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1 Jakobstad 20 Brännkärr-Friberg Nina
   Pietarsaari (Haldin Annika)

19066 Suojoki Marcus
(Storbacka Oskar)

Kronqvist Bengt
(Björklund Lars)

Henriksson Anna-Maja
(Sjölund Owe)

2 Kaskö 2 Lundenius Jan-Anders
1278 (Mangs Carl-Gustav)

3 Korsholm 20 Fredman Mikael
   Mustasaari (Gammelgård Lena)

19453 Lithén Carola
(Lithén Per-Henrik)

Salin Ulla-Maj
(Liimatainen Sakarias)

Ekblad Tomas
(Rodas Margareta)

4 Korsnäs 3 Holmqvist Katarina
2068 (Juthborg Johanna)

Kronqvist Anna-Lena
(Båssar Christina)

5 Kristinestad 7 Lähteenmäki Stina
   Kristiinankaupunki (Ingvesgård Hans)

6404 Perjus Mikael
(Ingves Sari-Milla)

6 Laihela 8 Aro Erkki
   Laihia (Knuuti Teemu)

7996 Salminen Asko
(Harju Jukka)

7 Larsmo 6 Hjulfors Andreas
   Luoto (Svenlind Daniel)

5534 Bredbacka Bernhard
(Enbär Anders)

8 Malax 6 Brolund Lili-Ann
  Maalahti (Uthardt Lorenz)

5451 Skinnar Sture
(Vesterback Kristina)

9 Nykarleby 8 Willman Gösta
   Uusikarlepyy (Frostdahl Steven)

7479 Palm Maria
(Peltorinne-Cederström Pauliina)

10 Närpes 10 Smeds-Nylund Ann-Sofie 
    Närpiö (Nyqvist-Mannsén Marianne)

9558 Granlund Gun

(Wilson Roy)

Svedjebäck Carl-Gustav

(Erikson Jim)

11 Pedersöre 12 Forsblom Greger

11174 (Holmäng Johanna)

Lillqvist Anja

(Vik-Hästbacka Carita)

Kock Viktor

(Pettersson David)

12 Vasa 68 Kivioja Tuija

    Vaasa (Kiviranta Marjatta)

67551 Jäntti Kurt

(Englund Nils)

Rajala Katja

(Saarikoski Sari)

Nilsson-Väre Marit

(Somppi Sari)

Erickson Sture

(Öhman Thomas)

Strömsholm Eva-Maria

(Mahdi Ramieza)

Helin Risto

(Kolehmainen Aarne)

Hakomäki Pirita

(Nivukoski Anne)

13 Vörå 7 Heir Kjell

     Vöyri (Bystedt Rainer)

6388 Jusslin Gunilla

(Ohlis Karita)
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§ 1 Tillämpningsområde 
 
Fullmäktige besluter om de formella behörighetskrav som består av yrkesmässig behörighet och krav på språkkunskap och som 

krävs av personal som väljs till tjänster och befattningar vid samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

§ 2 Examen 
 
Med högre högskoleexamen avses magisterexamen från universitet eller vetenskapshögskola eller högre yrkeshögskoleexamen. 

Med högskoleexamen avses yrkeshögskoleexamen samt kandidatexamen från universitet eller vetenskapshögskola. Med 

högskoleexamen jämställs tidigare examen på institutnivå. Med yrkesexamen på andra stadiet jämställs tidigare examen på 

skolnivå. 

 

§ 3 Grunder för fastställande av språkkunskap 

 

Vid fastställandet av språkkunskap tillämpas för tjänst eller befattning följande principer: 

 Kundens rätt till service på eget modersmål 

 Lokala förhållanden och behov av språkkunskap 

 Styrelsen fastställer skilt indelningen i svenskspråkiga, finskspråkiga och tvåspråkiga enheter/funktioner. Vid enspråkiga 

enheter/funktioner krävs ingen formell språkkunskap i det andra inhemska nationalspråket. Språkfärdigheten bedöms 

i rekryteringsskedet. 

 Kontinuerlig och systematisk språkplanering och uppföljning utgör en del av kvalitetsarbetet. Denna språkplanering och 

uppföljning utgör en grund för rekrytering och fortbildningsmål.  

Språkkunskapsnivåer 

1. God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 

-> krävs av personer i direktörsposition, chefsposition och personer i förmannaposition, förvaltningspersonal, 

sekreterare samt av de funktioner där det som yrkesmässig behörighet krävs avlagd högre högskoleexamen. 

Språkkravet gäller även yrkesbenämningar där man fungerar som en ständig ställföreträdare för en förman, 

t.ex. biträdande överläkare och biträdande avdelningsskötare. 

 

2. God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens 

modersmål. 

-> krävs av arbetstagare i funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av arbetstagare vid 

tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. arbetstagare av vilka krävs 

högskoleexamen eller tidigare examen på institutnivå. 

 

3. Nöjaktig förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den 

sökandens modersmål. 

-> krävs av arbetstagare till funktioner som är gemensamma för hela välfärdsområdet eller av arbetstagare vid 

tvåspråkiga enheter, vilka fastställs av styrelsen. Till denna grupp hör bl.a. arbetstagare av vilka krävs 

yrkesinriktad grundexamen inom området. 

 

4. Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål. 
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-> krävs av personal där det som yrkesmässig behörighet krävs kortare yrkesutbildning eller vars uppgifter inte 

innehåller kundbetjäning. 

 

§ 4 Påvisande av språkkunskaper 

God förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 

ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom bedöms person som har genomgått yrkesutbildning, 

skolutbildning, gymnasiet på ifrågavarande språk ha goda muntliga och skriftliga kunskaper i ifrågavarande språk. Arbetstagare 

kan också påvisa sin språkkunskap via välfärdsområdets interna språktest. Alternativet med välfärdsområdet språktest gäller 

inte vid val till tjänst och tjänsteförhållande. Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda muntliga och skriftliga kunskaper i 

ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

God förmåga att i tal och nöjaktig förmåga att i skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens 

modersmål:  

Tjänsteinnehavaren/arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 

ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsorden god (tal) och 

nöjaktig (skrift) i yrkesexamen eller genom välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet M i studentexamen motsvarar goda 

och vitsordet B motsvarar nöjaktiga kunskaper i ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid 

intervjutillfället. 

 

Nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Arbetstagaren påvisar språkkunskapen på ett sätt som stadgas i statsrådets förordning 481/2003 ådagaläggande av kunskap i 

finska och svenska språken. Dessutom kan språkkunskapen påvisas via vitsordet nöjaktig i yrkesexamen eller genom 

välfärdsområdets interna språktest. Vitsordet B i studentexamen motsvarar nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i 

ifrågavarande språk. Den praktiska språkfärdigheten säkerställs vid intervjutillfället. 

 

Förmåga att förstå och använda det andra inhemska språket som inte är den sökandens modersmål: 

Inget språkintyg behövs. Arbetstagaren påvisar språkkunskapen vid intervjutillfället. 

 

§ 5 Fastställande av behörighetskrav för nya uppgifter 
 
Då nya yrkesbenämningar tas i bruk, fastställer fullmäktige behörighetskraven. 

 

§ 6 Dispens från språkkrav 
 
Styrelsen kan, där särskilda skäl det påkallar, bevilja den som ska väljas till en tjänst eller befattning, dispens eller lindring från 

det språkkunskapskrav som enligt denna stadga krävs av tjänste- eller befattningsinnehavaren. 

För personer med annat modersmål än svenska eller finska kan styrelsen, med beaktande av den språkliga planeringen, 
uppgifternas art och de lokala förhållandena, bevilja dispens från de formella språkkraven. 
 

  



3 
 
  

LÄKARE 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Administrativ överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen samt administrativ 
erfarenhet. 

Avdelningsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Biträdande överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Biträdande övertandläkare Tjänst Specialistandläkarexamen. 

Chefsläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Chefsöverläkare Tjänst Tillräcklig arbetserfarenhet som 
överläkare/biträdande överläkare samt lämplig 
administrativ utbildning. 

Forskningsöverläkare Tjänst Legitimering eller tillstånd att vara verksam som 
läkare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (559/94) samt 
specialistläkarkompetens inom en för tjänsten 
lämplig specialitet och docentkompetens inom en för 
tjänsten lämplig specialitet 

Ledande läkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Ledande läkare i psykiatri Tjänst Specialistläkarexamen i psykiatri. 

Ledande tandläkare för munhälsovård Tjänst Specialisttandläkarexamen. 

Läkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Skolläkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Specialiserande läkare Tjänst Legitimerad läkare. 

Specialiserande tandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Specialläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Specialtandläkare Tjänst Specialistandläkarexamen. 

Tandläkare Tjänst Legitimerad tandläkare. 

Utbildningsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Utvecklingsöverläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare för servicehandledning Tjänst Lämplig specialistläkarexamen. 

Överläkare i geriatri Tjänst Specialistläkarexamen i geriatri. 

Övertandläkare Tjänst Specialistandläkarexamen. 
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VÅRDPERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Akutvårdare på basnivå 
 

Befattning Legitimerad sjukskötare eller närvårdarexamen med 
prehospital akutsjukvård som inriktning. 

Akutvårdare på vårdnivå Befattning Akutvårdare (YH), eller en sådan legitimerad 
sjukskötare som avses i lagen om yrkesutbildade 
personer inom hälso- och sjukvården och som har 
avlagt en studiehelhet inriktad på prehospital 
akutsjukvård på vårdnivå omfattande minst 30 
studiepoäng. 

Akutvårdschef Tjänst Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller 
legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet 
inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 
omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ 
och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. 

Ansvarig fysioterapeut Befattning Legitimerad fysioterapeut samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig hälsovårdare Befattning Legitimerad hälsovårdare samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig munhygienist Befattning Legitimerad munhygienist samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämplig administrativ 
tilläggsutbildning. 

Ansvarig tandskötare Befattning Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård 
eller med den jämställd tidigare examen samt lämplig 
administrativ tilläggsutbildning. 

Audionom Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt 60 sp specialiseringsutbildning. 

Avancerad klinisk sjukskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen. 

Avdelningsskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård inom respektive yrke samt lämplig 
tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 
60 studiepoäng. 

Barnmorska Befattning Legitimerad barnmorska. 

Biträdande avdelningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvård inom respektive yrke samt lämplig 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter motsvarande 
30 studiepoäng. 

Chefsöverskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen och 
lämplig arbetserfarenhet. 

Ergoterapeut Befattning Legitimerad ergoterapeut. 

Forsknings- och utvecklingsöverskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen från 
vetenskapshögskola. 

Forskningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården inom respektive yrke. 

Fotterapeut Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Fotvårdare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Fysioterapeut Befattning Legitimerad fysioterapeut. 

Fältchef för den prehospitala akutsjukvården Tjänst Förstavårdarexamen på yrkeshögskolenivå eller 
legitimerad sjukskötare som har avlagt en studiehelhet 
inriktad på prehospital akutsjukvård på vårdnivå 
omfattande minst 30 sp samt tillräcklig administrativ 
och operativ kompetens inom prehospital akutsjukvård 
och den erfarenhet som krävs för uppdraget. 

Förstavårdschef Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen och 
specialiseringsstudier i ledning av prehospital 
akutsjukvård 30 sp. Om personen inte regelbundet 
varit verksam som förstavårdare på vårdnivå före den 
1.5.2011 ska denna ha avlagt en studiehelhet inriktad 
på prehospital akutsjukvård på vårdnivå omfattande 
minst 30 sp. 

Hemvårdsledare (äldre) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 30 studiepoäng. 

Hygienskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämpliga tilläggsstudier 
omfattande 30 sp. 

Hälsovårdare Befattning Legitimerad hälsovårdare. 

Klinisk expertfysioterapeut Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av 
Valvira godkänd psykoterapeututbildning. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Klinisk specialistsjukskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso-och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen eller av 
Valvira godkänd psykoterapeututbildning. 

Koordinerande avdelningsskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och lämplig högre högskoleexamen eller 
ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 
kompletterad med ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 
inom socialvård eller hälso- och sjukvård kompletterad 
med ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande serviceförman Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården och lämplig högre högskoleexamen eller 
ledarskapsstudier (60 sp). 

Koordinerande sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Laboratorieskötare Befattning Legitimerad laboratorieskötare. 

Logistikskötare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Minnesrådgivare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom social-, hälso- 
eller sjukvård samt lämplig tilläggsutbildning. 

Minnesskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Munhygienist Befattning Legitimerad munhygienist. 

Närvårdare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Patienttransportör Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Rehabiliteringshandledare (vård) Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Röntgenskötare Befattning Legitimerad röntgenskötare. 

Sakkunnig inom vårdarbete Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt högre yrkeshögskoleexamen.  

Serviceansvarig (äldreboende) Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 30 studiepoäng. 

Servicechef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Serviceenhetschef (äldreboende) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 60 studiepoäng. 

Serviceförman (hemvård) Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården 
eller inom hälso- och sjukvård inom respektive yrke 
samt lämplig tilläggsutbildning för ledarskapsuppgifter 
motsvarande 60 studiepoäng. 

Sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Specialistsjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare samt lämpliga tilläggsstudier 
omfattande 30-60 sp. beroende på inriktning. 

Tandskötare Befattning Närvårdarexamen med inriktning på munhälsovård 
eller med den jämställd tidigare examen. 

Undervisningsskötare Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt högre högskoleexamen och lämplig 
arbetserfarenhet. 

Överskötare Tjänst Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården samt lämplig högre högskoleexamen. 
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SOCIALVÅRDENS PERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Administrativ chef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God kännedom om 

verksamhetsområdet. 

Aktivitetsledare Befattning Lämplig yrkesutbildning. 

Ansvarig kurator Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Dag- och arbets-verksamhetsledare 
(funktionshinderservice) 

Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Barnatillsyningsman Tjänst Legitimerad socialarbetare enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 7 och § 9) eller Juris magister eller med den tidigare 
motsvarande högre högskoleexamen. 

Chef för barnskyddet Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Chef för barn- och familjeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för barn- och familjesocialarbete Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för barnskyddsanstalt Tjänst Lämplig högre högskoleexamen, kännedom om 
branschen och tillräcklig ledarskapsförmåga 
(Barnskyddslagen 417/2007, §60). 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Chef för funktionshinder-servicens stöd- och 

kompetenscenter  

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. God kännedom om 

verksamhetsområdet. 

Chef för hem- och boendeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 

inom socialvård kompletterad med ledarskapsstudier 

(60 sp). 

Chef för hem- och boendeservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen eller högskoleexamen 

inom hälso- och sjukvård kompletterad med 

ledarskapsstudier (60 sp). 

Chef för klient- och servicehandledning Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för mental- och missbrukarvård Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för service för funktionshindrade Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9).  

Chef för vuxensocialarbete Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Chef för äldreservice Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Dagverksamhetsledare Befattning Lämplig högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Familjearbetare Befattning Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8) eller lämplig högre högskoleexamen med lämplig 
inriktning eller legitimerad yrkesutbildad person inom 
hälso- och sjukvård. 

Familjehandledare Befattning Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Förmånshandläggare Tjänst Lämplig yrkesexamen. 

Handledare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 

Hemserviceledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015 
§ 8). 

Hemvårdsledare (socialvård) Tjänst Lämplig högskoleexamen inom social- eller hälsovård 
kompletterad med ledarskapsstudier (30 sp). 

Klienthandledare Befattning Lämplig utbildning inom social- eller hälsovård. 

Kurator Befattning Högskoleexamen som avses i 7 § eller 8 § 1 mom. i 

lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 

(817/2015) eller för uppgiften lämplig högskoleexamen 

inom det sociala området, pedagogik eller 

beteendevetenskaper. I utbildningen ska ingå eller 

utöver den ha avlagts högskolestudier (60 sp) som 

består av universitetsstudier i socialt arbete eller 

studier som hör till en sådan högskoleexamen som 

avses i 8 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer 

inom socialvården. 

Ledande familjehandledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Ledande handledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Ledande socialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården (817/2015, § 7 och § 9). 

Omsorgsassistent Befattning Lämplig utbildning eller lämplig arbetserfarenhet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 

BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Personlig assistent Befattning Lämplig utbildning eller lämplig arbetserfarenhet. 

Rehabiliteringshandledare (socialvård) Befattning Legitimerad socionom eller legitimerad 
rehabiliteringsledare. 

Sakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Serviceenhetschef Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8) eller Lagen om yrkesutbildade personer inom 
hälso- och sjukvården (28.6.1994/559, § 5). 

Servicehandledare Tjänst Lämplig högskoleexamen enligt Lagen om 
yrkesutbildade personer inom socialvården (817/2015, 
§ 8). 

Servicesekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sjukskötare Befattning Legitimerad sjukskötare. 

Socialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Socialdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 

avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 

socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 

socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 

personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Socialhandledare Tjänst Legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer 
inom socialvården (817/2015 § 8) samt socionom YH-
examen eller med den tidigare motsvarande examen. 

Utvecklingssocialarbetare Tjänst Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 och § 9). 

Vårdare Befattning Närvårdarexamen eller med den jämställd tidigare 
examen. 
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SAKKUNNIGA 

 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Apotekare Tjänst Legitimerad provisor. 

Avdelningsfarmaceut Befattning Legitimerad farmaceut. 

Avdelningssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Chefsfysiker Tjänst Sjukhusfysikers behörighet. 

Farmaceut Befattning Legitimerade farmaceut. 

Hjälpmedelssakkunnig Befattning Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på 
institutnivå. 

Instrumentskötare Befattning Lämplig yrkesexamen på andra stadiet eller 
arbetserfarenhet från området. 

Instrumentvårdens serviceförman Tjänst Lämplig yrkesexamen kompletterad med lämpliga 
ledarskapsstudier. 

Instrumentvårdens servicehandledare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Ledande farmaceut Tjänst Legitimerad farmaceut. 

Ledande näringsterapeut Tjänst Legitimerad näringsterapeut. 

Ledande psykolog Tjänst Legitimerad psykolog. 

Ledande talterapeut Tjänst Legitimerad talterapeut. 

Läkemedelstekniker Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Neuropsykolog Befattning Legitimerad psykolog samt specialisering i 
neuropsykologi. 

Näringsterapeut Befattning Legitimerad näringsterapeut. 

Provisor Befattning Legitimerad provisor. 

Psykolog Befattning Legitimerad psykolog. 

Rehabiliteringsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Serviceförman Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sjukhuscellbiolog Befattning Sjukhuscellbiologs behörighet. 

Sjukhusfysiker Befattning Sjukhusfysikers behörighet. 

Talterapeut Befattning Legitimerad talterapeut. 
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FÖRVALTNING 

 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Arbetarskyddschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Arkivsekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet.  

Beredskapsplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Byråsekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet.  

Chef för främjande av välfärd, hälsa och 
kontaktytor 

Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Chef för hälsoövervakning Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Chef för personalärenden Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Controller Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Datadirektör Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Dataskyddschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Direktör för samkommunen Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomichef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomidirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomiplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomiplaneringschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomisakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ekonomisekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Faktureringssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Flerproducentkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Forskningsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen och lämplig 
arbetserfarenhet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

FUI-koordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Förvaltningschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Förvaltningsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-koordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

HR-planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

HR-sakkunnig Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

HR-utvecklingschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informatiker Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informationslednings-planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Informationssäkerhets- 
expert 

Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Inköpsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Inköpskoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Inköpssekreterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Inspektör Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Intern revisor Tjänst Lämplig högre högskoleexamen 

IT-chefsarkitekt Befattning Lämplig högskoleexamen. 

IT-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

IT-projektplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

IT-serviceplanerare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Jurist Tjänst Juris magister eller tidigare motsvarande högre 
högskoleexamen. 

Kommunikationsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kommunikationsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Koordinator för främjande av  
välfärd, hälsa och kontaktytor 

Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Kundservicechef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Kvalitetskoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Kvalitetsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

LEAN-utvecklingskoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Ledningens assistent Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Materialkoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Medicineringssäkerhets- 
koordinator 

Befattning Lämplig högskoleexamen inom området farmaci. 

Patientombudsman Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården. 

Personalchef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Planerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Planerare av hållbar utveckling Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Planerare för främjande av välfärd,  
hälsa och kontaktytor 

Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Processledare Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Projektkoordinator Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Regional IT-direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Regional servicechef Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Rekryteringsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Rekryterare Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 

Sakkunnig Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Sekreterare inom förvaltningen Befattning Lämplig högskoleexamen eller yrkesexamen på andra 
stadiet. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Sektordirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Socialombudsman Befattning Lämplig högre högskoleexamen i vilken ingår, eller har 
avlagts separat, huvudämnesstudier eller studier i 
socialt arbete på universitetsnivå. Legitimerad 
socialarbetare (enligt Lagen om yrkesutbildade 
personer inom socialvården 817/2015, § 7 § och § 9). 

Språklärare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Strategidirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Systemadministratör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Säkerhetschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Säkerhetskoordinator Befattning Legitimerad yrkesutbildad person inom hälso- och 
sjukvården eller lämplig högskoleexamen. 

Säkerhetsutbildare Befattning Lämplig högskoleexamen eller tidigare examen på 
institutnivå. 

Telefonist Befattning Lämplig yrkesutbildning. 

Translator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbetalningschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbildnings- och introduktionschef Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utbildningsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Utvecklingschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Utvecklingsplanerare Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Webbtjänstkoordinator Befattning Lämplig högre högskoleexamen. 

Verksamhetsområdeschef Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Välmåendekoordinator Befattning Lämplig högskoleexamen. 
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STÖDFUNKTIONSPERSONAL 

BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Byggnadsingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Elektronikmontör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Elingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Elmontör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Eltekniker Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Fastighetsingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Hjälpmedelsmekaniker Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Lagerarbetare Befattning Lämplig yrkesexamen inom branschen eller minst 5 
års erfarenhet av lagerarbete. 

Lagerföreståndare Befattning Lämplig yrkesexamen på andra stadiet. 

Lokalitetsdirektör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 

Målare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Nätverksingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Planeringsingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Röntgeningenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Servicechef Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Serviceingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

Serviceman Befattning Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet 

Servicetekniker Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Sjukhusingenjör Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Snickare Befattning Lämplig yrkesexamen. 

Stafett Befattning Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet. 

Teknisk direktör Tjänst Lämplig högre högskoleexamen. 
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BENÄMNING TJÄNST/ 
BEFATTNING 

BEHÖRIGHET 

Transportkoordinator Befattning Lämplig examen inom logistikbranschen eller minst 
tre års arbetserfarenhet som heltidsanställd 
transportkoordinator. 

Underhållschef Tjänst Lämplig högskoleexamen. 

Vaktmästare Befattning Lämplig yrkesexamen eller arbetserfarenhet. 

VVSA-expert Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen eller yrkesexamen och 
arbetserfarenhet. 

VVS-ingenjör Befattning Lämplig högskoleexamen. 

VVS-montör Befattning Lämplig yrkesexamen. 

VVS-tekniker Befattning Lämplig yrkeshögskoleexamen. 

Yrkesman Befattning Lämplig yrkesexamen. 
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Kapitel 1 – Ledningen av samkommunen
§ 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan
Organiseringen av förvaltningen och verksamheten samt besluts- och

förvaltningsförfarandena i samkommunen för Österbottens välfärdsområde följer

bestämmelserna i denna förvaltningsstadga, om inte något annat bestäms i lag.

§ 2 Samkommunens ledningssystem
Ledningen av samkommunen bygger på samkommunstrategin, servicestrategin,

verksamhetsplanen, ekonomiplanen, budgeten och övriga beslut fattade av fullmäktige.

Fullmäktige svarar för samkommunens verksamhet och ekonomi, utövar samkommunens

beslutanderätt och delegerar beslutanderätt genom bestämmelser i förvaltningsstadgan.

Styrelsen svarar för beredningen och verkställigheten av fullmäktiges beslut och för tillsynen

över beslutens laglighet.

Styrelsen leder samkommunens verksamhet, förvaltning och ekonomi. Styrelsen svarar för

samordningen av samkommunens verksamhet, för ägarstyrningen och för samkommunens

personalpolitik och sörjer för samkommunens interna kontroll och riskhantering.

Samkommunen leds av direktören för samkommunen. Samkommunens direktör som är

underställd styrelsen leder samkommunens förvaltning, skötseln av samkommunens ekonomi

och samkommunens övriga verksamhet. Samkommunens direktör svarar för beredningen av

ärenden som ska behandlas av styrelsen.

§ 3 Fullmäktige
Fullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ och om dess uppgifter stadgas i

kommunallagen (410/2015).

Antalet ledamöter baserar sig på kommunens invånarantal. Antalet ledamöter bestäms i

enlighet med grundavtalet.
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§ 4 Styrelsen och styrelsens sektioner
Styrelsen har 13 ledamöter. Antalet ledamöter i styrelsen fastställs i grundavtalet. Fullmäktige

väljer en ordförande och vice ordförande för styrelsen bland styrelsens ledamöter. Varje

ledamot har en personlig ersättare.

Styrelsen kan organisera sig i sektioner. Styrelsen beslutar om sektionernas storlek, utser dess

medlemmar jämte personliga ersättare samt väljer en ordförande för sektionerna. Till

ledamöter i sektionerna, dock inte till ordförande, kan väljas också andra än ledamöter och

ersättare i styrelsen.

§ 5 Revisionsnämnden
Revisionsnämnden har sju (7) ledamöter. Antalet ledamöter i revisionsnämnden fastställs i

grundavtalet. Fullmäktige utser en ordförande och vice ordförande för nämnden bland

ledamöterna. Ordföranden och vice ordföranden ska vara fullmäktigeledamöter. Varje ledamot

har en personlig ersättare.

§ 6 Samordningsdelegationen
Samkommunen har en samordningsdelegation bestående av kommun- och stadsdirektörerna

från varje medlemskommun jämte samkommunens direktör.

Samordningsdelegationen ger riktlinjer för och deltar i beredningen av samkommunens budget

och ekonomiplan, behandlar budgeten och ekonomiplanen samt behandlar utlåtanden som

begärs separat av medlemskommunerna om särskilt stora projekt och förändringar i

samkommunens verksamhet och ekonomi.

§ 7 Övriga organ
Samkommunens övriga organ är:

• nämnden för minoritetsspråket;

• individsektionen;

• personalsektionen;

• sektionen för ägarstyrning; samt

• sektionen för intern kontroll och riskhantering.
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§ 8 Ägarstyrning som samkommunen utövar gentemot
bolag som den äger
Styrelsen ansvarar för den ägarstyrning som hänför sig till samkommunens verksamhet och

ägarstyrningssektionen som är underställd styrelsen ansvarar för verkställandet av den.

§ 9 Organ för deltagande och påverkan
Styrelsen tillsätter delegationer för kontakter till kundgrupper. Styrelsen fastställer

medlemmarnas antal samt utser medlemmarna. När styrelsen tillsätter en delegation ska

styrelsen fastställa uppgift, sammansättning, mandatperiod och eventuella arvoden för

delegationen.

§ 10 Samkommunens kommunikation
Styrelsen leder samkommunens kommunikation och information om samkommunens

verksamhet. Styrelsen godkänner allmänna anvisningar för de principer som hänför sig till

kommunikation och information.

Organen skapar inom sitt eget verksamhetsområde skapa förutsättningar för transparens i

beredningen av ärenden och beslutsfattandet.

Styrelsen, organen, samkommunens direktör och övriga ledande tjänsteinnehavare ska se till

att kommuninvånarna och de som använder 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.
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Kapitel 2 – Språkliga rättigheter
§ 11 Invånarnas och serviceanvändarnas språkliga
rättigheter i samkommunens förvaltning
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är tvåspråkig och i organiseringen av

samkommunens förvaltning och verksamhet samt i samkommunens kommunikation ska de

svensk- och finskspråkiga invånarnas och serviceanvändarnas språkliga rättigheter beaktas.

