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Beskrivning av handlingars offentlighet 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde upprätthåller i enlighet med 28 § i lagen om 

informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) en beskrivning av de 

informationslager och ärenderegister som samkommunen förvaltar. Beskrivningen av 

handlingars offentlighet upprätthålls och publiceras, med beaktande av de kriterier som ställs 

på tillgänglighet i form av en separat publikation på de externa webbsidorna under rubriken 

”Utlämning av information och begäran om uppgifter”. Syftet med beskrivningen av handlingars 

offentlighet är att upplysa medborgarna om hur de ska skriva en tillräckligt specificerad 

begäran om uppgifter och till vilken myndighet/aktör de ska rikta sin begäran. Samkommunen 

är skyldig att bistå den som begär om information att specificera handlingen. 

 

Beteckningar som beskriver informationslagren och 
deras användningsändamål 
Informationslagren inrymmer informationsmaterial som används för samkommunens uppgifter 

eller övriga verksamhet och som hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt. 

Förvaltning 

Informationslager Användningsändamål 

Samkommunförvaltningens 

informationslager 

Ärendehantering som hänför sig till skötseln 

av lagstadgade uppgifter 

Personalförvaltningens informationslager Ärendehantering som genomförs under 

anställningsförhållanden 

Ekonomiförvaltningens informationslager Ärendehantering som hänför sig till 

ekonomiförvaltning 

Informationsförvaltningens och 

informationstjänstens informationslager 

Ärendehantering som hänför sig till 

informationsförvaltning och 

informationstjänster 

 

Social- och hälsovård 

Informationslager Användningsändamål 

Hälso- och sjukvårdens informationslager Ärendehantering som genomförs under 

vårdförhållanden 

Socialvårdens informationslager Ärendehantering som genomförs i samband 

med klientrelationer  



2 

 

 

Försörjning 

Informationslager Användningsändamål 

Inköps- och materialenheten Ärendehantering som hänför sig till 

upphandling 

Lokalitetsförvaltning Ärendehantering som hänför sig till hyrning 

av lokaliteter 

Underhålls- och fastighetsservice Ärendehantering som hänför sig till 

fastighetsservice 

Miljövård Ärendehantering som hänför sig till 

miljöfrågor 

Medicinsk teknik och 

kommunikationsteknik 

Ärendehantering som hänför sig till 

elapparater, medicinsk utrustning samt 

kommunikations- och säkerhetsteknik 

 

Samkommunens ärenderegister och datasystem 
Ett ärenderegister upprätthålls i ärendehanteringssystemet (Dynasty10). 

Ärenden som behandlas i samkommunen jämte de handlingar som hänför sig till dessa 

ärenden behandlas i ärendehanteringssystemet (Dynasty10). 

 

 

Söktermer som kan användas för att söka handlingar 

När uppgifter begärs kan man exempelvis använda personens namn, personbeteckningar, 

fastighetsbeteckningar eller ärendenummer som sökterm. Vid sökning av patient- och 

klientuppgifter används personbeteckningar som sökterm. 

 

Öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt 
gränssnitt 
Med tekniskt gränssnitt avses en kommunikationsmetod för elektroniskt informationsutbyte 

mellan två eller flera informationssystem. Med en elektronisk förbindelse avses en begränsad 

vy som genomförs i ett informationssystem och möjliggör visning av informationsmaterial. 

 

Patienter och kunder 

Patienter/kunder har inte öppen tillgång till informationsmaterial via ett tekniskt gränssnitt. Via 

tjänsten Mina Kanta-sidor kan kunden se de journalhandlingar som överförts till tjänsten. För 

att visa kunduppgifter på Mina Kanta-sidor krävs det en lagstiftningsmässig grund som 

förväntas införas i den lag som ska revideras gällande elektronisk behandling av kunduppgifter 

inom social- och hälsovården. 



3 

 

 

Verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården 

  [Vasa sjukvårdsdistrikts gemensamma register, KuntaEsko (elektronisk förbindelse)]. 

 Elektroniska remisser och vårdresponser (gränssnitt). 

