvärderings- och rapporteringsmekanismer samt samarbete med de övriga nationella 

aktörer. 

 

Svar: Revisionsnämndens berednings- och sekreterarresurser ska konkurrensutsättas under 

hösten 2021 och samtidigt ska omfattningen av konkurrensutsättningen justeras så att man i 

resurserna ger akt på hela välfärdsområdet. 

 

19) Utvärderingen av den strategiska styrningen och de årliga kund-, effektfullhets- och 

ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den 

helhetsutvärderingen erhåller distriktet för år 2020 ett helt ypperligt resultat 4 på skalan 1-5 och 

med beaktande av covid-19-pandemins bromseffekter. 

 

Svar: Tack till nämnden för det goda vitsordet och tack till hela personalen för det 

utomordentliga jobb ni gör för våra invånare. 

fortsätter... 
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20) Revisionsnämnden tackar alla de ansvars- och enhetschefer samt sakkunniga som hjälpt 

nämnden med denna utvärderingsuppgift under mandatperioden 2017-2021 och välvilligt ställt 

sin omfattande sakkunskap till nämndens förfogande. 

 

Svar: Tack. 

 

DIR:  föreslår, att styrelsen ska ställa denna redogörelse till fullmäktige. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 84 Ändring av Seinäjoen Keskuspesula Ab:s delägaravtal 

FD 20  
Under våren 2020 har delägarna i Seinäjoen Keskuspesula Ab arbetat med att revidera bolagets 

delägaravtal och bolagsordning. Bolagsordningen godkändes vid aktiebolagets bolagsstämma i 

maj och samtidigt fick delägarna ta del av en presentation av det förnyade delägaravtalet. Vid 

bolagsstämman konstaterades ändringarna i delägaravtalet vara motiverade. Därefter har 

bolagets styrelse beslutat att delägaravtalet ska tillställas delägarna för godkännande. 

 

Inga betydande förändringar har ändå gjorts i delägaravtalet. Formuleringar har förbättrats, 

frågor som varit motstridiga med bolagsordningen har raderats och dessutom har delägaravtalet 

kompletterats med ett krav om att delägarna ska bes om ett förhandsställningstagande innan 

betydande beslut.  

 

Enligt 20 § i förvaltningsstadgan sköts behövlig koncernledning av styrelsen. I och med att 

godkännandet av delägaravtal inte har delegerats till sektionen för ägarstyrningen ska beslutet 

om ändringen av delägaravtalet fattas av styrelsen. 

 

Utkast till Seinäjoen Keskuspesula Ab:s delägaravtal    BILAGA § 84  

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna ändringen av Seinäjoen 

Keskuspesula Ab:s delägaravtal. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 85 Dispens från språkkrav 

CÖL 11  
Vasa centralsjukhus har haft en ledigförklarad tjänst som specialistläkare i anestesiologi. Tjänsten 

hade endast en sökande, Teodor Catargiu, specialistläkare i anestesiologi. 

 

Enligt direktören för det operativa ansvarsområdet Christian Palmberg och överläkare i anestesi 

Markku Virkkilä uppfyller Teodor Catargiu de formella behörighetskrav som ställs på tjänsten till 

övriga delar, förutom att han saknar språkintyget för kunskaper i svenska. Teodor Catargiu har 

tjänstgjort som vikarierande specialistläkare i anestesi sedan 3.8.2020.  

 

Teodor Catargiu anhåller om att styrelsen ska bevilja honom dispens från språkkunskapskravet 

och meddelar att han ska delta i den språkundervisning som arrangeras av sjukvårdsdistriktet. 

 

Anhållan         BILAGA § 85/1  

 

Direktören för det operativa ansvarsområdet Christian Palmberg och överläkaren i anestesi 

Markku Virkkilä förordar att Teodor Catargiu ska beviljas dispens. 

         BILAGA § 85/2  

 

CÖL: föreslår, att styrelsen ska bevilja Teodor Catargiu, specialistläkare i 

anestesiologi, dispens från språkkunskapskravet (god förmåga att i tal 

och skrift använda det svenska språket). 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 86 Miljörapport för år 2020 

FD 21   
Vasa sjukvårdsdistrikt har en arbetsgrupp för hållbar utveckling (tillsatt av ledningsgruppen för 

samkommunförvaltningen 22.9.2020/§ 272), vars en uppgift är att årligen upprätta en 

miljörapport för samkommunen. Miljörapporten har utarbetats under ledning av datadirektören. 