Den kommunala servicen ska ordnas så att invånarna och serviceanvändarna kan få betjäning

på sitt eget språk, svenska eller finska, inom samkommunens alla verksamhetsområden.

Det ska säkerställas att de anställda har tillräckliga kunskaper i svenska och finska språken. I

fråga om de språkkunskaper som krävs av tjänsteinnehavare och arbetstagare gäller vad som

särskilt har föreskrivits eller beslutats.

§ 12 De språkliga rättigheterna i samkommunens
verksamhet
De lagstadgade språkliga rättigheterna ska tryggas i tillräcklig mån i samkommunens

verksamhet.

Om en tjänst gäller enbart den ena språkgruppen, är det möjligt att erbjuda tjänsten och sköta

kundkommunikationen enbart på den ifrågavarande språkgruppens språk.

Språkkunskapskraven fastställs i en separat behörighetsstadga.

När samkommunen tillhandahåller tjänster i form av köpta tjänster, ska det i avtalet tas med

villkor som tryggar att servicebrukarnas språkliga rättigheter enligt språklagen (423/2003)

förverkligas på det sätt som de ska förverkligas i samkommunen.

Inom ramen för sitt uppgiftsområde erbjuder samkommunen service i enlighet med § 5 och §

30 i lag om främjande av integration (1386/2010).

§ 13 Uppföljning och rapportering av hur de språkliga
rättigheterna förverkligas
Styrelsen och nämnden för minoritetsspråket följer inom sina respektive verksamhetsområden

hur de språkliga rättigheterna förverkligas. Nämnden rapporterar årligen uppföljningsresultatet

till styrelsen. Styrelsen ger närmare anvisningar om rapporteringen. Styrelsen rapporterar å

sin sida till fullmäktige.
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Kapitel 3 – Samkommunens organ och
befogenhetsfördelning
§ 14 Styrelsen – uppgifter och befogenheter
Utöver det som stadgas i lagar och förordningar samt fastställs i grundavtalet har styrelsen till

uppgift att

1. svara för förverkligandet av ekonomiplanen och de målsättningar som fullmäktige

fastställt;

2. uppgöra förslag till ekonomiplan för fullmäktige;

3. uppgöra bokslut;

4. fastställa avgifter och ersättningar för samkommunens tjänster i enlighet med de

grunder som fastställts av fullmäktige;

5. besluta om de principer som gäller beviljande av servicesedel och om fastställandet

av värdet på servicesedeln;

6. fatta beslut om köp och försäljning av fast egendom inom ramen för den ekonomiplan

som godkänts av fullmäktige;

7. besluta om grundandet av bolag  eller köp och försäljning av aktier i enlighet med de

ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige;

8. svara för personalpolitiken; samt

9. svara för den interna kontrollen och riskhanteringen.

§ 15 Nämnden för minoritetsspråket – uppgifter och
befogenheter
Österbottens majoritetsspråk är svenska och minoritetsspråk är finska.

Fullmäktige tillsätter en nämnd för minoritetsspråket med uppgift att

1. i enlighet med 18 § av lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) utveckla och

samordna den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i

samkommunen och den utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som ges på

minoritetens språk; samt

2. utveckla och samordna hälsovården och socialvården för den språkliga minoriteten i

samkommunen  och den utbildning av personalen som ges på minoritetetens språk.
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§ 16 Individsektionen – uppgifter och befogenheter
Styrelsen tillsätter en individsektion med uppgift att

1. avgöra och ge utlåtanden om ärenden som gäller individen och som hör till styrelsens

verksamhetsområde, såvitt befogenheterna inte i lag, förordningar eller

förvaltningsstadgan tilldelats någon annan myndighet eller tjänsteinnehavare;

2. å styrelsens vägnar avgöra rättelseyrkanden som gjorts över en tjänsteinnehavares

beslut i ärenden som gäller individen;

3. fungera som ett förvaltningsorgan med flera medlemmar i enlighet med lagen om

smittsamma sjukdomar (1227/2016); samt

4. sköta övriga uppgifter som ålagts av styrelsen.

§ 17 Personalsektionen – uppgifter och befogenheter
Styrelsen tillsätter en personalsektion med uppgift att:

1. utveckla personaladministrationen och för sin del svara för personalpolitiken;

2. uppgöra allmänna anvisningar för hur personaladministrationen ska förverkligas;

3. fatta beslut om tillämpandet av tjänste- och arbetskollektivavtal;

4. avge allmänna anvisningar om lönesättning;

5. fatta beslut om prövningsbaserade löneförmåner; samt

6. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

§ 18 Ägarstyrningssektionen – uppgifter och
befogenheter
Styrelsen tillsätter en ägarstyrningssektion med uppgift att:

1. bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelse för att tillmötesgå de förändringar

som skett i verksamhetsmiljön;

2. årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som ges till dotter- och

intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som

behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;

3. utse representanter till styrelser i bolag som ägs av samkommunen;

4. utse representanter till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammanslutningar

som ägs av samkommunen och till motsvarande andra möten för sammanslutningar

i vilka samkommunen har ägarandelar;
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5. ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman

eller i motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor

som behandlas;

6. följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för

samkommunens ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa

uppdagade brister till företagets ledning och vid behov rapportera till styrelsen;

7. organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och se

till att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;

8. godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som berör

förhållandet mellan samkommunen samt dotter- eller intressebolag;

9. kontinuerligt rapportera till styrelsen om verksamheten i dotter - och

intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i

form av årsberättelser; samt

10. sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

§ 19 Sektionen för intern kontroll och riskhantering –
uppgifter och befogenheter
Styrelsen tillsätter en sektion för intern kontroll och riskhantering med uppgift att:

1. svara för att den interna kontrollen organiseras och samordnas på ett sätt som tryggar

en laglig och resultatrik verksamhet i samkommunen;

2. godkänna en årsplan för den interna revisionen, enligt vilken riskhanterings-, tillsyns-

, lednings- och förvaltningsprocesserna utvärderas;

3. svara för att riskhanteringen organiseras så att de väsentliga riskerna i

samkommunens verksamhet identifieras och beskrivs och så att konsekvenserna av

att en risk realiseras, sannolikheten att en risk realiseras och möjligheterna att hantera

risken bedöms; samt

4. bereda en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen för styrelsen,

vilken införs i verksamhetsberättelsen.

§ 20 Vidaredelegering av ett organs beslutanderätt
Ett organ kan vidaredelegera beslutanderätt som det fått till en myndighet som lyder under

organet. Beslutanderätt som delegerats på detta sätt får inte ytterligare delegeras vidare.

Register ska föras över beslutanderätt som har delegerats.
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§ 21 Övertagningsrätt för styrelsen
Beslut om att överta ärende för behandling i styrelsen fattas av styrelsen, styrelsens

ordförande eller direktören för samkommunen.

Verkställigheten får äga rum om beslut om underställelse inte tagits inom stadgad tid (inom 14

dagar från delfåendet av beslutet) eller ett beslut om att inte överta ärendet har tagits.

§ 22 Meddelande om beslut som kan övertas
En myndighet som lyder under styrelsen och en sektion i styrelsen ska meddela styrelsen om

de beslut som den fattat och som kan övertas, utom när det gäller sådana ärenden eller

ärendegrupper där styrelsen har beslutat att inte utnyttja sin övertagningsrätt.

Meddelandet ska ges inom fyra (4) dagar från det att tjänsteinnehavarbeslutet fattades eller

protokollet justerades.
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Kapitel 4 – Personalorganisationen och
tjänsteinnehavarnas befogenheter
§ 23 Personalorganisationen
Verksamheten i samkommunen är delad i  verksamhetsområden. Samkommunen har följande

verksamhetsområden: kund- och resurscenter, hem- och boendeservice, psykosocial service,

rehabilitering, social- och hälsocentral, sjukhusservice samt samkommunsförvaltning.

Verksamhetsområdena inledas i resultatområden och resultatområdena i resultatenheter.

Styrelsen beslutar om uppgiftsfördelningen mellan verksamhetsområdena till den del den inte

regleras i förvaltningsstadgan.

§ 24 Ledningsgrupper
Samkommunen har tre (3) ledningsgrupper: en ledningsgrupp för välfärdsområdet, en

ledningsgrupp för förvaltningen och en ledningsgrupp för specialomsorger. Ledningsgruppen

för välfärdsområdet har till uppgift att behandla ärenden som berör samkommunens

verksamhet. Ledningsgruppen för förvaltningen har till uppgift att behandla ärenden som berör

samkommunens förvaltning.

Sammansättningen i samkommunens ledningsgrupper fastställs av samkommunens direktör.

Ledningsgrupperna sammanträder regelbundet på kallelse av direktören som också fungerar

som ordförande för ledningsgrupperna.

Ledningsgruppen för specialomsorger avgör ärenden som den enligt lagen angående

specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) ska avgöra och avger anvisningar om hur

specialomsorgstjänster beviljas. Samkommunens direktör tillsätter ledningsgruppen för

specialomsorger med beaktande av det som stadgas i 23 § i lagen angående specialomsorger

om utvecklingsstörda.

§ 25 Fullmäktigeordförandens uppgifter
Fullmäktiges ordförande leder 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.
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§ 26 Styrelseordförandens uppgifter
Styrelsens ordförande

1. leder den politiska samverkan som krävs för fullgörandet av samkommunstrategin

och styrelsens uppgifter genom att föra nödvändiga diskussioner med de politiska

grupperna samt på ett lämpligt sätt hålla kontakt med samkommunens invånare och

övriga intressentgrupper;

2. svarar för beredningen av det direktörsavtal som ingås med samkommunens direktör

och ser till att styrelsen och fullmäktige på ett ändamålsenligt sätt kopplas till

beredningsprocessen; samt

3. svarar för att det årligen förs mål- och utvärderingsdiskussioner med samkommunens

direktör.

§ 27 Direktören för samkommunen – uppgifter och
befogenheter
Direktören för samkommunen ansvarar för samkommunens verksamhet. Direktören för

samkommunen har till uppgift att leda och utveckla samkommunens verksamhet och

strategiska planering samt svara för att verksamheten följer den ekonomiplan och strategiplan

som godkänts av fullmäktige och styrelsen.

Direktören för samkommunen har till uppgift att hålla kontakt med medlemskommunerna och

statliga myndigheter.

Direktören för samkommunen företräder styrelsen i rättsinstans och vid andra myndigheter,

såvida direktören inte beslutat något annat. Direktören för samkommunen avgör om en

brottsanmälan ska göras på samkommunens vägnar.

Direktören för samkommunen avgör hur verksamhetsområdena indelas i resultatområden.

Direktören för samkommunen avgör ärenden som hör till direktörens ansvarsområde och

sköter andra av styrelsen förordnade uppgifter.

Styrelsen fastställer lönen för direktören för samkommunen, beviljar dennas ledigheter för en

tid om högst sex (6) månader samt utser dennas ställföreträdande för samma tid.

När direktören för samkommunen är förhindrad eller jävig förordnar styrelsen en

ställföreträdare för direktören för samkommunen.
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§ 28 Ledande tjänsteinnehavare
Sektordirektörerna, resursdirektörerna samt verksamhetsområdesdirektörerna är ledande

tjänsteinnehavare. Förvaltningsdirektören, strategidirektören, kvalitetsdirektören,

ekonomidirektören, HR-direktören och kommunikationsdirektören är ledande

tjänsteinnehavare i samkommunsförvaltningen. De ledande tjänsteinnehavarna har till uppgift

att leda och utveckla det område som hör till deras ansvarsområde.

§ 29 Sektordirektörer – uppgifter och befogenheter
Samkommunen har tre (3) sektorer: barn, unga och familjer; personer i arbetsför ålder samt

äldre personer. Varje sektor har en sektordirektör som ansvarar för beredningen av de frågor

som anknyter till den egna sektorn. Tillsammans leder sektordirektörerna samkommunens

helhet från befolkningens perspektiv.

Sektordirektören har till uppgift att:

1. fastställa sektorns servicebehov och följa upp hur servicebehovet omsätts i praktiken;

2. bereda strategiska linjedragningar som hänför sig till sektorns serviceproduktion,

finansiering, kvalitet och tillsyn, samt

3. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Sektordirektörerna rapporterar till samkommunens direktör.

§ 30 Resursdirektörer – uppgifter och befogenheter
Resursdirektörerna leder i direkt linje sin personal. Resursdirektörerna är chefsöverläkaren,

chefsöverskötaren och socialdirektören. Resursdirektörerna svarar för skötseln av uppgifter

som ålagts dem enligt lag.

Chefsöverläkaren fungerar som den ledande läkare som avses i lagen om specialiserad

sjukvård. Socialdirektören fungerar som ledande tjänsteinnehavare inom socialvården enligt

det som avses i 46 a § av socialvårdslagen (1301/2014).

Resursdirektören har till uppgift att:

1. svara för den egna personalens kompetens;

2. svara för den kvalitet, kund- och patientsäkerhet, verkningsfullhet och kundorientering

som hänför sig till tjänsterna;

3. samordna forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamheten inom sitt område,

samt
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4. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Resursdirektörerna rapporterar till samkommunens direktör.

§ 31 Verksamhetsområdesdirektörer – uppgifter och
befogenheter
Verksamhetsområdesdirektörerna leder verksamhetsområdena och sammanjämkar

verksamheten mellan de olika verksamhetsområdena.

Verksamhetsområdesdirektören har till uppgift att:

1. svara för planeringen och ledningen av ekonomin, verksamheten, servicenätverket,

kvaliteten, kundorienteringen och processerna inom sitt verksamhetsområde;

2. avgöra hur det egna verksamhetsområdet indelas i resultatenheter;

3. svara för att tjänsterna finns att tillgå på likvärdiga grunder, samt

4. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Verksamhetsområdesdirektörerna utvecklar de centrala processerna inom sina

ansvarsområden i samarbete med resursdirektörerna.

Verksamhetsområdesdirektörerna rapporterar till samkommunens direktör.

§ 32 Samkommunförvaltningens ledande
tjänsteinnehavare – uppgifter och befogenheter
Samkommunförvaltningens ledande tjänsteinnehavare leder de administrativa tjänsterna i

syfte att bistå samkommunens övriga verksamhet.

Samkommunförvaltningens ledande tjänsteinnehavare har till uppgift att:

1. säkerställa tillgången till administrativa tjänster inom det egna ansvarsområdet;

2. sörja för att verksamheten svarar mot kvalitetskrav, verksamhets- och ekonomiplanen

samt organisationens strategiska linjedragningar; samt

3. verkställa andra uppgifter som förordnats av direktören för samkommunen.

Förvaltningsdirektören, strategidirektören, kvalitetsdirektören, ekonomidirektören och HR-

direktören rapporterar till samkommunens direktör. Kommunikationsdirektören rapporterar till

strategidirektören.
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§ 33 Resultatområdesansvariga – uppgifter och
befogenheter
Resultatområdesansvariga leder resultatområdets servicehelhet i hela välfärdsområdet.

Resultatområdesansvariga ansvarar på basis av linjedragningarna i strategin samt

verksamhets- och ekonomiplanen för att servicen finns tillgänglig men även för

servicekvaliteten och verkningsfullheten i servicen samt för kundorienteringen.

Den resultatområdesansvariga ansvarar för uppgörandet och uppföljningen av

resultatområdets budget. Den resultatområdesansvariga rapporterar till

verksamhetsområdesdirektören i frågor som hänför sig till ekonomi, verksamhet, processer,

likvärdig tillgång och servicekvalitet samt till resursdirektören i frågor som hänför sig till kund-

och patientsäkerhet, verkningsfullhet och personalärenden.

Direktören för samkommunen fastställer resultatområdenas ansvarspersoner på föredragning

av resursdirektörerna efter att ha hört verksamhetsområdesdirektörerna.

§ 34 Resultatenhetsansvariga – uppgifter och
befogenheter
Respektive resultatenhetsansvarig ansvarar för enhetens verksamhet och ekonomi och för att

servicen fungerar samt för ledningen av enheten.

Den resultatenhetsansvariga rapporterar till resultatområdets ansvarsperson, dvs. till den

resultatområdesansvariga. De resultatenhetsansvariga utses av resursdirektören.

§ 35 Övriga tjänsteinnehavarnas befogenheter
Övriga tjänsteinnehavare avgör ärenden som hör till deras respektive ansvarsområde.

Utöver det som i övrigt föreskrivits om tjänsteinnehavares befogenheter gäller även det som

stadgats eller bestämts. Styrelsens befogenheter och ansvar delegeras till tjänsteinnehavare

på det sätt som föreskrivits i förvaltningsstadgan.

§ 36 Tjänsteinnehavares befogenheter inom
socialvården
Den beslutanderätt som avses i 13.2 § av barnskyddslagen (417/2007) används av den

servicechef som innehar den behörighet som avses i 10.1 § i lagen om behörighetsvillkoren



20

för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005) eller av annan tjänsteinnehavare som

utsetts av denna och som innehar den behörighet som avses i lagens 3 § eller 10 § 1 mom.

eller 2 mom.

Till övriga delar beslutar styrelsen om hur beslutanderätten inom socialvården ska delegeras

till tjänsteinnehavare inom socialvården.

§ 37 Tjänsteinnehavares rätt att föra ärenden till
styrelsen för avgörande
En tjänsteinnehavare kan överföra ett till sig delegerat ärende till styrelsen för avgörande. På

styrelsens sammanträden föredras ärendena ändå av samkommunens direktör.

§ 38 Vidaredelegering av tjänsteinnehavares
beslutanderätt
Tjänsteinnehavare kan vidaredelegera beslutanderätt som åligger honom eller henne.

Beslutanderätt som delegerats på detta sätt får inte ytterligare delegeras vidare. Register ska

föras över beslutanderätt som har delegerats.

§ 39 Upphandlings och godkännandebefogenheter
Styrelsen godkänner samkommunens allmänna upphandlingsanvisningar. Med upphandling

avses köp, hyrning eller motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt

upplåtande på entreprenad.

Tjänsteinnehavarnas upphandlingsbeslut görs med stöd av samkommunens budget,

investeringsprogram, upphandlingsprogram, beslut fattat i organ eller en godkänd projektplan.

Den myndighet som ansvarar för ett projekt fattar beslut om upphandlingar inom ramen för

projektbudgeten och projektplanen.

Styrelsen fastställer årligen ansvarspersoner jämte ersättare med beslutanderätt i

upphandlingsärenden.
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Kapitel 5 – Befogenheter i personalfrågor
§ 40 Personalsektionens allmänna befogenheter i
personalfrågor
Till den del befogenheterna i personalfrågor inte regleras i lag eller i förvaltningsstadgan är det

personalsektionen som har befogenhet att besluta i personalfrågor.

§ 41 Användning av arbetsledningsmakt
Styrelsen använder arbetsgivarens arbetsledningsmakt i ärenden som hänför sig till

samkommundirektörens tjänsteförhållande, såvitt styrelsen inte beslutat något annat.

En närförman använder arbetsgivarens arbetsledningsmakt i ärenden som hänför sig till en

tjänsteinnehavare och arbetstagare, såvitt styrelsen inte beslutat något annat.

Styrelsen fastställer årligen de förmän samt deras ersättare som har beslutanderätt i

personalärenden.

§ 42 Inrättande och indragning av tjänster eller

befattningar samt ändring av yrkesbeteckningar
Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av tjänster.

Fullmäktige beslutar om inrättande och indragning av befattningar (vakans) i samband med

godkännandet av budgeten. Under pågående budgetår beslutar styrelsen inom ramen för

budgeten om inrättande, ombildning och indragning av enskilda befattningar.

Styrelsen beslutar om ändringar av yrkesbeteckningar vilka får kostnadseffekter. Beslut om

kostnadsneutrala ändringar av yrkesbeteckningar fattas i respektive personallinje av

samkommunens direktör och resursdirektörerna.

§ 43 Ombildning av tjänsteförhållande till
arbetsavtalsförhållande
Samkommunens direktör och resursdirektörerna beslutar inom ramen för sina respektive

personallinjer om att ett tjänsteförhållande ska ombildas till ett arbetsavtalsförhållande.
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§ 44 Behörighetskrav för personal
Fullmäktige beslutar om de behörighetskrav som ska ställas på tjänster och befattningar i en

separat behörighetsstadga.

§ 45 Språkkunskaper
Fullmäktige beslutar om de språkkunskapskrav som ska ställas på både tjänster och

befattningar i en separat behörighetsstadga som beaktar skillnader i de lokala

språkförhållandena inom samkommunen.

§ 46 Ansökning av tjänst eller befattning
Styrelsen beslutar om ledigförklarande av de tjänster till vilka den väljer tjänsteinnehavare.

Beslut om ledigförklarande av annan tjänst eller befattning fattas av samkommunens direktör

och resursdirektörerna inom ramen för sina respektive personallinjer efter hörande av

verksamhetsområdesdirektören för ifrågavarande verksamhetsområde. Beslutsförslag

framställs via linjeorganisationen.

§ 47 Personval
Direktören för samkommunen väljs av fullmäktige.

Ledande tjänsteinnehavare väljs av styrelsen.

Beslut om anställning av personal till tjänster, befattningar eller visstidsanställningar som varit

lediganslagna, görs på basen av föredragning. Den person som blir förman för ordinarie

anställda gör en föredragning på basis av vilken förmannens förman sedan fattar ett beslut. I

övriga fall tar resultatenhetens förman anställningsbeslut.

§ 48 Anställning i tjänsteförhållande eller
arbetsförhållande när den som valts säger upp sig innan
anställningsförhållandet inletts
Om den som valts till en ledigförklarad tjänst eller ett ledigförklarat tjänsteförhållande säger

upp sig innan tjänsteutövningen inletts och ingen utsetts i reserv, kan en ny tjänsteinnehavare
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väljas bland dem som sökt tjänsten eller tjänsteförhållandet och som uppger att ansökningen

fortfarande gäller.

Det som sagts ovan om anställning i tjänsteförhållande när den som valts till tjänsten sagt upp

sig innan anställningsförhållandet har inletts tillämpas även på arbetsförhållanden.

§ 49 Tillämpning av prövningsbaserade bestämmelser i
kollektivavtalen
Vid val av ny personal fastställer väljande organ eller tjänsteinnehavare lönen i enlighet med

personalsektionens direktiv. Styrelsen utövar motsvarande beslutanderätt vad gäller

samkommunens direktör.

§ 50 Överföring av tjänsteinnehavare till annat
tjänsteförhållande och ändring av tjänsteutövningsplats
Beslutet om överföring av tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande fattas av

samkommunens direktör och resursdirektörerna inom ramen för sina respektive personallinjer,

eller av styrelsen i fråga om personal som styrelsen anställt. Beslut om överföringar mellan

olika personallinjer fattas av samkommunens direktör.

Beslut om överföring av ledande tjänsteinnehavare fattas av samkommunens direktör.

Det som gäller överföring av tjänsteinnehavare till annat tjänsteförhållande tillämpas även på

ändring av tjänsteutövningsplats.

§ 51 Utredning av en tjänsteinnehavares arbets- och
funktionsförmåga
Styrelsens ordförande beslutar om samkommunens direktör ska lämna en utredning om sitt

hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet.

Respektive förman beslutar om en underställd tjänsteinnehavare ska lämna en utredning om

sitt hälsotillstånd och delta i undersökningar och kontroller som gäller hälsotillståndet.
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§ 52 Avstängning från tjänsteutövning
Beslut om att samkommunens direktör ska avstängas från tjänsteutövning fattas av

fullmäktige. Före fullmäktiges sammanträde kan fullmäktiges ordförande besluta om temporär

avstängning av samkommunens direktör.

Beslut om avstängning av en annan tjänsteinnehavare fattas av samkommunens direktör och

resursdirektörerna inom sina respektive personallinjer eller av styrelsen i fråga om personal

som styrelsen anställt. Före styrelsens sammanträde kan samkommunens direktör besluta om

temporär avstängning av en tjänsteinnehavare.

§ 53 Upphörande av anställning, ombildning till
deltidsanställning och permittering
Beslut om hävning av ett anställningsförhållande under prövotiden, uppsägning, hävning och

rätt att anse anställningsförhållandet hävt fattas av samkommunens direktör och

resursdirektörerna inom ramen för sina respektive personallinjer eller av styrelsen i fråga om

personal som styrelsen anställt.

En tjänsteinnehavares anmälan om att han eller hon säger upp tjänsteförhållandet och en

arbetstagares anmälan om att han eller hon säger upp arbetsavtalet ska delges den myndighet

som beslutat om anställningen.

Beslut om ombildning av ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande till deltidsanställning fattas

av samkommunens direktör och resursdirektörerna inom sina respektive personallinjer.

Styrelsen beslutar om principerna för permittering av personal. Beslut om att tillsvidare eller

för viss tid permittera en tjänsteinnehavare eller arbetstagare fattas av samkommunens

direktör och resursdirektörerna inom sina respektive personallinjer eller av styrelsen i fråga om

personal som styrelsen anställt.

§ 54 Ersättning för inkomstbortfall
Beslut om sådan ersättning som betalas till en tjänsteinnehavare enligt 45 § i lagen om

kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) fattas av HR-direktören. Beslut som gäller

samkommunens direktör fattas av styrelsen.
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§ 55 Återkrav av lön
HR-direktören fattar beslut om huruvida lön eller någon annan ekonomisk förmån som härrör

från ett tjänsteförhållande och som betalats utan grund ska återkrävas.

§ 56 Bisysslor
Beslut om beviljande av bisysslotillstånd, återkallande av bisysslotillstånd och förbud mot att

ta emot och inneha bisyssla fattas av personalsektionen. Styrelsen utövar motsvarande

beslutanderätt vad det gäller samkommunens direktör.

Anmälning av bisyssla handläggs av samkommunens direktör och resursdirektörerna inom

sina respektive personallinjer.
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Kapitel 6 – Fullmäktiges verksamhet och sammanträden
§ 57 Organiseringen av fullmäktiges verksamhet
Kallelse till fullmäktiges första sammanträde under mandattiden utfärdas av styrelsens

ordförande. Sammanträdet öppnas av den till åren äldsta närvarande fullmäktigeledamoten,

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

Fullmäktige har två (2) vice ordförande.

Beredningen av ärenden som gäller den interna organiseringen av fullmäktiges verksamhet

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

Förvaltningsdirektören eller någon annan tjänsteinnehavare som fullmäktige förordnat

fungerar som protokollförare vid fullmäktiges sammanträde och som fullmäktiges sekreterare.

§ 58 Bildande av fullmäktigegrupp och namn på
fullmäktigegrupp
Ledamöterna kan bilda fullmäktigegrupper för arbetet i fullmäktige.

När en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt gruppens namn och ordförande anmälas

skriftligt till fullmäktiges ordförande. Alla ledamöter som ansluter sig till gruppen ska

underteckna anmälan.

Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om han eller hon har lämnat in en

anmälan enligt moment 2.

Fullmäktige godkänner namnen på fullmäktigegrupperna. Namnet får inte vara olämpligt.

Namnet på en ny fullmäktigegrupp som bildas av ledamöter som utträtt ur ett partis

fullmäktigegrupp får inte ge upphov till förväxling med namnet på partiets fullmäktigegrupp.

§ 59 Förändringar i fullmäktigegruppens
sammansättning
En ledamot som vill ansluta sig till eller utträda ur en fullmäktigegrupp ska skriftligt anmäla

detta till fullmäktiges ordförande. I anmälan om anslutande ska det ingå ett skriftligt

godkännande av gruppen i fråga.