 Bilddiagnostik, Pacs-systemet (gränssnitt). 

 

 

Regelbunden utlämning av registeruppgifter till annan 
myndighet 

 Kanta-tjänster: patientdataarkivet, receptcentret, informationshanteringstjänsten, 

klientdataarkivet för socialvården (gränssnitt). 

 FPA (läkarintyg/utlåtanden som ska tillställas FPA) (gränssnitt). 

 Lagstadgade register som upprätthålls av Institutet för hälsa och välfärd (gränssnitt). 

 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, uppgifter om födsel och död 

(gränssnitt). 

 

 

Avgifter som uppbärs för begäran om uppgifter 
Inga avgifter för handlingar och/eller informationstjänster uppbärs av patienter och kunder som 

begär om uppgifter. Avgiften för begäran om uppgifter för vetenskaplig forskning uppbärs i 

enlighet med samkommunens fastställda avgifter för handlings- och informationstjänster. 

Tjänsteinnehavare som beslutar om utlämning av 
uppgifter i ärenderegister eller datasystem 
Enligt samkommunens förvaltningsstadga ska styrelsen, samkommunens direktör och 

ledande tjänsteinnehavare se till att kunder/patienter och de som utnyttjar tjänsterna får 

tillräckligt med information om allmänt betydelsefulla ärenden som är under beredning och att 

de kan delta i och påverka beredningen av dessa ärenden. I kommunikationen ska man 

använda ett klart och begripligt språk, samtidigt som olika invånargruppers behov ska beaktas. 

 

Begäran om uppgift Ansvarig person 

Begäran om uppgifter som hänför sig till 

den allmänna förvaltningen 

förvaltningsdirektören, juristen 

Begäran om uppgifter som hänför sig till 

personalförvaltningen 

HR-direktören 

Begäran om uppgifter som hänför sig till 

ekonomiförvaltningen 

ekonomidirektören 

Begäran om uppgifter som hänför sig till 

informationsförvaltningen 

 

dataskyddsombudet 
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Begäran om uppgift Ansvarig person 

Begäran om logguppgifter  

Begäran om patient- eller kunduppgifter verksamhetsområdesdirektören 

Begäran om rättelse av fel 

 

den läkare som dikterat ifrågavarande  

text/överläkaren för ifrågavarande specialitet 

Begäran om uppgifter som hänför sig till 

vetenskaplig forskning 

chefsöverläkaren 

Klagomål och anmärkningar chefsöverläkaren 

Begäran om uppgifter som hänför sig till 

apoteksverksamheten 

apotekaren 

 

Kontaktuppgifter för framförande av begäran om 
uppgifter  
Samkommunens registrator handlägger handlingar som skickas av och inkommer till 

samkommunens förvaltning. Registratorn registrerar varje begäran om uppgifter för att 

samkommunen ska kunna iaktta den fastställda tidsfristen och vidarebefordrar begäran om 

uppgifter till rätt person. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

Registrator, X-7 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

Öppet på vardagar kl. 9-14. Telefonnummer 06 213 1111, e-post: registrator@vshp.fi 

Begäran om patient- eller kunduppgifter 
Begäran om patient- och kunduppgifter behandlas av patientjournalarkivet. På grund av 

datasekretessbestämmelser handlägger vi inga elektroniska meddelanden som innehåller 

personuppgifter. Begäran om uppgifter ska göras i skriftlig form och adresseras enligt följande:  

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

Patientjournalarkivet 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

Öppet på vardagar kl. 8.00-15.30. Telefonnummer 06 213 1841. 

 

Begäran om logguppgifter 
Frågor om begäran om logguppgifter gällande kund- och patientuppgifter besvaras av 

dataskyddsombuden. På grund av datasekretessbestämmelser handlägger vi inga 

elektroniska meddelanden som innehåller personuppgifter. Begäran om uppgifter ska göras i 

skriftlig form och adresseras enligt följande:  

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

Dataskyddsombudet 

Sandviksgatan 2-4 

mailto:kirjaamo@vshp.fi
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65130 Vasa 

Telefonnummer 06 213 1840 