 

Till samkommunen för Österbottens välfärdsområde har man rekryterat en planerare för hållbar 

utveckling. Denna planerare kommer att ansvara för upprättandet av miljörapporter i den nya 

organisationen. 

 

Ett utkast till miljörapport för år 2020        BILAGA § 86  

 

FD:  föreslår att styrelsen ska godkänna miljörapporten för år 2020. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 87 Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden och öppnande av 

sammanträdet 

FD 22 
Enligt förvaltningsstadgans § 85 utfärdas kallelsen till fullmäktiges första sammanträde under 

mandattiden av styrelsens ordförande. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande 

fullmäktigeledamoten, som för ordet tills en ordförande och vice ordförande valts för fullmäktige. 

 

FD: föreslår, att   

1. styrelsens ordförande ska kalla fullmäktige till ett första 

sammanträde under mandattiden till den 13 september kl. 10. 

2. styrelsen ska föreslå för fullmäktige att den till åren äldsta 

närvarande fullmäktigeledamoten ska öppna sammanträdet. 

 

STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 88 Ledamöter och ersättare som utsetts till samkommunens fullmäktige för 

mandattiden 

FD 23  
Enligt grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde är samkommunens 

fullmäktige det högsta beslutande organet i samkommunen. Till samkommunens fullmäktige 

väljer medlemskommunerna fullmäktigeledamöter i enlighet med kommunens invånarantal. För 

varje ledamot väljs en personlig ersättare. 

 

Antalet ledamöter bestäms enligt det officiella invånarantal som uppges av 

Befolkningsregistercentralen den 1 januari det år fullmäktige väljs. Antalet ledamöter för 

mandattiden fastställs enligt följande:  

Kommun Invånarantal 1.1.2021 Antal ledamöter 

Vasa 67447 8 

Korsholm 19481 4 

Jakobstad 19098 4 

Pedersöre 11187 3 

Närpes 9583 3 

Laihela 7985 2 

Nykarleby 7509 2 

Vörå 6411 2 

Kristinestad 6405 2 

Larsmo 5536 2 

Malax 5464 2 

Korsnäs 2066 2 

Kaskö 1283 1 

Totalt  37 ledamöter 

 

 

FD:  föreslår att styrelsen delger fullmäktige om vilka ledamöter och 

ersättare som valts till fullmäktige för mandattiden.  

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 89 Val av fullmäktigeordförande och två vice ordföranden för mandattiden 

FD 24  
Enligt förvaltningsstadgans 5 § leder fullmäktiges ordförande på fullmäktigenivå den politiska 

samverkan som krävs för fullgörandet av samkommunstrategin och för fullgörandet av styrelsens 

uppgifter genom att föra nödvändiga diskussioner med de politiska grupperna samt på ett 

lämpligt sätt hålla kontakt med samkommunens invånare och övriga intressegrupper. 

 

Enligt förvaltningsstadgans 85 § ska fullmäktige utöver en ordförande också ha två (2) vice 

ordföranden. Beredningen av ärenden som gäller den interna organiseringen av fullmäktiges 

verksamhet leds av fullmäktiges ordförande, om inte fullmäktige beslutar något annat. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige inom sig ska välja en 

ordförande samt två (2) vice ordföranden för mandattiden. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 90 Förordnande av protokollförare och sekreterare för fullmäktiges sammanträden 

FD 25  
Enligt förvaltningsstadgans 85 § fungerar förvaltningsdirektören eller någon annan 

tjänsteinnehavare som fullmäktige förordnat som protokollförare vid fullmäktiges sammanträde 

och som fullmäktiges sekreterare. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska förordna en 

protokollförare och sekreterare för fullmäktiges sammanträden. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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§ 91 Konstaterande av resultatet i kommunalvalet 2021 

FD 26  
Samkommunens nya fullmäktige ska vid sitt första möte välja ledamöter till organ utgående från 

resultatet i kommunalvalet 2021. Enligt kommunallagens (410/2015) 58.3 § ska andra organ i 

samkommunen, förutom fullmäktige, ges en sammansättning som svarar mot den andel röster 

som olika grupper fått inom samkommunens område vid kommunalvalet med iakttagande av 

proportionalitetsprincipen i vallagen (714/1998). 

 

Enligt samkommunens grundavtal ska fullmäktige välja medlemmar jämte personliga ersättare 

till följande organ: 

 Styrelsen, 13 ledamöter 

 Revisionsnämnden, sju (7) ledamöter. 

 Nämnden för minoritetsspråket, 7 (7) ledamöter som ska representera minoritetsspråket. 