Om en ledamot har uteslutits ur en fullmäktigegrupp ska gruppen anmäla saken skriftligt till

fullmäktiges ordförande.
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§ 60 Sittordning
Ledamöterna sitter vid sammanträdena enligt fullmäktigegrupp i den ordning som godkänts av

ordföranden.

§ 61 Ordinarie sammanträde och elektroniskt
sammanträde
Fullmäktige kan behandla ärendena vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är

närvarande på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt

ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en

elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde). Allmänheten ska ges möjlighet att följa

fullmäktiges elektroniska sammanträden via internet samt på en plats som anges i kallelsen

till sammanträde.

Att delta i fullmäktiges slutna elektroniska sammanträden är möjligt endast på en plats där

sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet inte kan höras

eller ses av utomstående.

Styrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svarar för att den tekniska utrustning och

de tekniska system och förbindelser som behövs för elektroniska sammanträden är

uppdaterade och datasäkrade på det sätt som lagen kräver.

§ 62 Kallelse till sammanträde
Kallelsen till sammanträde utfärdas av fullmäktiges ordförande eller, om han eller hon är

förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt

de ärenden som ska behandlas. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska.

I kallelsen ska man också ange om det är fråga om ett elektroniskt sammanträde samt den

webbadress och den plats där allmänheten kan följa sammanträdet. Av kallelsen ska framgå

om en del av ärendena kommer att behandlas vid ett slutet sammanträde.

Kallelsen ska skickas minst sju (7) dagar före fullmäktiges sammanträde till varje ledamot och

till dem som har rätt att närvara eller plikt att närvara vid sammanträdet samt till alla

medlemskommuner. Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på

samkommunens webbplats.
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§ 63 Föredragningslista
Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och

förslag till fullmäktiges beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträde, om

inte särskilda skäl förhindrar detta. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande

material innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i

handlingen.

Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det

är möjligt på svenska och finska.

§ 64 Elektronisk kallelse till sammanträde
Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan sändas elektroniskt.

Då ska styrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svara för att den tekniska utrustning

och de tekniska system och förbindelser som behövs är tillgängliga.

§ 65 Föredragningslistor och bilagor på samkommunens
webbplats
Föredragningslistan ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen ska

sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse

strykas i föredragningslistan. Av särskilda skäl kan ett enskilt mötesärende strykas i

föredragningslistan på ordförandens beslut innan den läggs ut på webben. Bilagor till

föredragningslistan publiceras på samkommunens webbplats enligt prövning och med

beaktande av samkommunens invånare tillgång till information.

§ 66 Fortsatt sammanträde
Om organet inte hinner behandla alla ärenden som anges i kallelsen, kan de icke behandlade

ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De

som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats

för det fortsatta sammanträdet.
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§ 67 Inkallande av ersättare för en fullmäktigeledamot
En fullmäktigeledamot som inte kan närvara vid ett sammanträde eller som är jävig att

behandla ett ärende på föredragningslistan ska omedelbart anmäla förhinder eller jäv till

fullmäktiges ordförande eller sekreterare.

När ordföranden eller sekreteraren har fått anmälan om förhinder eller jäv av ledamoten eller

på något annat tillförlitligt sätt ska ordföranden eller sekreteraren kalla in en personlig ersättare

för ledamoten.

§ 68 Närvaro vid sammanträde
Styrelsens ordförande och samkommunens direktör deltar i fullmäktiges sammanträde. Om de

är frånvarande hindrar detta dock inte behandlingen av ärenden. Ledamöterna i styrelsen har

rätt att närvara vid fullmäktiges sammanträde.

De ovan nämnda personerna har rätt att delta i diskussionen men inte i beslutsfattandet, om

de inte samtidigt är fullmäktigeledamöter.

Fullmäktige beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

§ 69 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
De närvarande ledamöterna och ersättarna konstateras elektroniskt eller genom namnupprop.

När ordföranden har konstaterat vilka fullmäktigeledamöter som är närvarande konstaterar

ordföranden vilka ledamöter som eventuellt anmält förhinder och vilka ersättare som träder i

deras ställe samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

En ledamot som infinner sig vid sammanträdet efter namnuppropet ska omedelbart anmäla

sig för ordföranden. En ledamot som avlägsnar sig under sammanträdet ska anmäla för

ordföranden att han eller hon avlägsnar sig.

När en ersättare deltar i sammanträdet och ledamoten från respektive valförbund, parti eller

gemensamma lista infinner sig vid sammanträdet, ska ledamoten omedelbart ta sin plats och

ersättaren lämna sin plats.

Under pågående sammanträde eller efter en paus i sammanträdet kan ordföranden vid behov

på nytt konstatera vilka som är närvarande.
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Om ordföranden konstaterar att fullmäktige förlorat sin beslutförhet ska han eller hon avbryta

eller avsluta sammanträdet.

§ 70 Överlåtande av ordförandeskapet till en vice
ordförande
Vid behov kan ordföranden med fullmäktiges samtycke överlåta ordförandeskapet vid ett

sammanträde till en vice ordförande och under tiden ta del i sammanträdet i egenskap av

ledamot.

§ 71 Tillfällig ordförande
Om såväl ordföranden som vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende, ska

organet välja en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet.

§ 72 Jäv
Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge

en motivering till jävet och dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sin plats. Om ärendet

behandlas vid ett slutet sammanträde, ska den som är jävig lämna sammanträdet.

Ordföranden ska vid behov låta fullmäktige avgöra om en person som deltar i sammanträdet

är jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara

av betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig. När personen gett sin redogörelse

ska han eller hon lämna sin plats.

När fullmäktige avgör frågan om jäv för en person, får personen delta i behandlingen av frågan

om sitt jäv endast i ett sådant undantagsfall som avses i 29 § i förvaltningslagen (434/2003).

Beslutet om jäv ska motiveras i protokollet.

§ 73 Ordningsföljd för behandling av ärenden
Ärendena behandlas i den ordning som anges i föredragningslistan, om inte fullmäktige

beslutar något annat.
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Styrelsens förslag utgör underlag för behandlingen (grundförslag). Om revisionsnämnden eller

ett tillfälligt utskott har berett förslaget är det revisionsnämndens eller det tillfälliga utskottets

förslag som utgör grundförslag.

Om styrelsen, revisionsnämnden eller det tillfälliga utskottet har ändrat sitt förslag i

föredragningslistan innan fullmäktige fattat beslut i ärendet utgör det ändrade förslaget

grundförslag. Om förslaget har dragits tillbaka innan fullmäktige fattat beslut i ärendet, ska

ärendet strykas från föredragningslistan.

§ 74 Anföranden
Efter att ett ärende har föredragits ska tillfälle ges till diskussion.

Den som vill yttra sig ska begära ordet elektroniskt/på ett tydligt sätt eller skriftligt hos

ordföranden.

Ordet ges i den ordning som ordet begärs. Ordföranden kan avvika från denna ordning och:

1. i början av behandlingen av ett ärende ge ordet till en företrädare för varje

fullmäktigegrupp i gruppernas storleksordning (gruppanförande);

2. ge ordet till styrelsens ordförande, samkommunens direktör eller till ordföranden för

revisionsnämnden eller ett tillfälligt utskott, när ett ärende som beretts av

ifrågavarande organ behandlas; eller

3. tillåta repliker och understödjande anföranden.

Företräde ska dock ges anföranden om arbetsordningen som gäller behandlingen av ärendet.

För att säkerställa sammanträdets förlopp har ordföranden rätt att i enskilda ärenden begränsa

längden på fullmäktigeledamöternas anföranden så att ett gruppanförande får räcka fem (5)

minuter och andra anföranden två (2) minuter.

På sammanträdesplatsen ska anförandena hållas på talarens plats eller i talarstolen.

§ 75 Bordläggning och återremiss för beredning
Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet,

återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att

behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra

sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns enhälligt eller genom

omröstning, avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter

behandlingen av ärendet.
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Om föredragningslistan inte har sänts i anslutning till kallelsen till sammanträde, bordläggs ett

ärende som behandlas i fullmäktige första gången till följande sammanträde, om minst en

fjärdedel av de närvarande ledamöterna begär att ärendet ska bordläggas. I övriga fall kräver

bordläggning av ett ärende majoritetsbeslut.

§ 76 Förslag och avslutande av diskussionen
Förslag ska ges skriftligt, om ordföranden kräver det.

När alla anföranden har hållits, avslutar ordföranden diskussionen. Ordföranden ger en

redogörelse om de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit

understöd.

§ 77 Konstaterande av beslut som fattats utan
omröstning
Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden

att grundförslaget är fullmäktiges beslut.

Om ordföranden konstaterar att fullmäktige enhälligt understöder ett förslag som framställts

vid sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är fullmäktiges beslut.

§ 78 Förslag som tas upp till omröstning
Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa förslag eller

förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till omröstning.

Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses

ha förfallit och inte tas upp till omröstning.

§ 79 Omröstningssätt och omröstningsordning
Omröstningen förrättas elektroniskt/med omröstningsapparat/genom namnupprop eller på

något annat sätt som fullmäktige beslutar. Omröstningen förrättas öppet.

Om fler än två (2) förslag ska tas upp till omröstning förelägger ordföranden fullmäktige en

omröstningsordning för godkännande. Omröstningsordningen bestäms enligt följande

principer:
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1. först ställs de två (2) förslag som mest avviker från grundförslaget mot varandra. Det

förslag som vunnit ställs därefter mot det av de återstående förslagen som mest

avviker från grundförslaget. På detta sätt fortsätter man tills det finns ett slutligt

motförslag mot grundförslaget. Om ett förslag som innebär att grundförslaget helt och

hållet förkastas måste tas upp till omröstning, ska detta dock sist ställas mot det

förslag som vunnit bland de övriga förslagen;

2. om ärendet gäller beviljande av ett anslag tas godkännandet eller förkastandet av

förslaget med det största beloppet först upp till omröstning och på detta sätt fortsätts

enligt storleken på beloppen i förslagen tills något förslag godkänns, och då tas

förslagen med mindre belopp inte längre upp till omröstning; samt

3. om godkännandet eller förkastandet av ett förslag inte är beroende av andra förslag,

tas godkännandet eller förkastandet av förslaget särskilt upp till omröstning.

§ 80 Konstaterande av omröstningsresultat
Ordföranden konstaterar det beslut som tillkommit genom omröstning.

Om det för ett beslut enligt lag fordras kvalificerad majoritet eller enhällighet, ska ordföranden

meddela detta innan omröstningen förrättas och beakta detta då han eller hon konstaterar

resultatet av omröstningen.

§ 81 Åtgärdsmotion (kläm)
Efter att ha fattat beslut i ett ärende som behandlas kan fullmäktige godkänna åtgärdsmotioner

som hänför sig till det ärende som behandlats. Åtgärdsmotioner riktas till styrelsen. En

åtgärdsmotion får inte strida mot fullmäktiges beslut eller ändra eller utvidga beslutet.

§ 82 Förande och justering av protokoll
På fullmäktiges protokoll tillämpas vad som bestäms om förande av protokoll i kapitel 7.

Fullmäktige väljer vid varje sammanträde två (2) ledamöter att justera

sammanträdesprotokollet till de delar som protokollet inte justeras vid sammanträdet.
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§ 83 Delgivning av beslut med kommunmedlemmar
Fullmäktiges protokoll med tillhörande besvärsanvisningar ska efter justeringen hållas

tillgängliga på samkommunens webbplats så som det bestäms i 140 § i kommunallagen.
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Kapitel 7 – Sammanträdes- och förvaltningsförfarandet i
andra organ än fullmäktige
§ 84 Tillämpning av bestämmelserna
Bestämmelserna i detta kapitel ska iakttas vid samkommunens andra organs sammanträden

än fullmäktiges. Kapitlet är sekundärt i förhållande till de övriga kapitlen i förvaltningsstadgan,

om inte något annat bestäms separat.

§ 85 Sätt att fatta beslut i ett organ
Ett Organ kan behandla ärenden vid ett ordinarie sammanträde där deltagarna är närvarande

på sammanträdesplatsen. Vid ett ordinarie sammanträde kan ett elektroniskt

ärendehanterings- eller röstningssystem användas.

Alternativt kan sammanträdet hållas i en elektronisk miljö där deltagarna deltar via en

elektronisk förbindelse (elektroniskt sammanträde).

Organen kan också fatta beslut i ett slutet elektroniskt beslutsförfarande före sammanträdet

(elektroniskt beslutsförfarande).

§ 86 Elektroniskt sammanträde och elektroniskt
beslutsförfarande
Styrelsen eller en tjänsteinnehavare som den utsett svarar för att den tekniska utrustning och

de tekniska system och förbindelser som behövs för elektroniska sammanträden och

elektroniskt beslutsförfarande är uppdaterade och datasäkrade på det sätt som lagen kräver.

Att delta i slutna elektroniska sammanträden är möjligt endast på en plats där

sekretessbelagda uppgifter och de diskussioner som förs vid sammanträdet inte kan höras

eller ses av utomstående.

Elektroniskt förfarande kan tillämpas på alla ärenden som hör till organets behörighet.

§ 87 Tid och plats för sammanträde
Ett organ beslutar om tid och plats för sina sammanträden.

Ett sammanträde hålls också när organets ordförande anser det vara påkallat eller om en

majoritet av ledamöterna i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sammanträde
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ska hållas för behandling av ett angivet ärende. Ordföranden bestämmer då när sammanträdet

hålls.

Ordföranden kan av grundad anledning inställa ett sammanträde.

§ 88 Kallelse till sammanträde
Kallelsen till ett organs sammanträde utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är

förhindrad, av vice ordföranden. Möteskallelsen upprättas på svenska och finska.

I kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.

Det ska framgå vilket av organets sätt att fatta beslut som iakttas vid respektive ärende. Om

ett ärende behandlas i elektroniskt beslutsförfarande, ska det i kallelsen nämnas före vilken

tidpunkt ärendet ska behandlas elektroniskt.

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. Om föredragningslistan, bilagorna eller kompletterande material

innehåller sekretessbelagda uppgifter, ska en anteckning om sekretess göras i handlingen.

Föredragningslistan upprättas på svenska och finska. Också bilagor upprättas i den mån det

är möjligt på svenska och finska.

Kallelsen sänds till organets ledamöter och till övriga som har rätt att närvara eller närvaroplikt,

på det sätt som organet beslutar. Organet beslutar hur föredragningslistan ska skickas till

ersättarna.

§ 89 Elektronisk kallelse till sammanträde
Kallelsen, föredragningslistan, bilagorna och kompletterande material kan sändas elektroniskt.

Då ska organet eller en tjänsteinnehavare som den utsett svara för att den tekniska utrustning

och de tekniska system och förbindelser som behövs är tillgängliga.

§ 90 Föredragningslistor och bilagor på kommunens
webbplats
Föredragningslistan ska läggas ut på samkommunens webbplats. Före publiceringen ska

sekretessbelagda uppgifter och sådana personuppgifter som saknar informationsintresse

strykas i föredragningslistan. I en föredragningslista som läggs ut på webben kan man stryka



37

enskilda ärenden som saknar särskilt informationsintresse eller om beredningen av ett ärende

av särskilda skäl inte publiceras före beslutsfattandet. Bilagor till föredragningslistan publiceras

på webben enligt prövning och med beaktande av kommuninvånarnas informationsintresse.

§ 91 Fortsatt sammanträde
Om organet inte hinner behandla alla ärenden som anges i kallelsen, kan de icke behandlade

ärendena behandlas vid ett fortsatt sammanträde som inte kräver någon särskild kallelse. De

som varit frånvarande från sammanträdet ska få ett elektroniskt meddelande om tid och plats

för det fortsatta sammanträdet och om det sätt på vilket beslutsfattande sker.

§ 92 Inkallande av ersättare
Om en ledamot i ett organ är förhindrad att delta i ett sammanträde ska han eller hon kalla in

en ersättare. Om en ledamot är jävig att behandla något ärende vid ett sammanträde eller på

grund av förhinder inte kan delta i behandlingen av ett ärende, kan han eller hon kalla in en

ersättare till sammanträdet för behandlingen av ärendet.

Också ordföranden, föredraganden eller organets sekreterare kan kalla in en ersättare.

§ 93 Närvaro vid sammanträde
Rätt att närvara och yttra sig vid ett organs sammanträden har utöver organets ledamöter och

föredraganden även fullmäktiges ordförande och vice ordförande vid styrelsens

sammanträden enligt 18 § 2 mom. i kommunallagen samt styrelsens ordförande och

samkommunens direktör vid de övriga organens sammanträden, dock inte vid

revisionsnämndens sammanträden eller ett tillfälligt fullmäktigeutskotts sammanträde.

Organet beslutar om andra personers rätt att närvara och yttra sig vid sammanträdena.

Organet kan besluta om att höra en sakkunnig i ett enskilt ärende. En sakkunnig får vara

närvarande vid sammanträdet tills diskussionen om ärendet är avslutad.

§ 94 Företrädare för styrelsen i andra organ
Styrelsen kan med beaktande av begränsningarna i moment 2 nedan förordna en ledamot att

företräda styrelsen i andra organ. Företrädaren har rätt att närvara och yttra sig vid organens
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sammanträden. Företrädaren kan också vara ersättare i styrelsen eller samkommunens

direktör.

Styrelsen kan inte förordna en företrädare i revisionsnämnden eller i ett tillfälligt

fullmäktigeutskott.

§ 95 Sammanträdets offentlighet
Bestämmelser om ett sammanträdes offentlighet finns i 101 § i kommunallagen.

Om ett organ beslutar hålla ett offentligt elektroniskt sammanträde, ska allmänheten ges

möjlighet att följa sammanträdet via internet samt på en plats som anges i kallelsen till

sammanträde.

§ 96 Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
När ordföranden har öppnat sammanträdet konstaterar han eller hon vilka som är närvarande

samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.

Ordföranden ska i början av sammanträdet bekräfta att de som konstateras vara närvarande

står i bild- och ljudförbindelse med varandra på lika villkor.

§ 97 Tillfällig ordförande
Om såväl ordföranden som vice ordföranden är frånvarande eller jäviga i något ärende, ska

organet välja en tillfällig ordförande för sammanträdet eller behandlingen av ärendet.

§ 98 Behandling av ärenden och behandling av ärenden
som inte nämns i kallelsen till sammanträde
Ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om inte organet

beslutar något annat.

Om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag kan organet

med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till

sammanträde.
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Om föredragandens förslag är att ärendet ska återremitteras för beredning, kan organet avgöra

saken genom sitt beslut endast av grundad anledning.

§ 99 Föredragning i styrelsen och andra organ
Ärendena vid ett organs sammanträde avgörs på föredragning av en tjänsteinnehavare.

På styrelsens sammanträden avgörs ärendena på föredragning av samkommunens direktör

och sektordirektörerna. Samkommunens direktör avgör hur föredragningsansvaret fördelas

mellan sektordirektörerna. När samkommunens direktör är frånvarande  fungerar

förvaltningsdirektören som föredragande. Om samkommunens direktör är jävig behandlas

ärendet på grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en tjänsteinnehavare.

Då ligger ordförandens förslag till grund för behandlingen och då kräver förslaget inget

understöd.

I sektion, delegation och nämnd föredras ärendena av styrelsen förordnade personer. Om

oklarhet råder till vems område ett ärende hör, avgör ifrågavarande beslutande organ vem

som ska föredra ärendet.

Beslut om föredragande i andra organ fattas i respektive organ. Om ett organ har fler än en

föredragande fördelas föredragningsansvaret enligt det som bestäms i förvaltningsstadgan.

Om föredraganden är frånvarande eller jävig föredras ärendet av hans eller hennes

ställföreträdare.

Bestämmelser om föredragning i revisionsnämnden finns i kapitel 12.

§ 100 Föredragning
Föredraganden svarar för att de ärenden som han eller hon föredrar är regelrätt beredda och

föredraganden är skyldig att framställa beslutsförslag för organet.

Föredragandens förslag ligger till grund för behandlingen (grundförslag). Om föredraganden

under diskussionen har ändrat ett förslag som är upptaget på föredragningslistan, utgör det

ändrade förslaget grundförslag.

Om föredraganden föreslår att ett ärende ska avföras från föredragningslistan avförs ärendet,

om inte organet beslutar något annat. Organet kan med majoritetsbeslut avföra ett ärende från

föredragningslistan.
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Organet kan av speciella orsaker besluta att ärendet upptas till behandling på basen av

ordförandens redogörelse utan tjänstemannaföredragning. Då ligger ordförandens förslag till

grund för behandlingen och då kräver förslaget inget understöd.

§ 101 Jäv
Innan ett ärende börjar behandlas ska den som är jävig meddela att han eller hon är jävig, ge

en motivering till jävet och dra sig ur behandlingen av ärendet och lämna sammanträdet.

Ordföranden ska vid behov låta organet avgöra om en person som deltar i sammanträdet är

jävig. Personen i fråga ska vid behov ge en redogörelse för omständigheter som kan vara av

betydelse vid bedömningen av om han eller hon är jävig. När personen gett sin redogörelse

ska han eller hon lämna sammanträdet.

När organet avgör frågan om jäv för en person, får personen delta i behandlingen av sitt jäv

endast i ett sådant undantagsfall som avses i 29 § i förvaltningslagen.

Beslutet om jäv ska motiveras i protokollet.

§ 102 Bordläggning och återremiss för beredning
Om det under diskussionen har framställts ett understött förslag om bordläggning av ärendet,

återremiss av ärendet för beredning eller något annat förslag vars godkännande innebär att

behandlingen av ärendet avbryts, ska de följande talarna på uppmaning av ordföranden yttra

sig endast om förslaget om avbrytande. Om förslaget godkänns enhälligt eller genom

omröstning, avbryter ordföranden behandlingen av ärendet. Om förslaget förkastas, fortsätter

behandlingen av ärendet.

§ 103 Förslag och avslutande av diskussionen
Förslag ska ges skriftligt, om ordföranden kräver det.

När alla anföranden har hållits, avslutar ordföranden diskussionen. Ordföranden ger en

redogörelse om de förslag som framställts under diskussionen och huruvida de vunnit

understöd.
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§ 104 Konstaterande av beslut som fattats utan
omröstning
Om det under diskussionen inte har framställts understödda förslag, konstaterar ordföranden

att grundförslaget är organets beslut.

Om ordföranden konstaterar att organet enhälligt understöder ett förslag som framställts vid

sammanträdet, konstaterar ordföranden att förslaget är organets beslut.

§ 105 Förslag som tas upp till omröstning
Upp till omröstning tas endast grundförslaget och understödda förslag. Alternativa förslag eller

förslag som går utanför det ärende som behandlas tas dock inte upp till omröstning.

Om den som framställt ett förslag inte är på plats när omröstningen börjar, ska förslaget anses

ha förfallit och inte tas upp till omröstning.

På omröstning tillämpas i övrigt det som föreskrivs i kapitel 6 om omröstningsförfarande i

fullmäktige.

§ 106 Förande och justering av protokoll
Organets ordförande svarar för protokollföringen och innehållet i protokollet. Om ordföranden

och protokollföraren har olika meningar om sammanträdets förlopp, ska protokollet upprättas

så som ordföranden anser vara riktigt. Protokollet upprättas på svenska och finska. Också

bilagor upprättas i den mån det är möjligt på svenska och finska.

Protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren.

Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.

Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt. Det protokoll eller en del av det som

gäller beslut som fattats i elektroniskt beslutsförfarande kan justeras separat före

sammanträdet.

I organets protokoll ska åtminstone följande antecknas:

• Uppgifter om konstitueringen: organets namn; anteckning om de sätt på vilka besluten

fattats (ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde, beslut som har fattats i

elektroniskt beslutsförfarande specificeras); tid när sammanträdet började och

slutade samt avbrott i sammanträdet; sammanträdesplats;  de närvarande och de
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frånvarande och i vilken egenskap var och en har närvarat; samt sammanträdets

laglighet och beslutförhet.

• Uppgifter om behandlingen av ärenden: ärenderubrik; redogörelse för ärendet;

föredragandens beslutsförslag; jäv och motivering; framställda förslag och understöd;

omröstningar (omröstningssätt, omröstningsordning, omröstningsproposition och

omröstningsresultat så att varje ledamots åsikt framgår); val (valsätt och valresultat);

beslut i ärendet; samt avvikande mening.

• Övriga uppgifter: anteckningar om sekretess; ordförandens underskrift;

protokollförarens kontrasignering; anteckning om protokolljustering; samt anteckning

om att protokollet varit tillgängligt i det allmänna datanätet om protokollet har varit

offentligt tillgängligt.

Till protokollet fogas anvisningar om omprövningsbegäran, besvärsanvisning och meddelande

om besvärsförbud.

Bestämmelserna om innehållet i ett organs protokoll tillämpas i tillämpliga delar på beslut som

fattats av tjänsteinnehavare och förtroendevalda.

Styrelsen ger vid behov närmare anvisningar om protokollföring.

§ 107 Delgivning av beslut åt invånare i samkommunen
Protokoll från styrelsen, organ underställda styrelsen och nämnder med tillhörande anvisningar

om omprövningsbegäran eller besvärsanvisning ska efter justeringen hållas tillgängliga på

samkommunens webbplats så som det närmare bestäms i 140 § i kommunallagen.

Protokoll från en annan myndighet delges kommunmedlemmarna på motsvarande sätt, om

myndigheten i fråga anser att det är nödvändigt.

Styrelsen ger anvisningar om hur sekretess och dataskydd ska beaktas när beslut delges i det

allmänna datanätet. En nämnd kan ge närmare anvisningar inom sitt verksamhetsområde.

Kapitel 8 – Majoritetsval och proportionella val
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Kapitel 8 – Majoritetsval och proportionellt val
§ 108 Allmänna bestämmelser om val
Ersättarna väljs vid samma val som de ordinarie ledamöterna. Om ersättarna är personliga,

ska det par som ledamotskandidaten och ersättarkandidaten utgör godkännas före valet.

Majoritetsval förrättas med slutna sedlar om en ledamot yrkar på det. Proportionella val

förrättas alltid med slutna sedlar. Då val förrättas med slutna sedlar ska den röstande vika

röstsedeln så att innehållet inte är synligt.

Röstsedeln får inte innehålla obehöriga anteckningar. Röstsedlarna ges till fullmäktiges

ordförande i den ordning som ordföranden bestämmer.

Röstsedlarna och de sedlar som använts vid lottning ska förvaras tills valbeslutet har vunnit

laga kraft. Om valet har förrättats med slutna sedlar ska dessa förvaras i ett slutet omslag.

§ 109 Majoritetsval
Vid majoritetsval kan rösten ges till en valbar kandidat eller ett valbart kandidatpar. Om det ska

väljas fler än en (1) person, har en ledamot i organet lika många röster som antalet personer

eller kandidatpar som ska väljas. Den röstande kan ge endast en (1) röst till en (1) kandidat

eller ett (1) kandidatpar men behöver inte använda alla röster.

När majoritetsval förrättas med slutna sedlar fungerar sammanträdets protokolljusterare

samtidigt som rösträknare och biträder också i övrigt vid valförrättningen, om inte fullmäktige

beslutar något annat.

§ 110 Fullmäktiges valnämnd
Fullmäktige väljer vid behov för sin mandattid en valnämnd för förrättandet av proportionella

val. Nämnden har fem (5) ledamöter och varje ledamot har en personlig ersättare.

Fullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för nämnden bland de valda

ledamöterna.

Fullmäktiges protokollförare är sekreterare för nämnden om inte fullmäktige beslutar något

annat.
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§ 111 Uppgörande av kandidatlistor
En kandidatlista får innehålla namnen på högst så många kandidater eller kandidatpar som

det väljs ledamöter och ersättare.