 

Fullmäktige ska bland organets medlemmar utse en ordförande jämte en vice ordförande. Om 

valbarhet till samkommunens organ stadgas i kommunallagens 76 §: 

 

Valbar till ett organ i en samkommun är den som enligt 71 § är valbar till ett 

förtroendeuppdrag inom någon av samkommunens medlemskommuner. Valbara är dock 

inte personer som avses i 72 § 1 mom. 1 punkten eller personer som är anställda hos 

samkommunen. 

 

Valbar till ledamot i något annat organ än ett organ som avses i 58 § 1 mom. är inte heller 

den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och 

ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande 

sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha 

väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas 

i organet. 

 

Till en direktion och en kommitté kan dock väljas också den som inte är valbar till andra 

organ i samkommunen eller vars hemkommun inte är medlemskommun i samkommunen. 

 

Platserna i organen fördelas utgående från bestämmelserna i Kommunallagens § 105 om 

valförfarande. Enligt kommunallagens § 121 ska revisionsnämndens ordförande och vice 

ordförande vara fullmäktigeledamöter. 

 

Platsfördelningen beräknas utgående från de relationstal som varje parti fått. Vid tillsättandet av 

alla organ ska könsfördelningen enligt 4.1 a § i jämställdhetslagen beaktas så att kvinnor och män 

är representerade till minst 40 procent vardera. 

fortsätter… 
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Enligt det sammanräknade utfallet av kommunalvalet i samkommunens medlemskommuner blir 

jämförelsetalen följande: 
Parti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Svenska Folkpartiet i 
Finland 

39310 19655 13104 9828 7862 6552 5616 4914 4368 

Finlands 
Socialdemokratiska 
Parti 

10998 5499 3666 2750 2200 1833 1572 1375 1222 

Nationella 
Samlingspartiet 

7424 3712 2475 1856 1485 1238 1061 928 825 

Sannfinländarna 7374 3687 2458 1844 1475 1229 1054 922 820 

Kristdemokraterna i 
Finland 

6081 3041 2027 1521 1217 1014 869 761 676 

Centern i Finland 3010 1505 1004 753 602 502 430 377 335 

Gröna förbundet 2612 1306 871 653 523 436 374 327 291 

Vänsterförbundet 2591 1296 864 648 519 432 371 324 288 

MSK- gemensam 
lista, Korsholm 

1070 535 357 268 214 179 153 134 119 

Pro-Pietarsaari-
Jakobstad 

553 277 185 139 111 93 79 70 62 

Rörelse Nu 113 57 38 29 23 19 17 15 13 

Piratpartiet 99 50 33 25 20 17 15 13 11 

Kristall partiet 77 39 26 20 16 13 11 10 9 

Liberalerna 44 22 15 11 9 8 7 6 5 

 

Enligt valresultatet fördelas platserna i styrelsen så att SFP får 8 platser, SDP 2 platser, 

Samlingspartiet 1 plats, Sannfinländarna 1 plats och KD 1 plats. 

 

Platserna i revisionsnämnden fördelas så att SFP får 5 platser, SDP 1 plats och Samlingspartiet 1 

plats. 

 

Nämnden för minoritetsspråket ska tillsättas så att den representerar minoritetsspråket. I 

Österbotten är minoritetsspråket finska, varför man i beräkningen av nämndens sammansättning 

inte har beaktat SFP:s valresultat, eftersom SFP är ett svenskspråkigt parti. Platserna i nämnden 

för minoritetsspråket fördelas så att SDP får 2 platser, Samlingspartiet 2 platser, Sannfinländarna 

2 platser och KD 1 plats. 

 

I samkommunen har platserna i organen i allmänhet fördelats i enlighet med jämförelsetalen. 

Fullmäktige har brukat besluta att tillsätta en valnämnd först i det skedet som en sådan kan 

behövas. 

 

fortsätter… 
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Styrelsen    § 91     30.8.2021 

 

 

 

FD:  styrelsen föreslår till fullmäktige, att  

1. samkommunens styrelse; revisionsnämnd och nämnd för 

minoritetsspråket tills vidare ska tillsättas enligt ovanstående 

principer. 

2. En valnämnd väljs först i det skedet som en sådan kan behövas. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 92     30.8.2021 
 

 
 

§ 92 Val av styrelse för samkommunen 

FD 27  
Fullmäktige utser i enlighet med grundavtalet 13 ordinarie medlemmar till samkommunens 

styrelse tills vidare. Därtill utser fullmäktige en personlig ersättare för varje ordinarie medlem. 

Fullmäktige ska bland de ordinarie medlemmarna utse en ordförande jämte en vice ordförande.  

 

Könsfördelningen bör beaktas så att vartdera könet är representerat av minst 6 personer bland 

både ordinarie medlemmar och ersättare. 

 

På basis av resultatet av kommunalvalet år 2021 får Svenska folkpartiet i Finland 8 platser, 

Socialdemokraterna i Finland 2 platser, Nationella Samlingspartiet 1 plats, Sannfinländarna 1 

plats och Kristdemokraterna i Finland 1 plats. 

 

FD:  föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska välja ordinarie 

medlemmar och ersättare till styrelsen tills vidare samt utse en 

ordförande och en vice ordförande bland dem. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 93     30.8.2021 
 

 
 

§ 93 Val av revisionsnämnd för samkommunen 

FD 28  
Fullmäktige utser i enlighet med grundavtalet 7 ordinarie medlemmar till samkommunens 

revisionsnämnd tills vidare. Därtill utser fullmäktige en personlig ersättare för varje ordinarie 

medlem. Fullmäktige utser även en ordförande jämte en vice ordförande bland de ordinarie 

medlemmarna.  

 

Könsfördelningen bör beaktas så att vartdera könet är representerat av minst 3 personer bland 

både ordinarie medlemmar och ersättare. 

 

På basis av resultatet av kommunalvalet år 2021 får Svenska folkpartiet i Finland 5 platser, 

Socialdemokraterna i Finland 1 plats och Nationella Samlingspartiet 1 plats. 

 

FD:  föreslår, att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska välja ordinarie 

medlemmar och ersättare till revisionsnämnden tills vidare samt utse 

en ordförande och en vice ordförande bland dem. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 94     30.8.2021 
 

 
 

§ 94 Val av nämnd för minoritetsspråket för samkommunen 

FD 29  
Fullmäktige utser i enlighet med grundavtalet 7 ordinarie medlemmar till samkommunens 

nämnd för minoritetsspråket tills vidare. Därtill utser fullmäktige en personlig ersättare för varje 

ordinarie medlem. Fullmäktige utser även en ordförande jämte en vice ordförande bland de 

ordinarie medlemmarna. 

 

Könsfördelningen bör beaktas så att vartdera könet är representerat av minst 3 personer bland 

både ordinarie medlemmar och ersättare. 

 

På basis av resultatet av kommunalvalet år 2021 får Socialdemokraterna i Finland 2 platser, 

Nationella Samlingspartiet 2 platser, Sannfinländarna 2 platser och Kristdemokraterna i Finland 

1 plats. 

 

FD: föreslår att styrelsen ska föreslå att fullmäktige ska välja ordinarie 

medlemmar och ersättare till nämnden för minoritetsspråket tills 

vidare samt utse en ordförande och en vice ordförande bland dem. 

 

STYR: godkände förslaget efter diskussion. 

 ________ 
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Styrelsen    § 95    30.8.2021 
 
 
 

§ 95 Protokollförteckning 

FD 30 
Protokollet från Sektionen för ägarstyrning, 03/2021, 14.6.2021 
Protokollet från Sektionen för ägarstyrning, 04/2021, 23.6.2021 
Protokollet från Personalsektionen, 04/2021, 17.6.2021 
 
         BILAGA § 95/1-3 
 
 

FD:  föreslår, att protokollet antecknas för kännedom. 
 
STYR:  godkände förslaget efter diskussion. 
  ________ 
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Styrelsen    § 96    30.8.2021 
 
 
 

§ 96 Eventuella övriga ärenden 

 
Enligt 3 § i Vasa sjukvårdsdistrikts förvaltningsstadga avgörs ärendena vid styrelsens 

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

att ärendet upptas till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan 

tjänstemannaföredragning. 

 

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

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

tjänsteinnehavare. 

 

 

Ordföranden konstaterade att det inte fanns några övriga ärenden. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

      Datum för sammanträdet 

Styrelsesammanträdet   30.8.2021 

 

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: 76–83, 87–96 

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

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

 

Paragrafer: 84–86 

 

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 påverkas 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 omprövning 

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. 
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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 (7) dagar efter att brevet sändes, om inte något annat
visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje (3)
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 (7) 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, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första
vardagen därefter.

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt.

Protokoll

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur
(kontaktuppgifter nedan).

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 3.9.2021.

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@vshp.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-
fredag kl. 9-14.

mailto:registrator@vshp.fi