I rubriken på kandidatlistan ska det anges vid vilket val listan kommer att användas. Minst två

(2) fullmäktigeledamöter ska underteckna kandidatlistan. Första undertecknare är listans

ombud som lämnar in listan till fullmäktiges ordförande och som har rätt att göra rättelser i

listan.

§ 112 Inlämning av kandidatlistor och namnupprop för
valförrättningen
Fullmäktige bestämmer när kandidatlistorna senast ska lämnas in till fullmäktigeordföranden

och när namnuppropet inleds för valförrättningen.

§ 113 Granskning och rättelse av kandidatlistor
När tiden för inlämningen av kandidatlistorna har löpt ut överlämnar fullmäktiges ordförande

listorna till valnämnden som granskar att de är korrekt uppgjorda. Om valnämnden upptäcker

felaktigheter i en lista ska ombudet ges tillfälle att rätta dem inom en av valnämnden utsatt tid.

Om en och samma person också efter att listan är rättad är uppställd som kandidat på flera

listor, ska valnämnden om möjligt fråga kandidaten på vilken lista hans eller hennes namn ska

stå kvar.

§ 114 Sammanställning av kandidatlistor
När tidsfristen för att rätta kandidatlistorna har löpt ut ska valnämnden göra en

sammanställning av de godkända kandidatlistorna där ett ordningsnummer antecknas för varje

lista.

Innan namnuppropet för valförrättningen börjar ska sammanställningen av kandidatlistorna

delges ledamöterna och läsas upp för fullmäktige.
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§ 115 Förrättande av proportionella val
På röstsedeln antecknas numret på den kandidatlista som den röstande önskar ge sin röst.

Ledamöterna ger röstsedeln till fullmäktiges ordförande i den ordning som namnuppropet

förutsätter.

§ 116 Konstaterande av valresultatet vid ett
proportionellt val
Fullmäktiges ordförande ger röstsedlarna till valnämnden som granskar att de är giltiga, räknar

rösterna och meddelar valresultatet genom att i tillämpliga delar beakta det som föreskrivs om

kommunalvalet.

Valnämnden meddelar valresultatet skriftligt till fullmäktiges ordförande som konstaterar

resultatet för fullmäktige.
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Kapitel 9 – Rätt att väcka motioner och framställa frågor
§ 117 Fullmäktigeledamöternas motioner
Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen till sammanträde har

fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som

gäller samkommunens verksamhet och förvaltning. Motionen lämnas in till ordföranden.

Motionen ska utan vidare behandling remitteras till styrelsen för beredning. Fullmäktige kan

besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.

Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad lämna en förteckning till fullmäktige över de

motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till styrelsen men som

fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Styrelsen ska

samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan

konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

§ 118 Fråga till styrelsen
Minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna kan hos styrelsen framställa en skriftlig fråga om

samkommunens verksamhet och förvaltning.

Styrelsen ska besvara frågan senast vid det första fullmäktigesammanträde som hålls efter att

sex (6) månader förflutit sedan frågan framställdes.

Om det vid behandlingen av frågan framställs ett understött förslag om att tillsätta ett tillfälligt

utskott som ska utreda det som frågan avser, ska fullmäktige fatta beslut om tillsättandet.

Andra beslut får inte fattas i ärendet.

§ 119 Initiativ från medlemskommunernas invånare
Medlemskommunernas invånare samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet

inom samkommunen har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller samkommunens

verksamhet. De som utnyttjar tjänsterna har rätt att komma med initiativ i frågor som gäller

tjänsterna. Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet

ska framgå vad saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.

Ett initiativ behandlas av den myndighet i samkommunen som har behörighet att fatta beslut i

den fråga som initiativet gäller. Om den behöriga myndigheten är ett organ ska organet
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underrättas om initiativen och de åtgärder som vidtagits på grund av dem, på det sätt som

anges nedan.

Styrelsen ska årligen före utgången av juni månad för fullmäktige lägga fram en förteckning

över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de åtgärder

som har vidtagits på grund av initiativen. När det gäller initiativ som hör till något annat organs

behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga underrättas om initiativen på det sätt som

organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

Initiativtagaren ska inom en (1) månad från det att initiativet anlände underrättas om hos vilken

myndighet initiativet behandlas, den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare

upplysningar om behandlingen. Om minst två (2) procent av samkommunens invånare lägger

fram ett initiativ, ska initiativet tas upp till behandling i den behöriga myndigheten inom sex (6)

månader efter att initiativet väcktes.

När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett

till åtgärder.
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Kapitel 10 – Ekonomiförvaltning
§ 120 Budget och ekonomiplan
Styrelsen godkänner planeringsramarna och anvisningar för hur budgeten ska göras upp.

I budgeten godkänner fullmäktige bindande uppgiftsspecifika mål för samkommunens

verksamhet och ekonomi samt de anslag och beräknade inkomster som målen kräver samt

mål för samkommunkoncernens verksamhet och ekonomi. Anslag och beräknade inkomster

kan tas in i budgeten till brutto- eller nettobelopp.

§ 121 Verkställande av budgeten
Fullmäktige kan i anslutning till budgeten godkänna separata anvisningar för hur budgeten ska

verkställas.

§ 122 Uppföljning av verksamheten och ekonomin
Verksamhetsområdes- och resultatområdesdirektörerna ska varje månad följa upp

budgetutfallet. Ansvarspersonerna är ansvariga för uppföljningen på respektive resultatenhet.

§ 123 Budgetens bindande verkan
När fullmäktige fattar beslut om budgeten ska fullmäktige ange vilka verksamhetsmål som

godkänts som bindande mål. Fullmäktige meddelar föreskrifter om hur budgeten och

motiveringarna till den binder samkommunens myndigheter.

Styrelsen kan fatta beslut om betalningar som är obligatoriska för samkommunen och som ska

betalas i brådskande ordning, trots att det saknas tillgängliga anslag för ändamålet. Styrelsen

ska då utan dröjsmål förelägga fullmäktige ett förslag om att anslag ska beviljas eller anslaget

höjas.

§ 124 Ändringar i budgeten
Ändringar i budgeten ska föreläggas fullmäktige så att fullmäktige hinner behandla

ändringsförslagen under budgetåret. Efter utgången av budgetåret är det endast i

undantagsfall möjligt att göra ändringar i budgeten. När bokslutet är undertecknat kan förslag

om ändringar i budgeten inte längre föreläggas fullmäktige.
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När en anslagsändring föreslås ska det också klarläggas hur ändringen påverkar målen för

verksamheten och de beräknade inkomsterna. Likaså när en ändring av målen för

verksamheten eller de beräknade inkomsterna föreslås ska det klarläggas hur ändringen

påverkar anslagen.

Fullmäktige fattar beslut om ändringar i anslagen och målen för organen om det sker

organisatoriska förändringar under budgetåret.

§ 125 Överlåtelse och uthyrning av egendom
Styrelsen fattar beslut om överlåtelse och uthyrning av kommunens egendom i enlighet med

de grunder som fullmäktige godkänt. Styrelsen kan delegera beslutanderätt till en underställd

myndighet.

§ 126 Godkännande av avskrivningsplanen
Fullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan.

Styrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper.

Styrelsen fastställer en gräns för små anskaffningar som tillämpas vid avskrivningar.

§ 127 Handhavandet av finansförvaltningen
Samkommunens finansförvaltning ska upprätthålla likviditeten, sköta betalningsrörelsen och

lånefinansieringen och placera likvida medel.

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för skötseln av de totala tillgångarna och

placeringsverksamheten. Fullmäktige fattar också beslut om principerna för upplåning och

utlåning. I samband med att budgeten godkänns fattar fullmäktige beslut om ändringar i

utgivna lån och främmande kapital.

Styrelsen fattar beslut om upplåning och utlåning i enlighet med de principer som fullmäktige

godkänt. Styrelsen kan delegera beslutanderätt som gäller upplåning och utlåning till en

myndighet som är underställd styrelsen.

I övrigt svarar styrelsen för samkommunens finansförvaltning. Ekonomidirektören svarar för

de praktiska åtgärderna.
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§ 128 Beslut om avgifter
Fullmäktige fattar beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för

samkommunens tjänster och andra prestationer.

Styrelsen beslutar närmare om avgiftsgrunderna och beloppen. Styrelsen kan delegera

beslutanderätt som gäller avgifter till en myndighet som är underställd styrelsen.
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Kapitel 11 – Extern och intern kontroll
§ 129 Organisering av kontrollen i samkommunen
Kontrollen av samkommunens förvaltning och ekonomi ska organiseras så att den externa och

den interna kontrollen tillsammans bildar ett täckande kontrollsystem.

Den externa kontrollen ska organiseras så att den är oberoende av den operativa ledningen.

För den externa kontrollen svarar revisionsnämnden och revisorn.

Den interna kontrollen utgör en del av ledarskapet. Styrelsen svarar för ordnandet av den

interna övervakningen.

§ 130 Revisionsnämndens sammanträden
Revisorn har rätt att närvara och yttra sig vid nämndens sammanträden. Revisorerna samt

förtroendevalda och tjänsteinnehavare som nämnden förordnar för ändamålet har skyldighet

att närvara vid nämndens sammanträde när nämnden så beslutar.

Styrelsen kan inte förordna någon företrädare till revisionsnämndens sammanträden.

Revisionsnämnden fattar beslut utan föredragning av en tjänsteinnehavare på basis av

ordförandens redogörelse. Sammanträdesförfarandet följer i övrigt bestämmelserna i kapitel

7.

§ 131 Revisionsnämndens uppgifter och rapportering
Utöver vad som bestäms i 121 § i kommunallagen ska revisionsnämnden

1. följa hur revisorns revisionsplan utfaller och också i övrigt följa hur revisorn utför sina

uppgifter samt vid behov komma med förslag om hur revisionen kunde utvecklas;

2. se till att revisionen får de resurser som behövs för att revisionen ska kunna utföras i

den omfattning som god offentlig revisionssed förutsätter; samt

3. komma med initiativ och förslag om hur revisionsnämndens och revisorns uppgifter

och den interna revisionen kunde samordnas på ett så ändamålsenligt sätt som

möjligt.

Resultaten av utvärderingen rapporteras i den utvärderingsberättelse som årligen ges till

fullmäktige. Innan utvärderingsberättelsen är klar kan revisionsnämnden ge fullmäktige de
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utredningar som nämnden anser att behövs. Revisionsnämnden kan under

räkenskapsperioden rapportera också andra viktiga iakttagelser till fullmäktige.

§ 132 Uppgifter som gäller redogörelser för bindningar
Revisionsnämnden övervakar att den skyldighet som avses i 84 § i kommunallagen gällande

redogörande för bindningar iakttas samt ser till att de offentliga uppgifterna i registret över

bindningar publiceras på samkommunens webbplats.

Revisionsnämnden är registeransvarig för registret över bindningar.

Revisionsnämnden ska tillkännage redogörelserna över bindningar för fullmäktige en (1) gång

per fullmäktigeperiod och vid behov oftare.

§ 133 Val av revisionssammanslutning
Revisionssammanslutningen ska väljas för granskning av förvaltningen och ekonomin för

högst sex (6) räkenskapsperioder.

§ 134 Uppdrag av revisionsnämnden
Revisorn kan av revisionsnämnden ta emot uppdrag som anknyter till beredningen av ärenden

som nämnden ska behandla och verkställande av nämndens beslut, om uppdraget inte står i

strid med god offentlig revisionssed.

§ 135 Revisorns rapportering
Revisorn ska utan dröjsmål meddela om iakttagna väsentliga missförhållanden i ett

revisionsprotokoll som lämnas till styrelsen. Revisionsprotokollet ska delges

revisionsnämnden.

Revisorn ska rapportera hur revisionsplanen realiserats och vilka iakttagelser som gjorts, på

det sätt som revisionsnämnden bestämt.
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§ 136 Fullmäktiges och styrelsens uppgifter i den

interna kontrollen och riskhanteringen

Fullmäktige beslutar om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen i

samkommunen. Fullmäktige fattar beslut om riktlinjerna, målen och delområdena för den

interna kontrollen och riskhanteringen och hur de ska genomföras, följas upp och utvärderas.

Styrelsen svarar för ordnandet av den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen

samt

1. godkänner anvisningar och metoder för den interna kontrollen och riskhanteringen;

2. övervakar att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs enligt

anvisningarna och resultatrik; samt

3. lämnar i verksamhetsberättelsen uppgifter om hur den interna kontrollen och

riskhanteringen ordnats och vilka de viktigaste slutsatserna är samt ger en utredning

om övervakningen och de största riskerna och osäkerhetsfaktorerna.

§ 137 Tjänsteinnehavarnas och förmännens uppgifter i

den interna kontrollen och riskhanteringen
Samkommunens direktör och övriga ledande tjänsteinnehavare svarar för att den interna

kontrollen och riskhanteringen verkställs och ger resultat inom det egna verksamhetsområdet

samt utfärdar anvisningar till de underställda verksamhetsenheterna och ger rapporter i

enlighet med styrelsens anvisningar.

De ansvariga förmännen svarar för att riskerna vid enheten identifieras och bedöms samt för

att riskhanteringsåtgärderna genomförs och fungerar. De ger också rapporter i enlighet med

styrelsens anvisningar.

§ 138 Den interna revisionens uppgifter
Den interna revisionen ska på ett objektivt och oberoende sätt utvärdera organiseringen och

resultatet av den interna kontrollen, riskhanteringen och övervakningen samt rapportera om

utvärderingen och föreslå åtgärder för att utveckla systemet. Den interna revisionen ger

rapporter till styrelsen samt samkommunens direktör.

Den interna revisionens syfte, uppgifter och ansvar ska anges i anvisningar för den interna

revisionen, vilka godkänts av styrelsen.
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Kapitel 12 – Avtalshantering samt organisering av
informations- och dokumentförvaltning
§ 139 Hantering av avtal
Styrelsen svarar för hanteringen och övervakningen av avtalen, ger närmare anvisningar om

avtalshanteringen och förordnar avtalsansvariga inom sitt verksamhetsområde.

§ 140 Styrelsens uppgifter som hänför sig till
informationshantering
Styrelsen svarar för att ansvarsfördelningen, praxis och övervakningen har fastställts för

dokumentförvaltningen i samkommunens olika verksamheter på det sätt som stadgas i lagen

om informationshantering (906/2019).

Det ansvar som anknyter till de uppgifter som hänför sig till informationshantering omfattar:

1. ansvar för sammanställning och upprätthållande av beskrivningar som avses i

offentlighetslagen, konsekvensbedömningar och beskrivningar som hänför sig till

handlingsoffentligheten;

2. ansvar för omvandling av och tillgänglighet till handlingar i elektroniskt format;

3. ansvar för informationssäkerheten, driften och interoperabiliteten hos

informationssystem samt interoperabiliteten mellan informationslager; samt

4. ansvar för ordnande av ärendehantering och informationshantering samt för

ordnande av förvaring av informationsmaterial.

§ 141 Styrelsens uppgifter som hänför sig till
ärendehantering
Ärendehantering omfattar handläggning av ärenden, dokumenthantering och arkivering.

Styrelsen svarar för att anvisningar, praxis, befogenheter och övervakningen har fastställts för

ärendehanteringen i samkommunens olika uppgifter samt

1. svarar för att informationshanteringen och behandlingen av personuppgifter följer god

sed;

2. förordnar en tjänsteinnehavare som ska leda samkommunens ärendehantering;
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3. ger närmare bestämmelser om hur ärendehanteringen ska skötas samt om de

uppgifter som hör till den tjänsteinnehavare som leder ärendehanteringen och de

personer som ansvarar för ärendehanteringen inom verksamhetsområdena;

4. beslutar om de allmänna principerna för planen för informationsstyrning (innehåll,

ansvar för utarbetandet, fastställande, övervakning och uppföljning); samt

5. utser arkivbildare och personuppgiftsansvariga för samkommunen, om det i

förvaltningsstadgan inte förordnats någon personuppgiftsansvarig.

§ 142 Uppgifter för den tjänsteinnehavare som leder
ärendehanteringen
Den tjänsteinnehavare som leder ärendehanteringen är underställd styrelsen och svarar för

uppgifterna i de handlingar som samkommunen ska förvara varaktigt samt

1. svarar för beredningen och verkställandet av styrelsens myndighetsuppgifter inom

ärendehanteringen,

2. styr och utvecklar ärendehanteringen som en del av samkommunens

informationshantering;

3. godkänner samkommunens plan för informationsstyrning;

4. svarar för centralarkivet och uppgifter i handlingar som ska förvaras varaktigt;

5. utarbetar anvisningar för samkommunens ärendehantering och övervakar att

uppgifterna sköts enligt anvisningarna; samt

6. sörjer för den utbildning och rådgivning som hänför sig till ärendehantering.

§ 143 Uppgifter som hänför sig till ett organs och ett

verksamhetsområdes ärendehantering

Ett organ och verksamhetsområde svarar för uppgifterna i de handlingar som hör till dess

verksamhetsområde i enlighet med gällande föreskrifter och anvisningar samt utser en person

som ansvarar för ärendehanteringen inom verksamhetsområdet.
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§ 144 Befogenhet att besluta om utlämnande av
handling
Begäran om upplysningar som gäller fullmäktiges handlingar avgörs av förvaltningsdirektören.

Ett organ kan i den omfattning organet bestämmer delegera rätt till en underställd

tjänsteinnehavare att som myndighet avgöra om en handling får lämnas ut. Om inget beslut

har fattats avgörs ärendet av förvaltningsdirektören.

§ 145 Avgifter för utlämnande av handlingar
För utlämnande av ett protokollsutdrag, en kopia eller någon annan utskrift tar samkommunen

ut en avgift per sida.

Om det krävs särskilda åtgärder för att få fram en uppgift, tas en fast grundavgift ut som

graderas enligt hur krävande informationssökningen är. För kopior och utskrifter debiteras då

utöver den fasta grundavgiften en avgift per sida.

§ 146 Avgivande av utlåtanden i samkommunen
Styrelsen avger utlåtanden på samkommunens vägnar när begäran om utlåtande berör hela

samkommunen, dess ekonomiska ställning och betydelsefulla lagstiftningsprojekt samt när

begäran om utlåtande i övrigt är betydelsefullt.

Samkommunens direktör och/eller förvaltningsdirektör avger utlåtanden på samkommunens

vägnar i ärenden som fullmäktige eller styrelsen tagit ställning till i form av linjedragningar samt

i ärenden som hänför sig till den dagliga verksamheten, dock inte i ärenden som hänför sig till

lagstiftningsprojekt som fastställs i moment 1.

Verksamhetsområdesdirektörerna kan ge utlåtanden på samkommunens vägnar när ärendet

hänför sig till deras verksamhetsområde.

Samkommunens direktör avger utlåtanden gällande brådskande begäranden om utlåtande

genom tjänsteinnehavarbeslut. Dylika begäranden om utlåtande tas till styrelsen i efterhand

för kännedom.
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§ 147 Mottagande av bevislig delgivning
Bevislig delgivning kan för samkommunens räkning tas emot av direktören för samkommunen,

förvaltningsdirektören eller en tjänsteinnehavare som styrelsen har gett fullmakt.

Bevislig delgivning kan för samkommunens räkning inom ett annat organs

verksamhetsområde mottas av verksamhetsområdets verksamhetsområdesdirektör.

§ 148 Prokura och undertecknande av handlingar i
samkommunen
De tjänsteinnehavare som anges i 28 § kan underteckna handlingar på samkommunens

vägnar. Handlingar som kräver två undertecknare undertecknas av samkommunens direktör

och den ledande tjänsteinnehavare som svarar för ärendet. Ansvarspersoner kan underteckna

handlingar i ärenden där de äger beslutanderätt.

Avtal och förbindelser som bygger på fullmäktiges eller styrelsens beslut undertecknas av

styrelseordföranden och kontrasigneras av samkommunens direktör eller undertecknas av

samkommunens direktör och kontrasigneras av förvaltningsdirektören om inte styrelsen

beslutat något annat.

Fullmäktiges och styrelsens beslutsexpeditioner, skrivelser och fullmakter undertecknas av

direktören för samkommunen och kontrasigneras av förvaltningsdirektören.

Ett annat organs beslutsexpeditioner, skrivelser och fullmakter undertecknas av ordföranden

och kontrasigneras av protokollföraren.

Ett organs protokollsutdrag undertecknas av protokollföraren eller någon annan person som

organet förordnar.

Riktigheten av utdrag ur och kopior av ett organs handlingar styrks av protokollföraren eller

någon annan person som förordnats av protokollföraren.

En tjänsteinnehavare undertecknar beslut, avtal, förbindelser och övriga handlingar i de

ärenden som han eller hon fattat beslut i såvida styrelsen inte gett närmare direktiv om saken.

Handlingar som gäller beredning undertecknas av den som berett ärendet.
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BILAGA 1 Verksamheten i störningssituationer under
normala förhållanden och under undantagsförhållanden

§ 1 Tillämpning av bilaga
Denna bilaga till förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde

tillämpas i störningssituationer under normala förhållanden samt under undantagsförhållanden

som fastställs i beredskapslagen och i samband med förberedelserna inför dylika

undantagsförhållanden.

§ 2 Störningssituationer och undantagsförhållanden
Med en störningssituation avses enligt statsrådets principbeslut (Säkerhetsstrategi för

samhället 2.11.2017, s. 97) ett hot eller en händelse som äventyrar samhällets vitala funktioner

eller strategiska uppgifter och som kräver mer omfattande eller intensivare samarbete och

kommunikation mellan myndigheter och andra aktörer för att man ska kunna kontrollera den.

Med undantagsförhållanden avses de situationer som fastställs i 3 § av beredskapslagen

(1552/2011). Statsrådet konstaterar i samverkan med republikens president att det råder

undantagsförhållanden i landet.

§ 3 Beredskaps- och räddningsplaner
Enligt 12 § i beredskapslagen ska samkommunen genom beredskapsplaner och förberedelser

för verksamhet under undantagsförhållanden samt genom andra åtgärder säkerställa att deras

uppgifter kan skötas så väl som möjligt också under undantagsförhållanden.

Med hjälp av beredskapsplanering skapas ledningssystem och verksamhetsprinciper med

vilka ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och

undantagsförhållanden samt olika verksamhetsenheter i samkommunen för Österbottens

välfärdsområde kan trygga de vitala funktionerna i varierande störningssituationer under

normala förhållanden och undantagsförhållanden.

Den övergripande beredskapen för störningssituationer under normala förhållanden och för

undantagsförhållanden beskrivs i den beredskapsplan som omfattar hela samkommunen. I

samkommunen förbereder man sig för störningssituationer under normala förhållanden med

hjälp av nämnda beredskapsplan men även med hjälp av verksamhetsenhetsspecifika
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beredskapsplaner, fastighetsspecifika räddningsplaner samt organisationens

säkerhetsanvisningar.

Beredskapsplaneringen leds och övervakas av styrelsen. Samkommunens direktör samt

övriga ledande tjänsteinnehavare ansvarar i enlighet med sina uppgifter för ledningen av

beredskapsplaneringen.

De beredskapsplaner som berör samkommunen ses över och tas till det organ som har

befogenhet att besluta i ifrågavarande fråga för behandling en gång per fullmäktigeperiod och

alltid när det sker väsentliga förändringar i verksamhetsmiljön.

Enligt räddningslagen (379/2011) ska de som ansvarar för förvaltningen av Österbottens

välfärdssamkommuns lokaler och byggnader utarbeta skriftliga räddningsplaner som

inrymmer beskrivningar av de beredskapsåtgärder som samkommunen vidtar i egen regi.

Kravet på utarbetandet av beredskaps- och räddningsplaner ska inrymmas även i eventuella

avtal om underleveranser och köpta tjänster.

Beredskapsplaneringen i samkommunen samordnas av säkerhetschefen och

beredskapschefen.

§ 4 Tillämpning av förvaltningsstadgan i
störningssituationer under normala förhållanden och
under undantagsförhållanden
Den gällande förvaltningsstadgan tillämpas även i störningssituationer under normala

förhållanden och under undantagsförhållanden, om inte något annat följer av 5 § eller

beredskapslagen.

§ 5 Ibruktagande av specialbefogenheter
I störningssituationer under normala förhållanden kan direktören för samkommunen,

avvikande från den befogenhet som definierats i förvaltningsstadgan för normala förhållanden,

nyttja beslutanderätt för att trygga basservicen och normalisera störningssituationen, då det

handlar om att sammanjämka åtgärder mellan olika verksamhetsområden, allokering av

ekonomiska resurser eller personalresurser, kommunikation eller annat beslut som är

nödvändigt för att sköta störningssituationen.
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Beslut om användande av specialbefogenheterna och upphörande av användande av

specialbefogenheter fattas av styrelsen. Specialbefogenheter tas i bruk i Österbottens

välfärdssamkommun i störningssituationer under normala förhållanden och vid behov i

undantagsförhållanden som fastställts av statsrådet. När ett beslut fattats om att

specialbefogenheter ska användas ska beslutet behandlas vid ett extra fullmäktigemöte inom

en (1) månad från det att beslutet fattades.

I situationer när beslut om användande av specialbefogenheter inte kan vänta till nästa

styrelsemöte fattas beslutet om användande av specialbefogenheter av samkommunens

direktör.<0} Beslutet fattas i den ledningsgrupp som är tillsatt för störningssituationer som

uppstår under normala förhållanden och undantagsförhållanden. När ett beslut fattas om att

specialbefogenheter ska tas i bruk i brådskande ordning ska beslutet behandlas vid ett extra

styrelsemöte inom en (1) vecka från det att beslutet fattades.

Samkommunens direktör eller direktörens ställföreträdare fattar utifrån föredragning av en

medlem i ledningsgruppen eller av en sakkunnig person som deltar i ledningsgruppens

sammanträde de beslut som hör till direktörens befogenheter i störningssituationer under

normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

§ 6 Organisationen av förtroendevalda
Fullmäktige, styrelsen och dess sektioner samt samkommunens övriga organ fungerar i den

mån det är möjligt liksom under normala förhållanden, dock med iakttagande av

samkommundirektörens befogenheter som fastställs i § 5.

Statsrådet kan med stöd av beredskapslagen genom förordning bestämma om ändringar i den

verksamhet som bedrivs i fullmäktige, styrelsen och dess sektioner samt i samkommunens

övriga organ.

§ 7 Ledningsgruppen för störningssituationer under
normala förhållanden och undantagsförhållanden
I störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden leds

verksamheten i samkommunen för Österbottens välfärdsområde av samkommunens direktör

samt av ledningsgruppen för störningssituationer under normala förhållanden och

undantagsförhållanden. Ledningsgruppen består av samkommunens direktör som fungerar

som ordförande, samt av medlemmarna i samkommunens administrativa ledningsgrupp,
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resursdirektörerna, verksamhetsområdesdirektörerna, säkerhetschefen och

beredskapschefen. Juristen fungerar som sekreterare i ledningsgruppen.

Samkommunens direktör kompletterar ledningsgruppen med nödvändiga sakkunniga. Med

samkommundirektörens beslut kan man till stöd för ledningsgruppen tillsätta en separat

lägesbildsgrupp som leds av säkerhetschefen.

Samkommunens direktör vikarieras i störningssituationer under normala förhållanden av

samma tjänsteinnehavare som fastställs i förvaltningsstadgan som ställföreträdare under

normala förhållanden.

I störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden svarar

samkommunens direktör och ledningsgruppen för de åtgärder som måste vidtas i

störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden samt

allokerar resurser till olika verksamhetsområden på basis av det som krävs för att åtgärda

störningssituationer som råder under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

Samkommunens verksamhetsenheter ska i sin verksamhet i störningssituationer under

normala förhållanden och under undantagsförhållanden ta i beaktande de myndigheter och

lagstadgade organisationer samt de befogenheter och uppgifter som de har i samband med

störningssituationer under normala förhållanden och under undantagsförhållanden.

§ 8 Övriga ledningsgrupper och arbetsgrupper som är
verksamma i störningssituationer under normala
förhållanden och under undantagsförhållanden
Övriga ledningsgrupper och arbetsgrupper som hänför sig till störningssituationer under

normala förhållanden tillsätts och utses av samkommunens direktör. Ledningsgrupperna och

arbetsgrupperna agerar i enlighet med de befogenheter som fastställts av den

tjänsteinnehavare som tillsatt dem.

Ledningsgrupperna och arbetsgrupperna ska upplysa samkommunens direktör om deras

verksamhet omedelbart när de har inlett sin verksamhet.
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§ 9 Beredskapskommitté
Den ledningsgrupp som tillsatts för störningssituationer under normala förhållanden och under

undantagsförhållanden eller ett annat organ som tillsatts av samkommunens direktör fungerar

som den beredskapskommitté som avses i beredskapslagen.

§ 10 Kommunikation
När styrelsen eller samkommunens direktör beslutat att de specialbefogenheter som ges med

stöd av denna förvaltningsstadga ska införas ska samkommunens alla meddelanden,

utlåtanden och intervjuer avges via ledningsgruppen för störningssituationer under normala

förhållanden och undantagsförhållanden, såvitt samkommunens direktör i ledningsgruppen för

störningssituationer under normala förhållanden och undantagsförhållanden inte beslutar

något annat. Meddelanden och utlåtanden delges både på svenska och finska.

BILAGA 2 I förvaltningsstadgan nämnda organ
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Principer för ägarstyrning i samkommunen för 
Österbottens välfärdsområde 

 
 

1. Utgångspunkter för ägarstyrning 
För att samkommunen ska förmå utveckla sitt ägande i en föränderlig verksamhetsmiljö måste 

ägarstyrningen handhas aktivt. Enligt 46 § i kommunallagen (410/2015) omfattar ägarstyrning 

de åtgärder genom vilka man som ägare eller medlem medverkar i förvaltningen och 

verksamheten i ett bolag eller annan sammanslutning. Dessa åtgärder kan åtminstone omfatta 

avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen, andra avtal, personval, anvisningar 

till personer som företräder kommunen i olika sammanslutningar samt annat utövande av 

kommunens bestämmande inflytande. 

Syftet med ägarstyrningen i samkommunen är att regelbundet se över huruvida de strategiska 

utvecklingsmål som uppställts för affärsverksamheten uppnåtts och hur ägarvärdet har 

utvecklats samt ändamålsenligheten i ägostrukturen. Den strategiska ledarskapsmodell som 

uppgjorts för ägarstyrningen i samkommunen omfattar den samkommunsstrategi och de 

ägarstyrningsprinciper som godkänts av fullmäktige. Ägarstyrningen främjas också genom 

samtliga anvisningar som hänför sig till intern kontroll och riskhantering. Samkommunen är i 

nuläget inte en koncern och har därför ingen separat koncernanvisning. 

Samkommunen strävar efter att påverka att de bolag där samkommunen är ägare ska följa de 

fastställda principerna för ägarstyrningen samt den goda förvaltnings- och ledningssed om 

vilket det stadgas i förvaltningslagen (434/2003). Direktiven fungerar som verktyg för ägaren 

när denna ska styra sitt innehav och säkerställa att sjukvårdssamkommunens innehav sköts 

produktivt och tillförlitligt. 

Samkommunens ägarstyrning av bolag och sammanslutningar omfattar dotterbolag, 

intressebolag samt minoritetsaktieinnehav. Principerna för ägarstyrning ska också följas av 

samkommunens verksamhetsenheter i lägen då man överväger att exempelvis bolagisera 

enhetens verksamhet. 
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2. Ansvar för verkställande av ägarstyrning 
Beslut om principerna för ägarstyrning samt principerna för intern kontroll och riskhantering 

fattas i fullmäktige. 

Revisionsnämndens uppgift är att bedöma huruvida de mål som fullmäktige satt upp för 

samkommunens verksamhet och ekonomi har uppnåtts och huruvida verksamheten är ordnad 

på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. 

Styrelsen ansvarar för egen del för verkställandet av ägarstyrningen samt för att ägarstrategin 

och bolagsspecifika ägarstrategier ligger i linje med de principer som fullmäktige fastställt för 

ägarstyrningen. 

Tjänsteinnehavarna deltar i ägarstyrningen i linje med det som fastställs i förvaltningsstadgan 

eller i linje med separata beslut som fattats av styrelsen. 

Ägarstyrning utövas i synnerhet vid bolagsstämmor och aktieägarmöten. Den som företräder 

samkommunen vid bolagsstämman och aktieägarmötet ska vara en förtroendevald, 

tjänsteinnehavare eller annan funktionär som har tillräcklig kompetens och erfarenhet för att 

använda samkommunens tal- och rösträtt som aktieägare. Representationen vid 

bolagsstämmor för dotterbolag samordnas av ägarstyrningssektionen. Den som representerar 

samkommunen vid bolagsstämman eller den tjänsteinnehavare som ansvarar för 

ägarstyrningen ska förmedla ägarens bolagsspecifika syn, ägarstrategi och ägarmål till 

bolagets verkställande direktör och bolagets styrelse. 

 

3. Syftet med ägarstyrning 
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är en aktiv, krävande och konsekvent ägare 

som säkerställer att dess egna innehav blir effektivt tillgodogjorda. 

Ägarstyrning utgör ett ledningsverktyg för samkommunen. Genom ägarstyrning bestämmer 

man bland annat i vilka uppgifter och funktioner samkommunen ska delta som ägare och 

placerare. Samkommunens principer för ägarstyrning utgår från samkommunens strategi. 

Principerna för ägarstyrning är till för att säkerställa systematiken och långsiktigheten i 

beslutsfattandet och därigenom att kapitalet blir effektivt använt. Ägarstyrningen inrymmer de 

verksamhetsprinciper som är till för att leda, styra och övervaka samkommunens innehav. 

Principerna för ägarstyrning konkretiseras vid övervägandet av enskilda investeringsbeslut och 

beslut som hänför sig till ägostrukturen. 

Ägande är inte samkommunens grundläggande uppgift, utan utgör ett utvecklingsinstrument 

och ett instrument som kan användas för att ordna serviceproduktion eller för att uppnå 
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ekonomisk vinst. Ägandet måste skötas aktivt samtidigt som dess ändamålsenlighet och 

organiseringssätt måste utvärderas regelbundet i samband med förändringar i 

verksamhetsmiljön. 

Ägande är till sin natur strategiskt eftersom det på lång sikt ger ett ekonomiskt och/eller 

verksamhetsmässigt utbyte. Vid strategiskt ägande måste livscykelprincipen framhävas. Syftet 

med ägarstyrning är att förbinda de samfund som ägs av samkommunen med samkommunens 

strategiska ledning. På så sätt kan man säkerställa att de mål som fastställts i fullmäktige blir 

effektivt verkställda. 

Målet med samkommunens ägarstyrning konkretiseras i följande kapitel med hjälp av 

principerna för ägarstyrning. Utgångspunkten är att målet alltid hörsammas i alla avgöranden 

som hänför sig till ägande. 

 

4. Principer för ägarstyrning 
Syftet med samkommunens ägarstyrning (föregående kapitel) konkretiseras via principerna 

för ägarstyrning. Principerna för ägarstyrning kan frångås bara av vägande skäl. 

Ägande och relationen till marknaden 

• Ägandet är inte ett självändamål, utan måste utgå från verksamhetsmässiga och 

affärsekonomiska grunder. 

o Ägandet ska utvärderas utgående från nuläget och den framtida 

verksamhetsmiljön. I och med det så måste man utvärdera huruvida de faktorer 

som låg till grund för ägandet fortfarande gäller eller om man ska avstå från 

ägandet. 

o Den utvärdering som hänför sig till ägandet fastställs i de bolagsspecifika 

ägarstrategierna. 

• Samkommunens helhetsfördel tas i beaktande i beslut som hänför sig till ägande. 

o Samkommunen och dess innehav ska utvärderas som en helhet, där beslut som 

hänför sig till ägande av ett enskilt bolag, avstående från ägande eller bolagisering 

av samkommunens enhet inte får leda till ett negativt slutresultat för 

samkommunens ekonomi och verksamhet. 

• Verksamhet i bolagsform tillgodogörs när det är ändamålsenligt och ekonomiskt att 

tillhandahålla verksamhet och tjänster via ett separat aktiebolag. 

o Det är inte ett självändamål att ordna verksamheten via bolag, utan bara en 

möjlighet att ordna verksamheten. 
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• Samkommunen utvidgar i regel inte sin verksamhet i bolagsform till 

verksamhetsområden där marknaden fungerar. 

o Nya bolag kan grundas även på den öppna marknaden om det anses vara ett 

ändamålsenligt sätt för samkommunen att utveckla sin verksamhet eller avstå från 

den i ett senare skede. Samkommunen blir ändå inte kvar som permanent ägare i 

ett bolag som bedriver verksamhet på marknaden. 

o De stödtjänster som samkommunen behöver kan med beaktande av de 

begränsningar som ställs i upphandlingslagstiftningen arrangeras med hjälp av s.k. 

in house bolag. 

• Företagsverksamhet ska idkas som en del av samkommunens totala verksamhet i syfte 

att trygga jämlika konkurrensförutsättningar, det vill säga konkurrensneutralitet, för 

offentlig och privat näringsverksamhet. 

o Vid idkande av företagsverksamhet samt vid prissättning av tjänster och varor ska 

man iaktta de begränsningar som fastställs i kommunallagen, konkurrenslagen och 

i Europeiska unionens konkurrensregler. 

• Avtal mellan samkommunen och bolag samt övriga rättshandlingar ingås på 

marknadsbaserade villkor. 

 I avtal som ingås mellan samkommunen och bolag ges ingen plats för stöd, utan 

de ingås på marknadsbaserade villkor, bl.a. genom att prissätta tjänster så att de 

inte inrymmer några förbjudna stöd. På motsvarande sätt fastställs ersättningar 

o.d. som ska erläggas samkommunen på marknadsbaserade grunder. 

 

Samkommunen är en aktiv, tydlig och konsekvent ägare 

• Samkommunen följer med hur verksamheten i de bolag där det är ägare utvecklas och 

hur de ställer sig i förhållande till samkommunen samt vidtar aktiva ägarpolitiska 

åtgärder. 

o Uppföljningen av bolagens verksamhet är en fortlöpande process, och 

ägarpolitiska avgöranden (t.ex. investeringar, verksamhetsarrangemang, 

avstående från verksamhet) görs med framförhållning och i rätt tid för att trygga 

samkommunens fördel, inte på basis av utomstående orsaker. 

• Liknande verksamhet utövas inte i flera olika bolag. 

o Utan någon verksamhetsmässigt eller ekonomiskt motiverad grund gagnar det inte 

samkommunen att äga flera bolag som utövar liknande verksamhet. 

Samkommunens verksamhet kan utvecklas genom fusioner, samtidigt som 

samkommunen kan avstå från ägande. 
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• Inga ömsesidiga ägoförhållanden skapas mellan egna bolag. 

o För att ägostrukturen ska vara transparent och ägarstyrningen ska vara enhetlig är 

det inte motiverat att skapa strukturer mellan bolag där flera olika bolag 

tillsammans äger ett tredje bolag eller delar av det. Det är heller inte 

ändamålsenligt för samkommunen att direkt äga ett bolag eller indirekt äga ett 

bolag via ett annat bolag som det äger. 

• Samkommunen bär ett finansieringsansvar i förhållande till sitt ägande. 

o Samkommunen begränsar sitt ekonomiska ansvar till sin ägoandel, och finansierar 

inte verksamhet i stället för de övriga ägarna. 

• Samkommunen medverkar i bildandet eller administreringen av stiftelser bara i 

specialfall. 

o Samkommunen bildar i regel inte stiftelser. Samkommunen deltar i 

administreringen av stiftelser enbart då stiftelsen är av ekonomisk betydelse och 

har en för samkommunen eller klienter viktig verksamhetsmässig uppgift att sköta. 

• Samkommunen är berett att avstå från ägande av bolag. 

o Bolagets verksamhet hänför sig inte till samkommunens grundläggande uppgift. 

o Bolaget utövar verksamhet i ett konkurrensläge på marknaden och det är möjligt 

att göra en god vinst. 

 

Samkommunen är en krävande och ansvarsfull ägare 

• Ekonomiskt och verksamhetsmässigt klara och mätbara mål uppställs för bolag eller 

bolag som ska grundas. 

o De ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som uppställs av ägaren slår fast 

vad ägaren förväntar sig av det bolag som den äger. 

• Samkommunen placerar nytt kapital i bolag bara för att utveckla eller utvidga 

affärsverksamheten. 

o Samkommunen kapitaliserar inte affärsverksamhet som på lång sikt är olönsam, 

samtidigt som kapitaliseringen alltid förutsätter grundliga utredningar och 

beräkningar. 

• I samkommunens bolag jämförs resultatet och lönsamheten med andra motsvarande 

bolag som utövar verksamhet inom ifrågavarande verksamhetsområde. 

o Samkommunen förutsätter att de bolag som det äger fungerar effektivt, samtidigt 

som de jämförs med företag inom samma verksamhetsområde. 

• Samkommunen är en ansvarsfull och etisk ägare. 

o Via sina bolag förbinder sig samkommunen som ägare till att utöva en 

affärsverksamhet som är ansvarsfull och stöder en hållbar utveckling. 

o Personalförmåner, incitament och arvoden ska vara skäliga och sedvanliga. 
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5. Ägarstyrning i en föränderlig verksamhetsmiljö 
Syftet med samkommunens principer för ägarstyrning är att förtydliga de frågor som hänför sig 

till ägande. Via de principer som fastställts för ägarstyrningen kan man göra konsekventa, 

bolagsspecifika avgöranden och linjedragningar. Avsikten med principerna för ägarstyrningen 

är att bidra till att förverkliga det mål som uppställts för ägarstyrningen i samkommunen. 

Det har blivit allt nödvändigare att förbereda sig på förändringar i verksamhetsmiljön med 

framförhållning. Samkommunens verksamhetsmiljö påverkas bl.a. av lagstiftningen i den 

Europeiska unionen och i Finland, nationalekonomin och den kommunala ekonomin, 

hållbarhetsgapet i de offentliga finanserna samt kommun- och servicestrukturreformen. 

Lagstiftningsarbete görs i allt högre utsträckning på EU-nivå. EU-domstolens 

förhandsavgöranden och övriga avgöranden kan snabbt leda till förändringar i lagstiftningen. 

Bestämmelserna i kommunallagens 15 kapitel styr och avgränsar sjukvårdssamkommunens 

verksamhet på marknaden, eftersom man med bestämmelserna i lagen har utarbetat och 

utvidgat de bestämmelser som hänför sig till ägarstyrningen. Samkommunen betraktas mera 

som en ekonomisk helhet, där utgångspunkten är att man i den verksamhet som idkas av 

samfund som ägs av samkommunen ska beakta samkommunens fördel som helhet. Även de 

bestämmelser som finns i lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) 

angående anknutna enheter är viktiga när man planerar och verkställer verksamhet i bolag. 

Likaså orsakar offentligheten i samkommunens verksamhet och den allt snabbare 

informationsförmedlingen samt kravet på transparens en tilläggspress på offentligt ägande. 

Förändringar i verksamhetsmiljön sker allt snabbare, varför även samkommunen måste 

förbereda sig på de utmaningar som hänför sig till den föränderliga verksamhetsmiljön och 

ändra sina verksamhetsrutiner i takt med kraven. 

  

Bilaga 1 Signifikantaste innehaven i samkommunen för Österbottens välfärdsområde – 

x.x.2021 

Dottersamfund (innehav över 50 %): 

• Fastighetsbolaget Eila   100 % 

 

Intressesammanslutningar (innehav 10–50 %): 

• Mico Botnia Ab   18,80 % 

• Seinäjoen keskuspesula Oy  43,00 % 
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• Finlands närlaboratorium Ab  33,33 % 

• Teese Botnia Oy Ab   29,00 % 

 

Små aktieinnehav (innehav under 10 %): 

• 2M-IT    4,76 % 

• Alerte Ab Oy    5,00 % 

• Coxa Ab    2,97 % 

• Fimlab Laboratoriot Oy   7,55 % 

• Bottenhavets hälsa Ab   7,50 % 

• TT Botnia Ab    7,86 % 

• Una Ab    8,33 % 

• Virtualbiblioteket Ab   6,25 % 

 

Övrigt innehav: 

• Kuntien Tiera Oyj   1 aktie 

• Sarastia Oy (tidigare Kunnan Taitoa Oy) 1 aktie 

• Viria Ab    12400 aktier 
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Bilaga 2 Ägarstyrningsstrukturen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde.  
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Bilaga 3 Ägarstyrningsprocessen i samkommunen för Österbottens välfärdsområde 

 

 

 

 

UPPFÖLJNING OCH BEDÖMNING

- Fastställande av mätare och systematisk uppföljning av förverkligandet av strategin

- Uppföljning av hur ägarvärdet utvecklas 

- Resultat och prognoser analyseras i förhållande till målen -> avgöranden och framtida framförhållning

FÖRANKRING AV ÄGARSTRATEGIN
- Ägarstrategin används för att härleda bolagets verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som sedan förmedlas till samfundets 
ledning och styrelse

- Ägarstyrningen används för att förverkliga strategienliga åtgärder (t.ex. ägo-och strukturarrangemang)

ÄGARSTRATEGI

- Innehav i bolag klassificeras olika enligt deras strategiska användningsändamål och enligt ägarnas utvecklingsmål

- Fastställande av strategi och utvecklingsmål för bolagsägande (dokumentet godkänns av styrelsen)

NULÄGESANALYS

- Identifiering av ägandet i nuläget och utvecklingsalternativ

- Bolagsspecifik totalgranskning: dotter- och intressebolag, små aktieinnehav och övriga enheter med affärsverksamhetspotential
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Direktiv för ägarstyrning i samkommunen för
Österbottens välfärdsområde

1. Ägarstyrningen i samkommunen – bakgrund och syfte
Samkommunens ägarpolitiska principer som godkänts i fullmäktige utgår från samkommunens

strategi och de utvecklingsmål som fastställts i den. Genom direktivet om ägarstyrningen

skapar samkommunen målrelaterade ramar för ägarstyrningen för de sammanslutningar där

samkommunen har ägarandelar. Direktivet för ägarstyrningen iakttas i tillämpliga delar också

förutom i dotterbolag även i ägarstyrningen av intressesammanslutningar. Syftet med direktivet

är att förenhetliga styrningen av samkommunens verksamhet i nämnda sammanslutningar,

öka transparensen i verksamheten, förbättra kvaliteten på den information samkommunen får

från sammanslutningarna och effektivera informationsförmedlingen.

Målet med samkommunens ägarstyrning är att trygga en långsiktig verksamhet i

samkommunen och säkerställa att de beslut som gäller användningen av samkommunens

kapital och anskaffning och skötsel av samkommunens egendom fattas systematiskt och på

lång sikt samt att kapitalet används effektivt. Ägarpolitiken styr också de beslut som fattas om

anskaffning, skötsel och överlåtelse av anläggningstillgångar och långfristiga

kapitalplaceringar i samkommunen samt de linjedragningar som görs om utlokalisering av

verksamhet till sammanslutningar.

Direktivet för ägarstyrningen gäller samkommunen och dess dottersammanslutningar samt

deras dottersammanslutningar. Samkommunens representanter i samkommunens

intressesammanslutningar bör sträva efter att principerna i detta direktiv i tillämpliga delar följs

också i dem. Direktivet för ägarstyrningen behandlas och godkänns vid bolagsstämman och i

styrelsen för de dottersammanslutningar där samkommunen har bestämmande inflytande.

Samkommunens dottersammanslutningar och intressesammanslutningar fastställs varje år i

bilagorna till bokslutets balansräkning.

Ägarstyrningen får inte skötas så att beslut eller åtgärder av sammanslutningen är ägnade att

ge en enskild ägare i sammanslutningen eller någon annan en obefogad fördel på bekostnad

av sammanslutningen eller andra ägare (likställighetsprincipen). Om enskilda anvisningar som

baserar sig på direktivet står i konflikt med lagstiftning som gäller sammanslutningen, t.ex.

bokföringslagen eller annan lagstiftning, iakttas gällande lagstiftning.

Verkställandet av målet för ägarstyrningen är en fortlöpande process där det praktiska

verkställandet konkretiseras genom enskilda beslut. Samkommunen måste vara en aktiv
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ägare och vidta nödvändiga ägarpolitiska åtgärder i samband med förändringar i

verksamhetsmiljön.

2. Centrala begrepp
God förvaltningssed och ledning

Med god förvaltningssed och ledning avses ett bolags förvaltnings- och styrsystem som

definierar företagsledningens roller, skyldigheter och relationer till aktieägarna. Med en god

förvaltningssed och ledning främjar man att verksamheten är verkningsfull.

Samkommun

En samkommun är en från medlemskommunerna självständig offentligrättslig juridisk person

som bildas genom ett grundavtal som medlemskommunernas fullmäktige godkänner och som

har ett verksamhetsområde som framgår av grundavtalet.

Ägarstyrning

Med ägarstyrning avses åtgärder genom vilka samkommunen som ägare eller medlem aktivt

medverkar i förvaltningen och verksamheten i ett bolag eller en annan sammanslutning.

Åtgärderna kan gälla till exempel avtal om bolagsbildning, bestämmelser i bolagsordningen,

andra avtal, personval, anvisningar till personer som företräder samkommunen i olika

sammanslutningar eller annat utövande av samkommunens bestämmande inflytande. En aktiv

ägarstyrning består av ett ömsesidigt medinflytande. Medinflytandet kan utövas även på

informellt sätt i synnerhet i bolag som helt ägs av samkommunen.

Principer för ägarstyrning

Beslut om de principer som hänför sig till ägarstyrningen fattas av fullmäktige. Principerna för

ägarstyrningen är till sin natur beständiga verksamhetsprinciper som används för att fastställa

hur bolag som ägs av samkommunen leds, styrs och övervakas. De av fullmäktige utstakade

principerna styr hur ägarstyrningen omsätts i praktiken och det beslutsfattande som hänför sig

till den.

Ägarpolitik

Ägarpolitiken utgör en del av samkommunens strategi som godkänns av fullmäktige. I

ägarpolitiken fastställer man i hurdan verksamhet det är motiverat för samkommunen att vara

ägare och placerare. I ägarpolitiken fastställs de kriterier med vilka man utvärderar den

verkningsfullhet och kostnadseffektivitet som hänför sig till ägandet. I ägarpolitiken linjeras

innehållet i ägarstyrningen, vilket konkretiseras i form av mål som uppställts för de

sammanslutningar som samkommunen äger. Samkommunens ägarpolitik består av
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ägarpolitiska linjedragningar, direktiv för ägarstyrning samt anvisningar för intern kontroll och

riskhantering.

Intressesammanslutning

Med intressesammanslutning avses en sammanslutning där samkommunen ensam eller

tillsammans med en eller flera  av sina dottersammanslutningar eller där samkommunens

dottersammanslutning ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar innehar

minst 10 procent och högst 50 procent av det röstetal som sammanslutningens samtliga aktier

eller andelar medför eller annat betydande inflytande.

Intern kontroll och riskhantering

Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka

man strävar till att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Den interna revisionens

uppgift är att utvärdera och bekräfta ändamålsenligheten hos den interna kontrollen. Med

riskhantering avses ett systematiskt och föregripande sätt att identifiera, analysera och hantera

verksamhetsrelaterade hot och möjligheter.

Dottersammanslutning

Med en dottersammanslutning avses en sammanslutning där samkommunen ensam eller

tillsammans med en eller flera  av sina dottersammanslutningar eller där samkommunens

dottersammanslutning ensam eller tillsammans med andra dottersammanslutningar innehar

minst 50 procent av det röstetal som sammanslutningens samtliga aktier eller andelar medför

eller annat inflytande.

3. Samkommunens ägarstrategi
Samkommunens ägarstyrning bygger på utöver principerna för ägarstyrningen även på

ägarstrategin. Det ligger på styrelsen att upprätthålla och uppdatera ägarstrategin. Med hjälp

av ägarstrategin får samkommunen en klar bild av i vilka verksamheter det är motiverat för

samkommunen att delta som ägare eller placerare, vad som förväntas av ägandet, i vilken

riktning ägandet ska utvecklas och med vilka kriterier man ska bedöma verkningsfullheten av

ägandet. Inom ramen för den strategiska ledningen av samkommunens ägande fastställer man

även utvecklingsmål med vilka verksamheten kan styras i önskad riktning.
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Via ägarstyrningen och ägarstrategin får samkommunen i egenskap av ägare:

• en helhetsuppfattning om vad som ägs och vad som förväntas av ägandet;

• ett ställningstagande till ägandet (t.ex. ska man bevara och utveckla innehavet/utvidga

ägarunderlaget, avstå från innehavet);

• en syn på utvecklingsvisionen för ägandet; samt

• en syn på de långsiktiga ekonomiska och verksamhetsmässiga mål som ska uppställas

för bolaget (t.ex. dividendmål, samt hur ett betydande projekt ska planeras/genomföras).

I strategiarbetet klassificeras ägandet av bolag olika enligt deras strategiska

användningsändamål och ägarens utvecklingsmål. Utgående från klassificeringen av ägandet

kan samkommunen bättre fokusera sig på utvecklandet av verksamhet som stöder det

strategiska ägandet och därigenom också maximera ägarvärdet. I samband med uppgörandet

av strategin måste man också ta ställning till vilka bolagsinnehav man ska avstå från eftersom

de längre inte klassificeras höra till samkommunens strategiska innehav.

Syftet med ägarstyrningen är att bidra till att bolag och sammanslutningar förverkligar de

ägarstrategiska utvecklingsmål och åtgärder som uppställts för respektive bolag. Det

huvudsakliga syftet med ägarstyrning är att se till att ägarvärdet i de bolag som samkommunen

äger ökar på lång sikt. I samkommunens verksamhetsmodell för ägarstyrningen framhävs en

djup förtrogenhet med de bolag och sammanslutningar som ägs, bland annat med deras

affärsverksamhet, strategi, verksamhetsmiljö, ansvarsfullhet och värdebildning.

Ägarstyrningen i bolagen är en fortlöpande och dynamisk process, där de ägarstrategiska

avgörandena måste göras utgående från en djup analys och med framtida framförhållning.

Konsekvenserna av förändringarna i den totala verksamhetsmiljö som inrymmer de bolag som

ägs av samkommunen ska bedömas inom ramen av styrelsens ägarstrategiska arbete en

gång per mandatperiod.

4. Styrelsens uppgifter och ansvar som hänför sig till
ägarstyrning
Enligt 39 § i kommunallagen (410/20015) ska styrelsen svara för ägarstyrningen. Således hör

det till styrelsen att verkställa de principer som godkänts av fullmäktige. Därutöver har styrelsen

i uppgift att fastställa i hurdana uppgifter och projekt samkommunen ska medverka såväl som

ägare som placerare, varför samkommunen agerar som ägare och hurdana mål som uppställs

för exempelvis avkastning och utvecklingsåtgärder.
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Därutöver svarar styrelsen för ordnandet av tillsynen av dottersammanslutningar,

fastställandet av samkommunens strategiska dotter- och intressesammanslutningar samt för

att fullmäktige i samband med samkommunens bokslut får en redogörelse för

dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi.

Styrelsens ansvar för tillsynen omfattar även uppföljning och bedömning av de mål som

fullmäktige fastställt för verksamheten och ekonomin i de ägda bolagen, övervakning av att de

principer som fastställts för ägarstyrningen hörsammas samt bedömning av

ändamålsenligheten hos riskhanteringssystemen.

Styrelsen ska för egen del se till att man ställer tillräckligt fordrande mål för innehav och att de

blir verkställda. Målen för dottersammanslutningarnas verksamhet och ekonomi fastställs

utgående från samkommunens strategi.

Styrelsen svarar också för den strategiska utvecklingen av ägarstrukturen. Styrelsen har

dessutom till uppgift att genomföra ägararrangemang som den anser vara nödvändiga för att

utveckla ägarhelheten och förverkliga samkommunens ägarstrategi.

För skötseln av ägarstyrningen har styrelsen överfört sin kompetens till en sig underställd

separat ägarstyrningssektion.

5. Ägarstyrningssektionens uppgifter och ansvar som
hänför sig till ägarstyrningen
Den styrelsen underställda ägarstyrningssektionen består av det antal ledamöter som

styrelsen fastställt. En av dessa styrelsemedlemmar utses till ordförande. Sektionen består av

förutom sakkunniga även av samkommunens direktör, förvaltningsdirektören och

ekonomidirektören. De sakkunniga i sektionen har tal- och närvarorätt, men inte rösträtt. I sitt

arbete följer sektionen samkommunens förvaltningsstadga.

Ägarstyrningssektionen har till uppgift att:

• bereda en uppdatering av ägarstrategin för styrelsen för att tillmötesgå de förändringar

som skett i verksamhetsmiljön;

• årligen bereda verksamhetsmässiga och ekonomiska mål för dotter- och

intressesammanslutningar samt komma med planeringsanvisningar/önskemål som

behövs för att fastställa mål för nästa kalenderår;

• utse företrädare till styrelser i bolag som ägs av samkommunen;
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• utse företrädare till bolagsstämmor och aktieägarmöten för sammalanslutningar som ägs

av samkommunen och till motsvarande andra möten för sammanslutningar i vilka

samkommunen har ägarandelar;

• ge anvisningar till de personer som företräder samkommunen vid bolagsstämman eller i

motsvarande organ om framförande av samkommunens ståndpunkt i de frågor som

behandlas;

• följa upp verksamheten i de dotter- och intressesammanslutningar som är föremål för

samkommunens ägande och vid behov ge förslag till åtgärder för att avhjälpa uppdagade

brister till bolagets ledning och vid behov rapportera till samkommunens styrelse;

• organisera avtalshanteringen gällande dotter- och intressesammanslutningar och

övervaka att avtalen i tillräcklig utsträckning styr serviceproduktionen;

• godkänna förändringar av bolagsordningar, delägaravtal samt övriga avtal som hänför

sig till förhållandet mellan samkommunen samt dotter- eller intressebolag;

• kontinuerligt rapportera till styrelsen om verksamheten i dotter - och

intressesammanslutningarna genom av sektionen upprättade protokoll och årligen i form

av årsberättelser; samt

• sköta övriga uppgifter som fastställts av styrelsen.

När sektionen utser representanter till dotter- och intressesammanslutningar ska sektionen

beakta att följande kompetenskriterier blir bemötta när bolagsstyrelsemedlemmarnas

ömsesidiga kompetens förs samman:

• allmän ekonomi-, affärsverksamhets- och ledarskapskompetens;

• tillräcklig sakkunnighet inom ifrågavarande verksamhetsområde;

• förmåga att bedöma ledningens verksamhet samt hur strategiska, verksamhetsmässiga

och ekonomiska mål samt ägarstyrningen omsätts i praktiken; samt

• medlemmarnas möjlighet att använda tillräckligt med tid för skötseln av uppgiften.

Dessutom ska man vid utnämnandet av representanter också beakta de rättigheter och

skyldigheter som representanterna för samkommunen har.

De representanter som utsetts av samkommunen ska i sitt agerande i de förvaltningsorgan

som hör till bolag som ägs av samkommunen beakta utöver de skyldigheter som de åläggs i

lagstiftning även ägarnas intresse. Dessutom ska de hörsamma del helhetsmål som

fullmäktige uppställt för ägarstyrningen samt eventuella instruktioner som de fått av sektionen

för ägarstyrningen.
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6. Skyldighet att inhämta förhandsställningstagande av
ägarstyrningen innan beslutsfattande
Dottersammanslutningar ska redan i beredningsskedet be ägarstyrningssektionen tillställa ett

skriftligt förhandsställningstagande innan betydande beslut. Detta förhandsställningstagande

ska ges utan dröjsmål och upprättandet av det får inte sinka dottersammanslutningens

verksamhet.

Skyldigheten att inhämta ett förhandsställningstagande hör till styrelsens ordförande, den

verkställande direktören eller motsvarande person. Styrelsens ordförande, en verkställande

direktör eller motsvarande person i en dottersammanslutning är ålagd att se till att ett

förhandsställningstagande har inhämtats och att ställningstagandet blir infört i protokollet för

respektive sammanträde. Begäran om ett förhandsställningstagande ska formuleras som en

framställning.

Ett förhandsställningstagande ska inhämtas åtminstone i följande frågor:

• grundande av en dottersammanslutning;

• ändring av sammanslutningens verksamhetsidé, verksamhet eller juridiska struktur;

• ändring av sammanslutningens verksamhet så att sammanslutningen kan förlora sin på

upphandlingslagstiftningen eller rättspraxisen grundade ställning som anknuten enhet

gentemot samkommunen;

• styrelsens förslag till bolagsstämman om vinstutdelning;

• ändring av bolagsordning och regler;

• val av verkställande direktör samt lönesystem och ändringar av det;

• bolagets bonussystem för anställda och ändringar av det;

• betydande personalpolitiska avgöranden;

• val eller byte av kollektivavtal som tillämpas i sammanslutningen;

• val och byte av pensionsbolag;

• ändring av kapitalstruktur;

• investeringar som inte omfattas av budgeten;

• investeringar och finansiering av investeringar som inte hör till den ordinarie

verksamheten eller som bara är indirekt förknippade med den;

• fastighets- och företagsaffärer;

• teckning av aktier, såvitt köp och innehav av aktier inte specifikt getts bolaget i uppdrag;

• anskaffning, försäljning, uthyrning, överlåtande eller pantsättning av för verksamheten

viktig egendom eller viktiga rättigheter (inkl. immaterialrättigheter);
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• låntagning och långivning samt givning av säkerhet, borgen eller andra betydande

penningförpliktelser som binder andra bolag eller ändring av villkor som hänför sig till

dessa;

• användning av derivatinstrument;

• avtal som ska ingås mellan bolaget och dess aktieägare eller med styrelseledamot och

som hänför sig till något annat än bolagets sedvanliga verksamhet eller som ska ingås

till exceptionella villkor, ändring av ifrågavarande avtal samt avstående från

avtalsbaserade rättigheter;

• principiella eller ekonomiskt betydande avtal och vittomfattande ändringar av

verksamhet;

• överlåtande av sammanslutningens egendom i konkurs eller i likvidation eller ansökan

av saneringsförfarande; samt

• annat ärende som med tanke på bolaget eller ägaren är betydande.

7. Övergripande tillsyn och riskhantering
Ett välfungerande lednings- och förvaltningssystem kräver att systemet även inrymmer tillsyns-

och riskhanteringsrutiner. Genom dessa får man en rimlig säkerhet över att verksamheten är

framgångsrik och målinriktad.

Syftet med tillsynen är att främja ett effektivt ledarskap, riskhanteringen och att bedöma hur

resultatrik verksamheten har varit. Tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi

fördelar sig i extern granskning och intern tillsyn och granskning.

Revisionsnämnden, samkommunsrevisorn och revisorerna ansvarar för den externa

granskningen. Föremål för granskningen är samkommunens styrelse, de organ som är

underställda den, samkommunens direktör och de övriga ledande tjänsteinnehavarna och den

övriga förvaltningen. Den externa granskningen är oberoende av den operativa ledningen och

samkommunens övriga organisation.

Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka

man strävar till att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Med hjälp av den bedöms

utfallet av målen, verksamhetsprocesserna och riskerna. Den interna kontrollen är en del av

allt förmansarbete. Bestämmelser om den finns i samkommunens förvaltningsstadga samt i

de direktiv som utfärdats om intern kontroll och riskhantering.

Den interna kontrollen och riskhanteringen utgör en väsentlig del av styrelsearbetet i de bolag

och sammanslutningar som ägs av samkommunen men utgör också en del av en god

förvaltningssed och ledning. De krav som ställs på ordnandet av riskhanteringen och den
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interna kontrollen i samkommunen har beskrivits i de av fullmäktige godkända grunderna för

intern kontroll och riskhantering.

Ansvaret för ordnandet av den interna kontrollen ligger hos styrelsen. Samkommunens direktör

har ett helhetsansvar för hur den interna kontrollen är ordnad, förverkligas och fungerar i

samkommunen. Samkommunens direktör fattar beslut om den årsplan som hänför sig till den

interna revisionen. Det faktum att det finns en intern revisor minskar inte förmännens ansvar

för den interna kontrollen.

För att säkerställa ett systematiskt verksamhetssätt strävar samkommunen efter att se till att

de bolag som den äger uppgör en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen,

jämte mål och verksamhetsprinciper, samt rutiner och befogenheter som används i

verksamheten. Denna beskrivning ska utgå från organisationens mest centrala uppgifter och

mål.

Samkommunen strävar efter att se till att de bolag som den äger regelmässigt:

• analyserar förändringar i verksamhetsmiljön;

• identifierar risker och möjligheter i verksamheten och ekonomin;

• gör en övergripande bedömning av konsekvenserna av riskerna och möjligheterna samt

hur sannolikt det är att de realiseras;

• upprätthåller en aktuell beskrivning (riskprofil) av de mest betydande riskerna och hur de

ska hanteras; samt

• uppföljer och bedömer hur framgångsrika de vidtagna riskhanteringsåtgärderna har varit.

8. Dottersammanslutningars och
intressesammanslutningars rapportering till
samkommunen
Dottersammanslutningar och intressesammanslutningar ska rapportera om sin verksamhet

och ekonomi till samkommunen i huvudsak en gång per år genom att tillställa årsberättelser

till ägarstyrningssektionen. I årsöversikterna rapporteras om utfallet av

dottersammanslutningarnas verksamhetsmål och ekonomiska mål under ifrågavarande period

och hur sammanslutningarnas operativa ledning bedömer att målen har uppnåtts under

räkenskapsperioden.  Om utfall eller prognos antyder att det föreligger risk för att målet inte

uppnås, inkluderar rapporten också en utredning om planerade åtgärder med vilka man ska

försäkra sig om att målet uppnås.
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9. Upplysning om ärenden som berör samkommunen
Enligt 29 § i kommunallagen ska samkommunen på lämpligt sätt ge invånarna information om

verksamheten i sammanslutningar som sköter kommunala uppgifter. Sammanslutningar ska

ge samkommunens centralförvaltning uppgifter enligt anvisningar av den

informationsansvariga tjänsteinnehavaren. Innan uppgifter lämnas ut ska sammanslutningen

bedöma om informationen kan ges utan att det medför skada för sammanslutningen. För

informationen om sammanslutningen svarar för sammanslutningens räkning styrelsen och

verkställande direktören och för samkommunens räkning ägarstyrningssektionen och

direktören för samkommunen. När information ges i frågor som gäller sammanslutningen bör

man beakta de allmänna informationsprinciperna i samkommunen samt lagstiftning om

offentlighet och sekretess..
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1. Lagstiftning och tillämpningsområde
Enligt 14 § i kommunallagen ska fullmäktige fatta beslut om grunderna för kommunens interna

kontroll och riskhantering, vilka har till syfte att styra styrelsen i dess uppgift då den i enlighet

med 39 § i kommunallagen ska sörja för kommunens interna kontroll och ordnandet av

riskhanteringen. För denna uppgift finns det en separat sektion under styrelsen för intern

kontroll och riskhantering. Syftet med grunderna för intern kontroll och riskhantering är att

förstärka och förenhetliga god förvaltning och ledning i samkommunen, och de gäller för

ledningen, samkommunens organ och all verksamhet som samkommunen svarar för genom

ägande, styr- eller övervakningsansvar och övriga förpliktelser. I fråga om intern kontroll och

riskhantering gäller dessutom vad som bestäms i samkommunens förvaltningsstadga och i

övriga anvisningar och föreskrifter. Dessa grunder berör utöver den egna verksamheten även

de av samkommunen ägda in-house-bolagen, om inte något annat följer av lagstiftning eller

bolagsordningen. Övervakningen av verksamheten i bolagen sker i samråd med bolagen, och

de är ålagda att ge samkommunen de uppgifter som den behöver för den interna kontrollen

och den riskhantering som anknyter till bolagens verksamhet.

2. Mål, syften och begrepp inom intern kontroll och
riskhantering
Den interna kontrollen och riskhanteringen är en del av samkommunens ledningssystem.

Den interna kontrollen är ett redskap för samkommunens ledning och förvaltning. Med hjälp

av intern kontroll görs en bedömning av verksamhetsprocesserna, riskerna och hur uppställda

mål förverkligas. Ändamålet med kontrollen är att främja en effektiv ledning av organisationen,

hantering av risker, utveckling av verksamheten och en utvärdering av resultaten.

Risker är osäkerhetsfaktorers inverkan på målsättningar. Det kan exempelvis vara fråga om

avvikelser från det förväntade eller en möjlighet som inte utnyttjas.

Riskhantering är en del av den interna kontrollen. Med riskhantering avses de systematiska

förfaringssätt med vilka man

· identifierar och beskriver de risker som anknyter till verksamheten i samkommunen

· bedömer riskernas betydelse och sannolikheten för deras förverkligande

· fastställer tillvägagångssätt för hur risker ska hanteras, övervakas och rapporteras.
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I och med att avsikten med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att de

mål som fastställts för samkommunen kan uppnås och att verksamheten är resultatrik utgör

de inga separata funktioner, utan en oavbruten del av den verksamhet som bedrivs för att

säkerställa måluppfyllelsen: den dagliga ledningsverksamheten, planeringen, beslutsfattandet

och verksamhetsprocesserna. Den interna kontrollen och riskhanteringen bör utgöra en central

del av det arbete som utförs i samkommunens olika organ, samtidigt som in-house-bolagen

bör ta dem i beaktande i deras egen verksamhet genom att inrymma dem i bolagets goda

lednings- och förvaltningssed och styrelsearbete.

Den interna kontrollen och riskhanteringen bygger på strategin, de verksamhetsmål och

ekonomiska mål som fastställts i verksamhets- och ekonomiplanen, ledarskapsprinciper och

etiska principer. Det centrala i verksamheten är att trygga en obruten, ostörd och säker

verksamhet.

Den interna kontrollen och riskhanteringen omfattar i praktiken den verksamhet som anknyter

till fastställandet av samkommunens uppgifter, beslutanderätt och ansvar samt olika

tillvägagångssätt som anknyter till lednings-, styr- och verksamhetsprocesser. Syftet med

fastställandet och tillvägagångssätten är att få en rimlig säkerhet om att

1. verksamheten är resultatrik och ekonomin står på stadig grund

2. lagstiftning, beslut, regler och ledningens anvisningar hörsammas

3. resurser och egendom används vederbörligt och att de tryggas

4. rapporteringen om verksamheten och ekonomin är adekvat och tillförlitlig.

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen. Den interna revisionen stöder

organisationen i att nå sina målsättningar genom att erbjuda ett objektivt, oavhängigt och

systematiskt betraktelsesätt för att utvärdera och utveckla organisationens riskhanterings-,

tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesser.

Den interna revisionen är ålagd att utvärdera ändamålsenligheten och resultatet av

övervakningssystemet och riskhanteringen, och därmed sträva efter att befrämja

måluppfyllelsen i organisationen. Närmare anvisningar om den interna revisionen ges i av

styrelsen godkända direktiven för den interna revisionen.
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3. Ordnandet av den interna kontrollen och
riskhanteringen samt metoder
Fullmäktige beslutar om grunderna för den interna kontrollen och riskhanteringen och

förutsätter att intern kontroll och riskhantering omsätts i praktiken i tillräcklig omfattning i

samkommunens alla funktioner och på alla nivåer i organisationen.

Styrelsen ska ge anvisningar för den interna kontrollen och riskhanteringen och att den ordnas

på vederbörligt sätt. Styrelsen ansvarar också för övervakningen av verkställandet och att den

interna kontrollen och riskhanteringen är resultatrik. För denna uppgift har styrelsen tillsatt en

separat sektion för intern kontroll och riskhantering. Övriga organ underlydande styrelsen

ansvarar för den interna kontrollen och riskhanteringen inom sina uppgiftsområden och för att

den är resultatrik samt övervakar verkställandet och rapporterar i enlighet med godtagna

anvisningar.

De högsta ledande tjänstemännen, ansvars- och serviceområdescheferna samt de övriga

förmän har till uppgift att omsätta den interna kontrollen och riskhanteringen i praktiken inom

det egna ansvarsområdet och rapportera om dem i enlighet med godkända anvisningar. I

praktiken betyder det här att

• uppgifter, beslutanderätt och ansvar är klart och tydligt definierade

• principerna för god förvaltningssed och etiska principer har beaktats

• verksamhetsmiljön har analyserats samt att de avsevärda hoten och möjligheterna har

prioriterats utgående från dessa analyser

• man fastställt verksamhetsmål och ekonomiska mål

• riskhanteringen ordnas enligt styrelsens anvisningar så att den är planenlig och

resultatrik

• kontrollmetoder har planerats och att de verkställs så att de står i tillräckligt proportion till

de kostnader som åsamkas

• organisationens kommunikation och rapportering är systematiskt ordnad

• verksamheten uppföljs och utvärderas även som resultatet av de metoder som används

för interna kontroll och riskhantering.



6

4. In house-bolag och ägarstyrning
Koncernledningen ska i enlighet med kommunallagen svara för ordnandet av

koncernövervakningen. Inget koncernbokslut upprättas i samkommunen, varför

samkommunens ägarstyrning leds med stöd av de principer som fullmäktige godkänt för

ägarstyrningen samt med den anvisning som styrelsen godkänt för ägarstyrningen.

Ägarstyrningen verkställs genom avtalsstyrning samt genom förhandlingar i samråd med de

övriga ägarna i bolagen. Övervakningen och styrningen omfattar in house-bolagens

verksamhet och prestationer, ekonomiska position och utvecklingen av densamma samt

övervakning av hur den interna kontrollen och riskhanteringen är ordnad. I praktiken sker det

här på många olika nivåer. Bolagen övervakas och styrs genom bolagens styrelser och

bolagsstämmor. Utöver detta så övervakas verksamheten i bolagen därigenom att de är

skyldiga att rapportera exempelvis om deras ekonomiska prestationsförmåga samt hur väl de

uppnått de uppställda målen. Styrelsen har gett sektionen för ägarstyrningen, vilken är

underställd styrelsen, mandat att sköta de uppgifter som är förknippade med ägarstyrningen.

In house-bolagen ska uppgöra en beskrivning av den interna kontrollen och riskhanteringen

och aktivt vidta övervakningsåtgärder i den dagliga verksamheten samt aktivt bedriva

riskhantering. Dessutom utvärderas verksamheten i bolagen ständigt av förmännen i det

vardagliga arbetet då de samarbetar med bolagen. Ansvarsfördelningen mellan bolagen och

samkommunen har dokumenterats skriftligt.

5. Intern kontroll och riskhantering som en del av
samkommunens lednings- och förvaltningssystem samt
ekonomiplanerings- och uppföljningsprocess
Intern kontroll och riskhantering är en del av samkommunens lednings- och

förvaltningssystem, beslutsfattande, planering och uppföljning av den strategiska och

operativa verksamheten och ekonomin, reaktioner på avvikelser samt utvärdering av

prestationer. Den interna kontrollen och riskhanteringen ska vara övergripande och tillämpas

på all verksamhet på alla organisationsnivåer. Riskhanteringen ska sträcka sig till alla

riskkategorier, både interna och externa. I praktiken är den interna kontrollen och

riskhanteringen ansluten till den årliga budget- och bokslutsprocessen.

Styrelsen svarar för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, och för denna

uppgift har man tillsatt en sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken underlyder

styrelsen. Sektionen svarar för ordnandet och sammanjämkningen av den interna kontrollen,
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godkänner den interna kontrollens årsplan, svarar för ordnandet av riskhanteringen samt

bereder ett textavsnitt för styrelsen om den interna kontrollen och riskhanteringen, vilket

ansluts till verksamhetsberättelsen.

Syftet med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att de uppställda målen

nås och att verksamheten är resultatrik. Den interna kontrollen och riskhanteringen är ett led i

det dagliga ledandet, styrningen och förverkligandet av det dagliga arbetet och skall inte

särskiljas från den övriga målsättningar underställda verksamheten. Intern kontroll förverkligas

bland annat genom en tydlig fördelning av uppgifter, befogenheter och ansvar, kontroll- och

rapporteringsskyldighet, skydd av information och informationssystem, skydd av egendom

samt avtalshantering.

En fungerande intern kontroll förebygger och avslöjar också missbruk. Ledningens skyldighet

är att förverkliga den interna kontrollen för att förebygga och upptäcka missbruk och ingripa

om missbruk upptäcks. Som missbruk anses olika ohederliga, oetiska eller mot

samkommunens anvisningar stridande handlingar eller lagstridiga handlingar.

Samkommunens risker delas in i fyra huvudgrupper, vilka är strategiska, ekonomiska,

verksamhetsrisker och skaderisker. I alla de här grupperna kan ingå interna eller externa

risker. Riskhanteringen verkställs i samband med beredningen av budgeten och viktiga beslut

samt i samband med betydande förändringar i verksamheten. I samband med uppgörandet

ska man analysera förändringar i verksamhetsmiljön, identifiera risker som hotar

målsättningar, bedöma riskernas konsekvenser, sannolikheten för att riskerna förverkligas

samt utarbeta behövliga planer och åtgärder för att hantera riskerna. Utifrån detta

sammanställer styrelsen en riskanalys för hela samkommunen och förfaringssätt för

hanteringen av de mest betydande riskerna.

6. Utvärdering och rapportering inom intern kontroll och
riskhantering
Under budgetåret följer man i samband med delårsöversikterna upp att den interna kontrollen

och riskhanteringen har varit resultatrik. I verksamhetsberättelsen ger styrelsen en bedömning

av de mest betydande riskerna och osäkerhetsfaktorerna, hur den interna kontrollen och

riskhanteringen har ordnats, vilka åtgärder som vidtagits för att avhjälpa upptäckta brister. De

ledande tjänsteinnehavarna ska behandla det egna uppgiftsområdets redogörelse om de mest

betydande riskerna, hur den interna kontrollen och riskhanteringen har ordnats samt de
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åtgärder som ska vidtas för att avhjälpa de brister som upptäckts. Redogörelserna ska basera

sig på dokumenterat material.

Om det under räkenskapsperioden upptäcks betydande risker ska de ledande

tjänsteinnehavarna omedelbart rapportera till den övervakningsansvarige om riskerna och

metoderna för hur de ska hanteras. De övervakningsansvariga ska vidta nödvändiga åtgärder

utgående från rapporteringen.

7. Redovisningsskyldighet
Enligt 123 § i kommunallagen ska det i revisionsberättelsen bland annat ingå ett utlåtande om

huruvida den interna kontrollen och riskhanteringen samt koncernövervakningen har ordnats

på vederbörligt sätt. Enligt Kommunallagen ges det i revisionsberättelsen uttalande bl.a. om

hur den interna kontrollen, riskhantering och koncernövervakningen har ordnas samt förslag

till beviljande av ansvarsfrihet.

De redovisningsskyldiga ansvarar för ordnandet av intern kontroll och riskhantering inom den

verksamhet de leder och för ett fortsatt upprätthållande av detta. Redovisningsskyldigheten

innebär att de redovisningsskyldigas verksamhet ska utvärderas av fullmäktige, att en

anmärkning kan riktas mot dem i revisionsberättelsen och att de kan förvägras ansvarsfrihet

både för det som de själva eller deras underordnade gjort eller lämnat ogjort. Den högsta

ledningen innehar ett särskilt ansvar och åläggande att agera enligt god förvaltnings- och

ledningssed och enligt etiska utgångspunkter samt att ingripa i avvikelser som uppdagas i

verksamheten. Ledningen har utredningsplikt i fråga om den verksamhet som den ansvarar

för. Även om en person inte är redovisningsskyldig i lagens mening, bör hen naturligtvis sköta

sin uppgift med vederbörlig omsorgsfullhet och förmän som inte är redovisningsskyldiga är inte

befriade från ansvaret att övervaka verksamheten.
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1 Inledning
Grunderna för intern kontroll och riskhantering har fastställts i det dokument som godkänts i

samkommunens fullmäktige xx.xx.2021. Denna anvisning kompletterar samkommunens

grunder för intern kontroll och riskhantering. Ytterligare så innefattar de ägarpolitiska

linjedragningar som godkänts i fullmäktige bestämmelser om tillsyn och rapportering som

hänför sig till ägarstyrning och hur den interna kontrollen ska ordnas i dottersammanslutningar.

Syftet med anvisningen om intern kontroll och riskhantering är att förenhetliga de

tillvägagångssätt som anknyter till intern kontroll men också att säkerställa att överenskomna

och godkända tillvägagångssätt och anvisningar tillämpas. Samkommunens anvisning om

intern kontroll och riskhantering gäller samkommunens samtliga organ, ledning och personer

i förmansställning samt i bred bemärkelse hela personalen.

Vid beredningen av anvisningen har man iakttagit de bestämmelser i kommunallagen

(410/2015) som berör intern kontroll och riskhantering. Därutöver har man vid beredningen av

anvisningen tillgodogjort internationella standarder för intern kontroll (COSO ERM) och

riskhantering (ISO 31000).

Samkommunens dottersammanslutningar kan uppgöra mer precisa anvisningar för hur den

interna kontrollen och riskhanteringen ska verkställas effektivt. Dylika anvisningar ska ändå

hörsamma de principer som beskrivs i denna anvisning.

2 Mål och verksamhetsprinciper för intern kontroll och
riskhantering

2.1 Mål för intern kontroll och riskhantering
Målet med den interna kontrollen och riskhanteringen är att säkerställa att verksamheten

bedrivs legitimt och resultatrikt. Legitim verksamhet innebär att gällande lagstiftning och god

förvaltningssed tillämpas i samkommunens verksamhet och beslutsfattande. Resultatrik

verksamhet innebär att uppställda strategiska och verksamhetsmässiga mål uppnås inom

ramen för den budget som godkänts i fullmäktige. En resultatrik verksamhet innebär också att

verksamheten är verkningsfull att de tjänster som tillhandahålls är högklassiga.



5

2.2 Verksamhetsprinciper och delfaktorer som hänför sig
till intern kontroll och riskhantering
I samband med ledning och ordnande av förvaltning är styrelsen och styrelsen underställda

organ, samkommunens verksamhets- och resultatområden samt dottersammanslutningar

ålagda att hörsamma samkommunens värden och etiska principer, uppställda mål, att

fastställa tillsynsansvar, att ordna och utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen samt

att se till att personalen är kompetent.

Med hjälp av riskbedömningar identifierar, bedömer och analyserar samkommunens

verksamhets- och resultatområden samt dottersammanslutningar de risker som äventyrar de

strategiska, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen på organisationsnivå, med

beaktande av de förändringar som sker i verksamhetsmiljön, befintliga riskhanteringsåtgärder,

risker för oegentligheter samt förändringar som i avsevärd grad kan påverka det interna

kontrollsystemet.

Med hjälp av kontrollåtgärder främjar samkommunens verksamhets- och resultatområden

samt dottersammanslutningar måluppfyllelsen, bekräftar att riskhanteringsåtgärder blir

vidtagna samt att de tillvägagångssätt som hänför sig till förvaltning och ekonomi är

vederbörliga. Kontrollåtgärder som minskar risker är exempelvis befogenheter, planer,

anvisningar, processbeskrivningar, rapporteringsrutiner samt olika ekonomiska och

administrativa kontrollmekanismer, arbetsfördelningar och systemkontroller.

För att bistå den interna kontrollen utarbetar och anskaffar samkommunens verksamhets- och

resultatområden samt dottersammanslutningar högklassig och relevant information för

ledningen om hur den interna kontrollen och riskhanteringen fungerar. Ledningen upplyser

personalen om de mål och befogenheter som uppställts för den interna kontrollen och

riskhanteringen samt samarbetar med utomstående aktörer i frågor som påverkar

ändamålsenligheten i den interna kontrollen och riskhanteringen.

Samkommunens verksamhets- och resultatområden samt dottersammanslutningar utvecklar,

uppföljer och bedömer ständigt den interna kontrollen och riskhanteringen samt genomför

varierande utvärderingar för att säkerställa att samtliga delfaktorer som anknyter till intern

kontroll och riskhantering är i bruk och fungerar. Samkommunens verksamhets- och

resultatområden  samt dottersammanslutningar upplyser i tid de aktörer som ansvarar för att

korrigerande åtgärder blir vidtagna om förekommande brister i den interna kontrollen och

riskhanteringen, och vid behov även samkommunens ledning och styrelse.
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3 Intern kontroll och riskhantering som en del av god
ledning och förvaltning

3.1 God förvaltnings- och ledningssed samt principer för
god förvaltning
Med hjälp av intern kontroll och riskhantering säkerställer man att verksamheten sköts enligt

god lednings- och förvaltningssed. Med god förvaltnings- och ledningssed avser man det

redovisningsskyldighets- och ansvarssystem som används för att styra verksamhet och

ekonomi och som bidrar till tillförlitligheten, effektiviteten och transparensen i förvaltningen och

serviceproduktionen. Systemet grundar sig på samkommunens värden, klienternas och

invånarnas behov samt utvärderingar av verksamhetsresultatet. Det väsentliga i en god

förvaltnings- och ledningssed är att man gör linjedragningar som är till för att trygga

förutsättningarna för en resultatrik verksamhet men som samtidigt bemöter de krav som ställs

på en etisk och ansvarsfull verksamhet.

Det hör till en god lednings- och förvaltningssed att organisationen och dess medlemmar

(personal och förtroendevalda) samt de centrala samarbetsparterna är medvetna om de etiska

principer som hörsammas i samkommunens verksamhet. I det här sammanhanget framhävs

förtroendevaldas, förmäns och anställdas skyldighet att ärligt och uppriktigt följa gällande lagar

och stadgor samt ledningens bestämmelser.

I samkommunens verksamhet ska man följa de principer som fastställts för god förvaltning. De

uppgifter som hör till samkommunens kompetens ska utföras med beaktande av

medborgarnas rättsskydd och i övrigt på ett sakligt och förtroendeingivande sätt. De centrala

principerna som gäller för god förvaltning inom den offentliga förvaltningen är de rättsprinciper

som fastställs i  förvaltningslagen (434/2003), dvs. likställighet, ändamålsbundenhet,

objektivitet, proportionalitet och skydd för berättigade förväntningar. Till grunderna för god

förvaltning hör också serviceprinciper och adekvat service, rådgivningsskyldigheter, kravet på

gott språkbruk och kravet på samarbete mellan myndigheter.

Lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304/2003) förutsätter att tjänsteinnehavaren utför

de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet utan dröjsmål och på behörigt sätt.

Tjänsteinnehavaren ska uppträda så som hans eller hennes ställning och uppgift förutsätter.

Om motsvarande föreskrifter som rör arbetstagare stadgas i arbetsavtalslagen (55/2001).
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3.2 Lednings- och styrningssystemet
Samkommunens organisation och befogenhetsförhållanden fastställs i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige är samkommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige svarar för det

strategiska beslutsfattandet och för de mål som ställs upp för hela samkommunen, för

balansen mellan ekonomi och verksamhet samt för utvärderingen och uppföljningen av

verksamheten.

Styrelsen leder organisationen och ansvarar för samkommunens förvaltning och ekonomi.

Under styrelsen lyder en ägarstyrningssektion, en personalsektion, en sektion för intern

kontroll och riskhantering samt en nämnd för minoritetsspråket. Samkommunens direktör, som

är underställd styrelsen, svarar för verksamheten i hela samkommunen samt för ledning och

utveckling.

De linjedragningar och tillvägagångssätt med vilka man kan styra samkommunens verksamhet

så att man en får en rimlig säkerhet om att de uppställda målen har uppnåtts samt för att

verksamheten bedrivs lagenligt, etiskt och ansvarsfullt är centrala för en god lednings- och

förvaltningssed.

Följande delfaktorer är centrala för ordnandet och ledningen av förvaltningen:

• gällande lagstiftning

• förvaltningsstadgan och organisationsstrukturen

• värden och etiska principer

• ledningens tillvägagångssätt och delegering av kompetens

• principer för personalledning

• yrkeskompetens och incitament

• det ömsesidiga förhållandet mellan förtroendevalda och tjänstemannaledningen

• informationsutbytet

3.3 Tillsynssystemet
Genom tillsyn skapar man förutsättningar för att organisationen ska kunna uppnå sina mål.

Tillsynen förebygger också risker som hänför sig till ekonomi och verksamhet. Vid tillsynen av

samkommunens förvaltning och ekonomi bildar den externa  revisionen och utvärderingen

samt den interna kontrollen ett vittomfattande tillsynssystem.

Den externa revisionen och utvärderingen ska organiseras så att den är oberoende av den

operativa ledningen. Enligt kommunallagen svarar revisionsnämnden och revisorn för denna

verksamhet. Revisionsnämnden utvärderar samkommunens strategi och huruvida de övriga
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mål som fullmäktige uppställt har uppnåtts. Revisorn svarar för granskningen av förvaltningen

och ekonomin.

Den interna kontrollen bistår ledningen och hjälper till med hanteringen av risker. I enlighet

med den förvaltningsstadga som godkänts av fullmäktige svarar styrelsen för ordnandet av

den övergripande interna kontrollen och riskhanteringen. Den operativa ledningen igen svarar

för att intern kontroll och riskhantering verkställs och för dess resultat inom det egna

ansvarsområdet och serviceområdet.

3.4 Definition av mål för den interna kontrollen
Med den interna kontrollen avses interna förfaranden och verksamhetsmetoder genom vilka

ledningen strävar efter att trygga verksamhetens lagenlighet och resultat. Intern kontroll

omfattar samkommunens samt dess ansvarsområdens och serviceområdens egen kontroll

som genomförs av ledningen eller på ledningens vägnar. Genom den interna kontrollen synar

man hur och på vilka sätt ledningen bekräftar att målen inom det egna ansvarsområdet eller

inom den egna verksamhetsenheten blir uppnådda, att verksamheten tillhandahålls inom

ramen för lagar, bestämmelser, anvisningar och beslut, att resurser används effektivt och

framgångsrikt, att egendomen är tryggad och att ledningen får adekvat, ändamålsenligt

information i rätt tid. Den interna kontrollen utgör en väsentlig del av styrningen och ledningen

av den verksamhet som tillhandahålls varje dag.

En grundläggande förutsättning för att ledningen ska kunna vara framgångsrik är att ledaren

har tillgång till aktuell information om läget inom det område eller den enhet som den leder för

att ledningen av verksamheten inte ska grunda sig på bara antaganden. På allmän nivå är

målet med den interna kontrollen att förbättra kostnadseffektiveten, att ordna en högklassig

och transparent förvaltning samt att säkerställa att arbetet är meningsfullt. Här är det alltså

fråga om en självvärdering av verksamheten där målet är att ständigt förbättra verksamheten.

Mera detaljerat kan målsättningarna för den interna kontrollen fördelas enligt följande:

Effekt och resultat: Genom kontroll bekräftar man att uppställda mål har uppnåtts, att produkter

och tjänster håller kvaliteten samt att verksamheten tillhandahålls ekonomiskt och produktivt.

Rapportering och säkerställande av uppgifter. Genom tillsyn sörjer ledningen och förmännen

för att deras ansvarsområden tillhandahåller och upprätthåller tillförlitliga uppgifter om

verksamheten, ekonomin och förvaltningen. Uppgifterna ska rapporteras korrekt och tidsenligt.
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Verksamhetens lagenlighet och hörsammandet av ledningens anvisningar. Genom tillsyn

bekräftar man att lagar och förordningar samt samkommunens beslut, regler och anvisningar

följs.

Tryggande av resurser och egendom. Genom tillsyn bekräftar man att samkommunens

resurser används förståndigt och ekonomiskt till organisationens godo och att resurserna

skyddas mot förluster som beror på misstag, dålig skötsel, misshushållning, missbruk,

bedrägerier eller annan regelvidrig verksamhet.

Naturen, innehållet och omfattningen av verksamheten samt verksamhetsenhetens ekonomi

och de risker som är förknippade med den påverkar den interna kontrollen. Kontrollen är

tillräcklig då verksamheten är ordnad så att det finns en rimlig säkerhet om att uppställda mål

uppnås. Kontrollåtgärderna måste vara ekonomiska och effektiva. Den interna kontrollen

inrymmer samkommunens egen verksamhet samt verksamhet som samkommunen ansvarar

för genom ägande, styrnings- och tillsynsansvar samt med stöd av andra skyldigheter eller

avtal.

3.5 Definitioner av och målet med riskhantering
Riskhantering är ett systematiskt och föregripande sätt att identifiera, analysera och hantera

verksamhetsrelaterade hot och möjligheter. Med hjälp av kartläggning och bedömning av

risker ser man till att det interna tillsynssystemet har tillgång till aktuell information. Samtidigt

bedömer man hur förändringar i verksamhet och verksamhetsmiljö påverkar organisationens

verksamhet och de verksamhetsrelaterade riskerna samt hjälper till att anpassa de åtgärder

som vidtas för att hantera risken till de ändrade omständigheterna.

En övergripande riskhantering utgör en del av den interna kontrollen och har till syfte att få en

rimlig säkerhet om att de mål som uppställts i organisationen uppnås samt om att

verksamheten löper oavbrutet och störningsfritt.

En risk är en potentiell händelse eller händelsekedja som på kort eller lång sikt kan äventyra

den ekonomiska eller verksamhetsmässiga måluppfyllelsen eller hota organisationens

anseende. En risk är inte bara en potentiell negativ händelse, utan kan också vara en händelse

där ett potentiellt utbyte som kunde ha uppnåtts med de befintliga resurserna inte realiserades.

Det som är väsentligt med tanke på den interna kontrollen är att de verksamhetsrelaterade

riskerna och möjligheterna har bedömts och förståtts.

Riskerna klassificeras i strategiska, operativa och ekonomiska risker samt i skaderisker.

Strategiska risker är risker som är förknippade med samkommunens långsiktiga mål,
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framgångsfaktorer samt de interna och externa osäkerhetsfaktorer som hänför sig till dem.

Med operativa risker avses faktorer som hotar den dagliga verksamheten, processer och

system. Med ekonomiska risker avses risker som hänför sig till ekonomisk balans,

investeringar och finansiering. Skaderisker berör i allmänhet ett specifikt objekt som man vet

är förknippat med en risk för en skada, vars konsekvenser är uppfattade i förväg, men vars

sannolikhet inte är känd.

En riskhanteringsprocess bygger på identifiering och beskrivning av risker, en

konsekvensbedömning av risken och sannolikheten för att risken ska realiseras, möjligheten

att hantera risken med hjälp av olika metoder samt en rapportering och uppföljning av risker.

Riskhantering utgör en del av den planering, det beslutsfattande och den bedömning som

hänför sig till samkommunens normala verksamhet, och är inbakad i samkommunens

processer och tillvägagångssätt. Bedömningen och rapporteringen av risker är tätt kopplad till

den årligen återkommande planerings- och rapporteringsprocess som är förknippad med

verksamheten och ekonomin.

4 Kontrollåtgärder

4.1 Planering, val och förverkligande av kontrollåtgärder
Kontrollåtgärderna syftar till att främja och säkerställa måluppfyllelsen genom att minska

riskerna till en acceptabel nivå. Med hjälp av kontrollåtgärderna kan man bekräfta att bestämda

tillvägagångssätt och anvisningar hörsammas samt att åtgärder vidtas för att hantera risker.

Ledningen ansvarar för att kontrollansvaret har fastställts och för att förmännen är sakkunniga

och agerar i enlighet med de bestämda tillvägagångssätten och anvisningarna. Förmännen

ansvarar för att personalen är medveten om de bestämda tillvägagångssätten och

anvisningarna samt vilken roll och vilka uppgifter personalen har i fråga om verkställandet av

dessa kontrollåtgärder. En del av kontrollåtgärderna kan till sin natur vara sådana att ledningen

enbart går ut med begränsad information till personalen eller utomstående. Förmännen vidtar

kontrollåtgärderna omsorgsfullt, verifierar de kontrollåtgärder som de vidtagit och skrider vid

behov till korrigerande åtgärder.

Verksamhetens natur, verksamhetsformernas omfattning och komplexitet, verksamhetsmiljön

och förändringarna i den, i vilket utsträckning teknologi används samt avhängigheten av

datasystem inverka på valet och utvecklandet av kontrollåtgärder. Övervakningsåtgärderna
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planeras utgående från ett riskperspektiv. I planeringen ställs det utbyte som fås genom

övervakningsåtgärderna i relation till de kostnader som åsamkas av dessa åtgärder.

En stor del av kontrollåtgärderna vidtas inom ramen för de åtgärder och säkerställande

åtgärder som inbakats i processer som dagligen utförs av personalen. Ledningen och

förmännen ska årligen, regelbundet i samband med bokslutet och i övrigt vid behov se över

att kontrollåtgärderna är tidsenliga och vid behov förnya dem. Vid behov kompletteras

kontrollåtgärderna utgående från riskbedömningar eller omformas de så att kontrollen

fokuseras på hanteringen av de risker som bedöms vara de mest betydande riskerna.

4.2 Naturen av kontrollåtgärderna
Med hjälp av de förebyggande kontrollåtgärderna som bakats in i verksamheten och

datasystemen kan man upptäcka och förhindra eller korrigera fel som uppdagas i processer,

hanteringen av händelser eller uppgifter.

Den kontroll som inbakats i verksamhetsprocesser och datasystem omfattar

kontrollmekanismer som:

• stöder hörsammandet av lagar, beslut samt bestämda tillvägagångssätt och anvisningar

• stöder riktigheten i processförloppet och användningen av datasystem

• övervakar att befogenheter hörsammas

• säkerställer riktigheten i händelser och uppgifter

• skyddar information

• förhindrar misstag och missbruk

• säkerställer att uppgifter är tillräckligt differentierade

• tryggar kontinuiteten i verksamheten

Här nedan följer exempel på kontrollåtgärder som planerats för att uppdaga misstag och

avvikelser:

• uppföljning av uppfyllelsen av ekonomiska mål

• analysering och uppföljning av rapportering

• uppföljning av verksamheten och avvikelser i denna

• varierande, regelbundna kontroll- och avstämningsmekanismer

• uppföljning och rapportering av överenskomna risknivåer

• byte av uppgift

• fysiska och tekniska kontrollåtgärder
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Syftet med de korrigerande kontrollåtgärderna är att understöda utredningen och korrigeringen

av misstag. En korrigerande kontrollåtgärd kan exempelvis innebära att man bekräftar eller

återställer uppgifter eller tillgodogör sig av felstatistik.

4.3 Användning av datasystem vid kontroll
Kontrollåtgärderna och datatekniken är kopplade till varandra på två sätt. När processerna i

organisationen omsätts i praktiken med hjälp av ett eller flera datasystem behövs det

kontrollåtgärder som hänför sig till datasystemen och de risker som är förknippade med

användningen av dessa datasystem. Å andra sidan kan man antingen helt eller delvis använda

dessa datasystem för att förverkliga de kontrollåtgärder som behövs för att tillse processen

eller handläggningen av händelser. I de flesta processer förverkligas kontrollen som en

kombination av automatiserade kontrollåtgärder och kontrollåtgärder som genomförs av

människor (t.ex. uppföljningen av budgeten).

I processer som tillgodogör sig av datasystem är det i allmänhet effektivast att förverkliga

kontrollåtgärderna med hjälp av datasystem. Vid användning av datasystem kan man bland

annat ty sig till följande kontrollåtgärder:

• fastställande av användarrättigheter och olika nivåer av befogenheter

• logguppgifter över händelser och informationshantering samt möjlighet att spåra

förändringar

• kontroll av inmatade uppgifter

• andra programrelaterade kontroller och avstämningar

• säkerhetsklassificeringar och skydd av uppgifter

• uppföljning och rapportering av fel och avvikelser

• kontroll av användningen av systemen, bland annat med hjälp av logguppgifter

Ägare av datasystem och förmän svarar för att dylika kontrollåtgärder ordnas, för

övervakningen av att dessa åtgärder fungerar samt för att brister i kontrollen uppföljs,

rapporteras och korrigeras. Genom en avgränsning av användarrättigheterna kan man se till

att uppgifterna blir effektivt differentierade. Datasystemen kan inte alltid förses med tillräckligt

automatiserade kontrollmekanismer, varför förmannen i dylika lägen måste se till att man vidtar

ersättande kontrollåtgärder och övervakar att dessa åtgärder fungerar.

Datatekniken måste aktivt uppföljas för att problemen ska uppdagas och för att man ska kunna

vidta korrigerande åtgärder. Det måste finnas processer för hur IKT-funktioner utvecklas,

används och underhålls, samtidigt bör man se till att det finns kontrollåtgärder för IKT-

processerna med vilka man kan hantera karaktäristiska risker.
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De allmänna kontrollåtgärderna som förverkligas inom ramen för organisationens IKT-

verksamhet bidrar till att man kan bekräfta att informationshanteringen är integrerad, felfri och

tillgänglig. Målet med de allmänna kontrollåtgärderna som hänför sig till IKT-processerna är

att övervaka den datatekniska miljön, tillgängligheten till datatrafiknät och datasystem samt

upphandlingen och underhållet av programvaror och apparater. Med tanke på riktigheten av

uppgifterna i systemen utgör förändringshantering och hanteringen av användarrättigheter de

viktigaste, allmänna IKT-kontrollmekanismerna.

För att upprätthålla de datatekniska funktionerna behövs det säkrings- och återställningsrutiner

samt kontinuitets- och återhämtningsplaner som är avhängiga av de risker och följder som

anknyter till ett eventuellt driftsavbrott. När ovanstående uppgifter eller en del av dessa

uppgifter sköts av utomstående IKT-leverantörer måste samkommunens

informationsförvaltning se till att rutinerna fungerar och ingå avtal om riskhantering och tillse

dessa avtal. I dessa avtal ska styrning, övervakning och eventuell granskningsrätt av tjänster

som tillhandahålls av dylika leverantörer tas i beaktande.

4.4 Identifiering och förebyggande av farliga
arbetskombinationer
Identifieringen av farliga arbetskombinationer bygger på processbeskrivningar och

bedömningen av de risker som är förknippade med processerna. Om en person ensam

handlägger en hel händelsekedja eller flera delar av en kedja i en process som är utsatt för

oegentligheter och fel så är det fråga om en farlig arbetskombination. En farlig

arbetskombination möjliggör oegentligheter eller allvarliga fel som kan bli förbisedda.

För att undvika fel och oegentligheter ska befogenheter och uppgifter uppdelas, dvs.

differentieras, så att händelser exempelvis godkänns och  dokumenteras och medel sköts av

olika personer. Farliga arbetskombinationer kan förekomma förutom inom

ekonomiförvaltningen, inköps- och materialförvaltningen även inom andra verksamheter i

samkommunen, såsom i samband med informationshantering.

Verksamhet där det inte finns flera anställda är förknippad med en större risk för att det ska

uppstå farliga arbetskombinationer. Om det inte är möjligt att fördela uppgifterna mellan flera

personer ska man använda sig av efterkontroll för att bekräfta riktigheten i verksamheten.

Exempelvis så att förmannen i efterskott godkänner vidtagna åtgärder och händelser på ett

sätt som gör det möjligt att påvisa godkännandet också senare.
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För att säkerställa att differentieringen av arbetsuppgifterna ska bli omsatt i praktiken är det

också viktigt att se till att arbetstagaren inte har för omfattande användarrättigheter till

datasystem i förhållande till sina arbetsuppgifter.

4.5 Anmälning, identifiering och bekämpning av
oegentligheter
Ohederliga, oetiska eller avsiktliga handlingar som bryter mot lagar eller samkommunens

anvisningar anses som oegentligheter.

Målet med den interna kontrollen är att radera möjligheterna för att man ska kunna begå

oegentligheter. Om oegentligheter ändå begås så uppdagas oegentligheterna av en

ändamålsenligt fungerande intern kontroll. Ledningen svarar för att den interna kontrollen

fungerar och är ålagd att ingripa i uppdagade oegentligheter. När det gäller oegentligheter har

organisationen nolltolerans.

Misstanke om oegentlighet kan uppstå i samband med kontrollåtgärder, som ett resultat av en

granskning, utomstående angivelse eller via andra källor.

Kännetecken på oegentligheter är exempelvis följande:

• bestämmanderätt har använts i strid mot anvisning eller delegerad befogenhet

• felaktiga handlingar eller handlingar som misstänks vara förfalskade

• handlingar eller egendom som har förstörts eller misstänks ha försvunnit

• misstanke om vilseledande av person

• missbruk av bestämmanderätt gentemot underställda

Personalen ska rapportera tecken på eventuella oegentligheter eller förseelser i första hand

till sin förman En anmälan kan vid behov även göras till samkommunens direktör eller

förvaltningsdirektören men kan även göras (anonymt) via organisationens anmälningskanal

(en länk till kanalen finns på intranätet och på organisationens webbplats). Det hör primärt till

förmännens uppgift att utreda uppdagade oegentligheter. Samkommunens ledning kan efter

eget omdöme ta in en utomstående aktör för att göra en intern revision i syfte att utreda

oegentligheter.
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5 Riskhantering

5.1 Perspektiv och dimensioner som hänför sig till
riskhantering
Riskhantering genomförs på alla organisationsnivåer, i olika funktioner och processer.

Dessutom ska serviceproducenter som tillhandahåller utlokaliserade tjänster omfattas av en

tillräcklig riskhantering. Riskhanteringsperspektiven omfattar strategiska och ekonomiska

risker, verksamhetsrelaterade risker och externa risker.

Styrelsen ansvarar för riskhanteringen och samordningen av den samt bestämmer om

försäkring av samkommunens egendom och ansvar. Respektive serviceområde måste vara

medvetet om och kartlägga de risker som inverkar på den egna verksamheten (i synnerhet

finansierings-, personal-, egendoms- och verksamhetsrisker) samt vidta åtgärder med vilka

dessa risker kan förebyggas eller avge ett förslag till styrelsen om dessa.

I samkommunens verksamhet kan det exempelvis finnas följande risker:

• verksamhetsrelaterade risker som påverkar kvaliteten och omfattningen av de tjänster

som tillhandahålls för klienter

• ekonomiska risker och risker som är förknippade med samkommunens

kostnadseffektivitet och som påverkar samkommunens ekonomiska ställning

• risker förknippade med information och datasystem

• personalrisker som inverkar på tillgängligheten till personal och på personalens

kompetens

• imagerisker som påverkar samkommunens framtoning

• miljö- och skaderisker som påverkar personalen och invånare

5.2 Strategiska och ekonomiska risker
Organisationens måluppfyllelse, val och beslut är förknippade med risker som kallas

strategiska och ekonomiska risker. I samband med bedömningen av de strategiska och

ekonomiska riskerna måste organisationen bestämma hurdana risker den är beredd att ta. I

samband med bedömningen av dessa risker kan man ofta identifiera och tillgodogöra

möjligheter.
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Samkommunens strategiska mål och åtgärder har fastställts i samkommunens strategi. I

samband med budgetarbetet och motsvarande processer fastställer serviceområden och

dottersammanslutningar sina verksamhetsmässiga och ekonomiska mål som är härledda från

samkommunens strategiprogram. I samband med budgetarbetet identifierar ansvarsområden,

serviceområden och dottersammanslutningar de risker som kan äventyra måluppfyllelsen och

konsekvenserna av dessa risker samt uppgör och uppdaterar planer och åtgärder som behövs

för att hantera dessa risker. Fullmäktige beslutar om bindande och övriga

verksamhetsmässiga mål som omfattas av budgeten.

Med ekonomiska risker avser man i det här sammanhanget närmast val och risker som är

förknippade med samkommunens, ansvarsområdets, serviceområdets eller en

dottersammanslutnings hushållning, likviditet, finansiering och placeringar. De val och beslut

samt de risk- och möjlighetsanalyser som görs i anslutning till dessa är av central vikt i fråga

om de strategiska och ekonomiska riskerna.

5.3 Verksamhetsrelaterade risker
Verksamhetsrelaterade risker är risker som är förknippade med organisationens personal,

verksamhet och legitimitet, processer samt uppgifter och datasystem som i regel medför

skadliga konsekvenser. Detta riskperspektiv omfattar även skaderisker som kan äventyra

personal- och omgivningssäkerheten samt egendomen. De verksamhetsrelaterade riskerna

inrymmer även risker som är förknippade med överensstämmelse och oegentligheter, vilka

när de realiseras ofta får utöver ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser även

konsekvenser som kan skada anseendet.

De verksamhetsrelaterade riskerna identifieras och bedöms i samband med det dagliga

ledarskapsarbetet. Med tanke på hanteringen av de verksamhetsrelaterade riskerna är det

viktigt att potentiella riskfaktorer har identifierats och att man vidtagit ändamålsenliga åtgärder

samt att de fungerar effektivt. Genom hanteringen av de verksamhetsrelaterade riskerna

strävar man efter att säkerställa att riskerna inte orsakar oförutsedda ekonomiska följder eller

andra skadliga följder. Vid hanteringen av verksamhetsrelaterade risker tillgodogör man sig av

varierande metoder, såsom förmanskontroll, instruktioner och kontroller. Identifierade

verksamhetsrelaterade risker tas i beaktande i planeringen av organisationens beredskap och

kontinuitetshantering på det sätt som fastställts i de givna anvisningarna. De ekonomiska

följderna av skaderisker kan också minskas med försäkringar.
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5.4 Externa risker
Externa risker är risker som uppstår utanför organisationen och som organisationen inte själv

kan hindra från att uppstå. Dylika förändringar kan bland annat anknyta till ekonomi eller

reglering samt lokala eller globala kriser och katastrofer som tillfälligt eller permanent ändrar

verksamhetsmiljön.

De externa riskerna identifieras och bedöms i samband med det dagliga ledarskapsarbetet.

Ansvarsområdena och serviceområdena måste förmå identifiera och beakta de externa

riskerna i synnerhet i samband med den analys som görs av verksamhetsmiljön i anslutning

till de årligen återkommande budgetprocesserna. Dottersammanslutningarna ska tillämpa

liknande principer i sina egna planeringsprocesser.

Det som är viktigt vid hanteringen av de externa riskerna är att man förmår identifiera

förändringar i verksamhetsmiljön och kan bedöma vilka konsekvenser dessa eventuellt

kommer att få. Vid bedömningen av de framtida förändringarna kan man dra nytta av olika

prognoser, scenarier och kalkyleringsmodeller. De mest betydande riskerna måste uppföljas

aktivt och fortlöpande.

Målet med hanteringen av de externa riskerna är att sträva efter att minska följderna av

riskerna ifall de realiseras. I samkommunens verksamhet innebär det här bland annat att man

verksamhetsmässigt och ekonomiskt förbereder sig på framtiden samt snabbt anpassar och

reagerar på ändringar i det rådande läget. De identifierade externa riskerna tas i beaktande i

planeringen av organisationens beredskap och kontinuitetshantering på det sätt som fastställts

i samkommunens beredskapsanvisning.

5.5 Betydande risker som hänför sig ägarstyrning
När det gäller ägarstyrning så är betydande risker sådana strategiska och ekonomiska risker

samt verksamhetsrelaterade och externa risker som hotar de mål som uppställts för

ägarstyrningen eller som i övrigt får synnerligen omfattande konsekvenser ifall de realiseras.

Många av de risker som hänför sig till ägarstyrningen är sådana att de måste hanteras i

samarbete med flera aktörer.

Ägarstyrningssektionen sammanställer och uppgör utvärderingar av de betydande riskerna

som hänför sig till ägarstyrningen. Vid identifieringen och bedömningen av riskerna tillgodogörs

bland annat de risker som serviceområdena och dottersammanslutningarna har identifierat

och utvärderat. Dessa betydande risker rapporteras årligen i samband med

verksamhetsberättelsen i bokslutet.
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5.6 Riskbedömning
Risker bedöms i samband det dagliga ledskarskapsarbetet och beslutsfattandet i och med att

riskperspektivet är en faktor som inverkar på beslutsfattandet. Det strategiska arbete och den

ekonomiska planering som utförs av ansvarsområden, serviceområden och

dottersammanslutningar inrymmer flera element som i själva verket är riskbedömning.

Syftet med riskbedömningen är att identifiera de mest betydande riskerna och analysera hur

de ska hanteras. Innan man påbörjar riskbedömningsprocessen måste man bestämma på

vilken organisationsnivå riskerna ska granskas. Vid riskbedömningen tas de perspektiv och

dimensioner i beaktande som hänför sig till riskhantering. Vid en enskild bedömning kan man

även fokusera sig på bedömningen av ett specifikt riskperspektiv eller riskslag.

Risker kan även identifieras och bedömas med hjälp av enskilda riskbedömningar. En enskild

bedömning eller riskworkshop ersätter inte fortlöpande och mera omfattande

riskhanteringsarbete, men den kan ge en tämligen tillförlitlig bild av nuläget och

utvecklingsbehovet i det delområde som bedömts.

Riskbedömningen kan fördelas i olika faser på följande sätt:

1. Identifiering av risker

I den fas när risker ska identifieras ska man identifiera händelser som kan inträffa eller uppstå

och som bedöms få konsekvenser för organisationens måluppfyllelse. Utgående från

identifieringsfasen sammanställer man de betydande riskerna samt beskriver orsakerna och

konsekvenserna av dessa risker. Denna beskrivning används sedan för att uppgöra

riskbeskrivningar.

2. Bedömning av storleken på riskerna och sannolikheten för att de ska realiseras

Sannolikheten för att identifierade risker ska realiseras och konsekvenserna av dem ska

utvärderas utgående från utvärderingskriterier som fastställts i förväg. I utvärderingskriterierna

ska man ta ställning till huruvida de redan befintliga riskahanteringsmekanismerna ska beaktas

i samband med utvärderingen. Vid bedömningen av risker måste man ta i beaktande i vilken

omfattning risken, om den realiseras, äventyrar bland annat nedan stående faktorer:

• uppnåendet av strategiska, ekonomiska och verksamhetsrelaterade mål

• legitimiteten i verksamheten

• kontinuiteten i verksamheten

• hälsan, säkerheten och omgivningen
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Vid bedömningen bör man även beakta möjligheten att flera risker realiseras samtidigt och de

gemensamma konsekvenserna av de olika riskerna.

3. Bedömning av nuvarande hanteringsmekanismer

Om de hanteringsmekanismer som används i det ögonblick när bedömningen görs inte har

tagits i beaktande i bedömningen av riskstorleken måste riskhanteringsnivån bedömas

separat. Då måste man utreda vilka hanteringsmekanismer kan användas för att bemöta

ifrågavarande risk och huruvida de nuvarande mekanismerna är ändamålsenliga och effektiva.

Dessa hanteringsmekanismer kan exempelvis inrymma tekniska lösningar, tillvägagångssätt

samt anvisningar och hörsammandet av dem.

4. Val av de mest betydande riskerna

Utgående från identifieringen och storleken av riskerna och bedömningen av de nuvarande

hanteringsmekanismerna bör man skapa sig en bild av de mest betydande riskerna och hur

de hanteras. Därefter bör man utreda vilka risker som kräver noggrannare utvärdering.

Ansvarsområden, serviceområden och dottersammanslutningar ska i sina egna utvärderingar

även beakta hur riskerna påverkar sektorövergripande processer. Den grundläggande

principen är att risker inte ska överföras på en annan enhet i samkommunen. Om

ansvarsområdets, serviceområdets eller dottersammanslutningens betydande risker utgör ett

hot för en annan enhet i samkommunen ska det här rapporteras, varefter parterna måste

komma överens om hur frågan ska hanteras.

5.7 Beslut om riskhanteringsmekanismer
Målet med riskhanteringsmekanismerna är att få riskerna på en acceptabel nivå. Om man

konstaterar att de mekanismer som används vid hanteringen av de mest betydande riskerna

inte är tillräckliga måste hanteringen vidareutvecklas.

De huvudsakligaste alternativen vid hanteringen av risker är att radera, undvika, minska,

acceptera eller flytta riskerna. En risk kan alltså accepteras genom ett medvetet beslut eller så

kan man ta en behärskad risk för att dra nytta av en möjlighet. Olika alternativ behöver

nödvändigtvis inte utesluta varandra. Vid valet av hanteringsmekanismer ska man beakta

utbytet, effektiviteten och kostnaderna av de olika alternativen.

De hanteringsmekanismer som används ska kopplas till processerna och gås igenom med

respektive part och behövliga intressegrupper. Riskhanteringsmekanismerna kan också skapa

nya risker som sedan igen måste utvärderas och uppföljas. Vid planeringen och

genomförandet av riskhanteringsmekanismerna måste man fastställa:
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• ansvarsperson(er), tillvägagångssätt, resurser och tidtabeller

• hur effekten av hanteringsmekanismerna ska mätas

• hur mekanismerna ska dokumenteras, uppföljas och rapporteras

Riskhanteringsmekanismerna ska kunna spåras. Hanteringsmekanismerna ska

dokumenteras i exempelvis verksamhetsplanen, processbeskrivningar, arbetsbeskrivningar

som anknyter till processer eller i andra motsvarande handlingar.

De åtgärder och projekt som ska genomföras inom ramen för den interna kontrollen och

riskhanteringen ska inrymmas i verksamhetsplanen, samtidigt ska också kostnaderna beaktas

i budgetförslaget.

6 Kommunikation och rapportering

6.1 Betydelsen av och riktigheten i kommunikationen
Information och kommunikation som gäller och stöder den interna kontrollen och

riskhanteringen behövs på alla nivåer i organisationen för att verksamheten ska kunna ledas i

enlighet med de mål som uppställts för samkommunen. För styrningen och övervakningen av

verksamheten behöver ledningen information om mål, ekonomi, verksamhet, projekt och

upphandlingar samt bestämmelser och beslut samt om hur dessa följs. Information behövs

även om verksamhetsmiljön. Denna information fås bland annat av de parter som anknyter till

ägande, avtal, assistans eller annat samarbete.

En fungerande kommunikation som stöder den interna kontrollen och riskhanteringen

förutsätter att man uppställer mål för kommunikationen och uppföljer dessa mål samt fastställer

tydliga roller, befogenheter och uppgifter för innehållsproduktionen och distributionen av

informationen. Dessutom behöver man rutiner för hur informationen om den interna kontrollen

och riskhanteringen ska distribueras i alla riktningar i organisationen.

Dessutom måste kommunikationen med samkommunens externa intressegrupper, såsom

kunder, kommuninvånare, serviceproducenter, revisorer tillsynsmyndigheter och övrig

statsförvaltning, löpa effektivt. Av de externa aktörerna får man också information om brister

och oändamålsenligheter i den interna kontrollen, men även om risker som realiserats.

För att verksamheten ska vara resultatrik måste man ha tillgång till adekvata och tillräckliga

uppgifter till grund för och verkställandet av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Uppgifternas riktighet, tillgänglighet och förtrolighet skyddas genom hanteringen av datarisker.

Hanteringen av dessa risker omfatta tillvägagångssätt och rutiner som hänför sig till
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handläggare av uppgifter, tekniska skyddsmekanismer samt skydd av utrymmen där uppgifter

handläggs.

Ansvaret för ordnandet av hanteringen av datarisker och tillsynen av hanteringsmekanismerna

innehas av den som äger informationen samt den som äger det datasystem med vilka

informationen handläggs. De uppgifter som handläggs måste identifieras och klassificeras för

att man ska kunna förhindra att viktig information förändras, handläggs otillbörligt, försvinner

och blottläggs. Information i olika form (exempelvis elektroniska uppgifter eller

pappershandlingar) förutsätter olika skyddsmekanismer.

Hanteringen av datarisker genomförs med bland annat följande verktyg:

• direktiv, utbildning, kommunikation, utvärdering och granskningar

• klara beskrivningar av vem som äger uppgifterna och vem som innehar

övervakningsansvaret

• klassificering och skydd av uppgifter

• tekniska datasäkerhetsrelaterade skyddsmekanismer

• hantering av tillgång till datasystem

• dokumentation av viktiga funktioner och datasystem

• bakgrundsutredningar av anställda och sekretessavtal

• uppföljning och utredning av fel och överraskande händelser

• skydd och passerkontroll som hänför sig till lokaler

• beredskap för störningar och olyckor

Det finns ingen orsak att hemlighålla uppgifter utan grund. Genom informationstransparens

främjas tillgodogörandet av informationen samt bland annat den transparens och tillit som

hänför sig till verksamheten och användningen av medel. Dessutom måste riktigheten och

oföränderligheten hos offentlig information tryggas.

6.2 Rapportering
Det viktigaste verktyget för samkommunens ledning är de rapporter som uppgörs om

måluppfyllelsen och hörsammandet av stadgor och beslut samt uppdagade avvikelser. De

uppgifter som rapporteras ska vara tillförlitliga, väsentliga, aktuella och i rätt form.

Kvaliteten på informationen påverkas av dess relevans, tidsenlighet, riktighet och tillgänglighet.

En av de viktiga uppgifterna som utförs inom ramen för kontrollen är att se till att informationen

är riktig och till sin form adekvat.



22

Riktigheten av informationen bekräftas med kontroll av de processer som används för att ta

fram information och rapporter. Ansvaret för att riktigheten av informationen bekräftas, även

av information som fåtts av externa aktörer, ligger hos den som äger ifrågavarande funktion

eller process. Dessutom bör man i kontrollen av riktigheten av rapporteringen och

informationen även uppmärksamma risken för oegentligheter.

Arbetet med att ta fram information och rapporter som stöder den interna kontrollen och

riskhanteringen förutsätter:

• att man fastställer hurdana uppgifter som behövs

• att man identifierar informationskällor och system som producerar information

• att man kommer överens om hur informationen ska förädlas

• att man har informationsinsamlings- och distributionskanaler samt kanaler för att

förmedla information

• att man har uppföljningssystem med fastställda mål, mätare och processer

• att man utreder avvikelser och tillser vidtagna korrigerande åtgärder samt

• att information och informationskällor stundom omvärderas

Det lönar sig inte att producera information ifall kostnaderna och arbetsmängden överskrider

det erhållna utbytet. Information kan i allmänhet tas fram via datasystem effektiverare och

lättare när informationsbehoven har tagits i beaktande redan i de krav som ställs i samband

med nya datasystemsprojekt. Därför måste den interna kontrollens och riskhanteringens

informationsbehov tas med i definitionen av de krav som ställs i samband med nya

datassystemsprojekt.

Rapporter som produceras inom ramen för ansvarsområdenas, serviceområdenas och

dottersammanslutningarnas operativa verksamhet stöder deras egna interna kontroll och

riskhantering. Enheter på olika nivåer kan i den interna kontrollen och riskhanteringen

tillgodogöra sig av rapporter om bland annat:

• uppföljningen av ekonomin och verksamheten

• uppföljningen av befogenheter och användningen av dem

• avvikelser och fel

• skador och tillbud

Bokföringsnämndens kommunsektion har berett en allmän anvisning om upprättande av

bokslut och verksamhetsberättelse för kommuner och samkommuner. Enligt anvisningen

förutsätts styrelsen avge en grundad redogörelse som främjar god förvaltningssed om den

interna kontrollen i samkommunen och skilt om tillbörligheten och tillräckligheten av

koncernövervakningen.
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7 Uppföljning, utvärdering och utveckling av intern
kontroll och riskhantering

7.1 Uppföljning, utvärdering och utveckling på olika
nivåer i samkommunen
Funktionsdugligheten hos den interna kontrollen och riskhanteringen uppföljs, utvärderas och

utvecklas på alla nivåer i samkommunen. Ansvaret för uppföljningen ligger hos de ledande

tjänsteinnehavarna samt hos dottersammanslutningars verkställande direktörer och organ. I

utvärderingen och utvecklingen av den interna kontroll och riskhantering som genomförs på

samkommunsnivå tillgodogör man sig av beskrivningar, utvärderingar och rapporterade

utvecklingsåtgärder som ansvarsområden, serviceområden och dottersammanslutningar har

upprättat om den interna kontrollen och riskhanteringen.

Uppföljning och utvärdering utgör en viktig del av den interna kontrollen och riskhanteringen.

Genom uppföljningen och utvärderingen bekräftar man funktionsdugligheten hos den interna

kontrollen och riskhanteringen samt identifierar avvikelser som observerats i verksamheten

och verksamhetsresultaten. Avvikelser kan vara ett tecken på en bristfällig övervakning, varvid

man får en möjlighet att söka primärorsaken till bristen och vidta korrigerande åtgärder.

Verksamhetsmiljön, målen, organisationsstrukturen och verksamhetsprocesserna ändras

under tidens gång. Även övervakningen måste förändras i takt med förändringarna. Genom

uppföljning och utvärdering kan man bland annat:

• bekräfta att övervakningen är effektiv och funktionsduglig

• observera förändringar i verksamhetsmiljön, organisationen och verksamheten, vilka kan

leda till att risker uppstår eller förändras

• lära sig av tillbud och misslyckanden

• identifiera och utvärdera avvikelser och nya risker

• utveckla den interna kontrollen och riskhanteringen

Ledningen och förmännen uppföljer, utvärderar och utvecklar den interna kontrollen och

riskhanteringen inom sina respektive ansvarsområden. De ska i den dagliga verksamheten

följa upp risker och bedöma funktionsdugligheten och ändamålsenligheten av den interna

kontrollen och riskhanteringen. Genom att förena den uppföljningsinformation som skapas

med hjälp av datatekniken med den resultatgenomgång som utförs av personalen kan man få

till stånd en effektiv och ständig utvärdering. Utöver den ständiga uppföljningen som inbakats

i den dagliga verksamheten och processerna måste man även genomföra periodvisa

utvärderingar.
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De observationer som fås via uppföljningen och utvärderingen av bristerna i den interna

kontrollen och riskhanteringen ska rapporteras till de personer som ansvarar för att korrigerade

åtgärder blir vidtagna. Därtill ska de observerade bristerna rapporteras i organisationslinjen till

en nivå som befinner sig åtminstone en nivå högre än de personer som ansvarar för de

korrigerande åtgärderna.

7.2 Redogörelse för intern kontroll och riskhantering
Alla redovisningsskyldiga organ i samkommunen ger som en del av sin verksamhetsberättelse

en redogörelse för ordnandet av den interna kontrollen och riskhanteringen, för brister som

observerats vid kontrollen och för hur dessa ska korrigeras.

I redogörelsen för den interna kontrollen och riskhanteringen förutsätts man utvärdera

lednings- och förvaltningsseden, nuläget och utvecklingsbehoven gällande den interna

kontrollen och riskhanteringen. Utvärderingen ska vara systematisk och tillräckligt omfattande

i förhållande till organisationens storlek och struktur. Vid upprättandet av redogörelsen ska

samtlige delområden som omfattas av den interna kontrollen och riskhanteringen utvärderas

systematiskt

7.3 Användning av intern revision
Den interna revisionen är en opartisk stödfunktion för styrelsen och den högsta ledningen.

Denna objektiva utvärderings-, kontroll- och konsulteringsverksamhet stöder utvecklingen av

organisationen samt måluppfyllelsen. Den interna revisionen är inriktad på hela

organisationens interna kontroll, riskhantering samt lednings- och förvaltningsprocesser. Den

interna revisionen styrs av internationella anvisningar i branschen, vilka omfattar bland annat

etiska regler, yrkesstandarder och praktiska anvisningar.

Samkommunens ledning kan använda sig av intern revision för att omsätta den interna

kontrollen i praktiken när den ska bedöma ledningens och förvaltningens, den interna

kontrollens och riskhanteringens resultat och tillräcklighet. Samkommunen har en egen intern

revisor, men samkommunens ledning kan vid behov köpa denna tjänst även av en

utomstående aktör.

Samkommunens ledning ska överväga behovet av separata utvärderingar på basis av:

• resultaten av tidigare uppföljningar och utvärderingar

• antalet förändringar som påverkar övervakningsbehovet
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• naturen och omfattningen av förändringarna och de risker som är förknippade med

dem

• kompetensen och erfarenheten hos de personer som sköter övervakningen

7.4 Den externa revisionens utvärderingsuppgift
Den externa revisionen är oavhängig från den operativa ledningen och den övriga

organisationen. Den externa övervakningen sköts av en revisor, revisionsnämnd och

revisionsverket.

Revisor

Fullmäktige väljer en revisionssammanslutning för granskning av förvaltningen och ekonomin.

Revisorn ska granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut med

iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen. Dessutom ska revisorn

granska att de uppgifter som gäller grunderna för statsandelarna är riktiga, och att

samkommunens interna kontroll och riskhantering samt övervakningen av ägarstyrningen har

ordnats som sig bör. Revisorn avger en revisionsberättelse till fullmäktige och rapporterar om

resultaten av revisionen även till samkommunens ledning, revisionsnämnden och

revisionsobjektet.

Revisionsnämnden

Revisionsnämndens ska bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och

ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål som

fullmäktige satt upp för verksamheten och ekonomin har nåtts i samkommunen. Ytterligare ska

nämnden bedöma huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och ändamålsenligt

sätt. Denna verksamhet omfattar förutom samkommunen och ägarstyrningen även samarbete

mellan kommunerna och övrig verksamhet som grundar sig på ägande, avtal och finansiering.

Nämnden övervakar att skyldigheten att redogöra för bindningar iakttas och tillkännager

redogörelserna för fullmäktige.

Revisionsnämnden avger en utvärderingsberättelse för respektive år till fullmäktige och kan

efter eget omdöme upprätta separata rapporter till fullmäktige i ärenden som är betydande för

samkommunens verksamhet och ekonomi.
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7.5 SHQS-kvalitetsprogrammet

Organisationen har förbundit sig till att tillämpa de standarder som används i SHQS-

kvalitetsprogrammet. De självvärderingar samt de interna och externa kvalitetsauditeringar

som hänför sig till kvalitetsprogrammet hjälper också organisationen att ständigt förbättra

verksamheten och bidrar till att den interna kontrollen fungerar ändamålsenligt.

.
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Direktiv för den interna revisionen

1 § Bakgrund och syfte
Den interna revisionen är styrelsens och ledningens verktyg för att förvissa sig om den interna

kontrollens tillräcklighet. Intern revision kan sägas omfatta alla de åtgärder och rutiner med

vilka organisationen strävar efter att säkerställa att den uppnår de mål som uppställts för

verksamheten och tryggar kontinuiteten i verksamheten, dvs. ser till att verksamheten är

framgångsrik och laglig. I praktiken betyder det här att:

• den information som besluten bygger på är tillräcklig och tillförlitlig

• lagstiftning, myndighetsföreskrifter och beslut fattade av olika organ iakttas

• egendom och resurser tryggas.

Det här är alltså en process som anknyter till den dagliga ledningen och styrningen samt det

dagliga arbetet. Den interna kontrollen omsätts i praktiken av människor på alla nivåer i

organisationen – och består inte enbart av olika principer, anvisningar, system och modeller. I

vår arbetsdag kommer den interna kontrollen till uttryck bland annat genom att uppgifter,

befogenheter och ansvar är tydligt fördelade, genom kontroll- och rapporteringsskyldigheter,

genom skydd av information och informationssystem, genom skydd av egendom och

avtalshantering. Ansvaret för den interna kontrollen ligger utöver på ledningen även på alla de

övriga personer som ansvarar för måluppfyllelsen. Riskhanteringen är ansluten till den interna

kontrollen, eftersom måluppfyllelsen påverkas av varierande externa händelser som

organisationen inte kan påverka i någon större utsträckning. Genom riskhantering kan man få

en rimlig visshet om att den operativa ledningen och styrelsen i tid blir medveten om inom

vilken tidsram de uppställda målen kommer att uppnås.

Den interna revisionen är en del av den interna kontrollen och dess uppgift är att hjälpa

organisationen att nå målen genom att erbjuda ett systematiskt angreppssätt för att utvärdera

och utveckla organisationens riskhanterings-, tillsyns-, lednings- och förvaltningsprocesser.

I den interna revisionen tillämpas etiska kriterier och förhållningsregler (IIA) som uppgjorts av

branschens fackorganisation. Dessa kriterier och förhållningsregler omfattar integritet,

objektivitet, konfidentialitet och kompetens.

Integritet skapar förtroende och bildar grunden för tilliten till revisorns omdöme. Revisorn ska

utföra sitt arbete på ett ärligt, noggrant och ansvarsfullt sätt samt följa lagar och tillhandahålla

de uppgifter som lagar och professionen förväntar samt respektera och verka för

organisationens legitima och etiska mål.
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Revisorn ska inte medvetet delta i illegal verksamhet eller vara involverad i för yrkeskåren eller

organisationen diskrediterande sammanhang.

Objektivitet: Revisorn ska visa högsta grad av yrkesmässig objektivitet vid insamling,

utvärdering och kommunikation av information om den verksamhet eller process som

granskas. Revisorn ska göra en balanserad utvärdering av alla relevanta omständigheter och

får inte otillbörligt låta sig påverkas av sina egna eller andras intressen i sina bedömningar.

Revisorn ska inte delta i någon aktivitet eller relation som försvagar eller kan antas försvaga

deras opartiska utvärdering. Revisorn ska inte motta något som kan störa eller som kan antas

störa det professionella omdömet. Revisorn ska tillkännage alla väsentliga saker som han/hon

känner till och som kan ge en felaktig bild av de bedömda funktionerna om de utelämnas.

Konfidentialitet: Revisorn ska respektera värdet av och äganderätten till informationen de får

tillgång till och får inte röja denna utan särskilt tillstånd, förutsatt att det inte finns juridiska eller

yrkesmässiga skyldigheter att göra så. Revisorn ska omsorgsfullt använda och skydda den

information han/hon får tillgång till i arbetet, och ska inte använda information för egen vinning

och inte heller på något sätt som skulle vara oförenligt med lag eller skadligt för

organisationens legitima och etiska målsättningar.

Kompetens: Revisorn ska tillämpa de kunskaper, färdigheter och erfarenheter som krävs för

utförande av uppgiften. Revisorn ska utföra sitt revisionsuppdrag i överensstämmelse med de

professionella standarderna samt kontinuerligt höja sin yrkeskompetens samt effektiviteten,

verkningsfullheten och kvaliteten på sina tjänster.

Samkommunen har en vakans för en intern revisor.

2 § Befogenheter, ansvar och rätt till tillgång till
information
Administrativt verkar den interna revisionen under ekonomiförvaltningen samt rapporterar till

samkommunens direktör om de fynd som den interna revisionen observerat vid revisionen av

verksamheten. Den sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken är underställd styrelsen,

får årligen en sammanfattning över den revision som genomförts, och vid behov en precisare

redogörelse för enskilda revisioner. Internrevisionens arbetsfält täcker organisationens

verksamhetsområden med undantag för samkommunens fullmäktige och styrelse.

Internrevisionen granskar inte klinisk/ vårdrelaterad verksamhet.
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Den interna revisionen är oberoende av de funktioner som granskas.

Den interna revisionen har inga befogenheter eller ansvar gentemot de funktioner som

granskas.

Den interna revisionen skall iaktta de stadganden och bestämmelser som utfärdats om

hemlighållande av uppgifter.

Den interna revisionen har rätt att för sin revisionsuppgift få nödvändiga uppgifter och

dokument, träffa nödvändiga personer och få tillgång till att granska fysisk egendom som

anknyter till ärendet. Därtill är den berättigad att av verksamhetsenheterna få den hjälp som

behövs med tanke på skötseln av uppgifterna.

3 § Uppgifter
Den interna revisionen har till uppgift att i enlighet med arbetsprogrammet eller som särskilt

tilldelade uppgifter granska och utvärdera:

1. verksamhetens resultatmässighet, garanterandet av egendomen samt

resursanvändningen

2. kontroll- och riskhanteringsmekanismernas tillräcklighet och ändamålsenlighet

3. tillförlitligheten, rättidigheten och ändamålsenligheten i fråga om rapportering och annan

informationsgång

4. riktigheten, efterlevnaden och ändamålsenligheten beträffande beslut, avtal och direktiv.

Därtill ska intern revisionen

5. delta som sakkunnig i olika utvecklingsprojekt enligt särskild överenskommelse

6. ge råd till samkommunens olika enheter i frågor som berör intern kontroll

7. utvärdera anordnandet av interna kontrollen i samband med det årliga bokslutet

8. upprätthålla ett kvalitetssäkringssystem som täcker internrevisionens samtliga

verksamhetsområden

Intern revisionen rapporterar observerade brister och föreslår förbättringsåtgärder.

4 § Planering
Den interna revisionen bygger på en riskorienterad planering. I det arbetsprogram som årligen

uppgörs för den interna revisionen iakttas de risker som anknyter till organisationens

verksamhet och ekonomi, betydelsefulla förändringar i verksamheten och ledningens
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synpunkter. Arbetsprogrammet fastställs av samkommunens direktör. Arbetsprogrammet ges

revisionsnämnden samt den externa revisorn tillkänna.

Utöver arbetsprogrammet kan revisorsassistenten ta emot extraordinära uppgifter om vilka

överenskommes skilt med samkommunens direktör.

5 § Arbetsmetoder
Den interna revisionen bygger på insamling av objektiva observationer, varefter dessa

observationer används för att skapa en helhetsbild av situationen.

Syftet med den interna revisionen är att ge organisationen en opartisk bedömning av

riskhantering, tillsyn eller lednings- och förvaltningsprocesser.

Det hör till revisionsuppdraget att fastställa mål för revisionen, inhämta bestyrkande

information och analysera denna information, göra slutsatser och vid behov avge

rekommendationer om hur missförhållanden ska korrigeras och verksamheten ska utvecklas.

Den bestyrkande informationen kan förvärvas exempelvis genom analytiska metoder,

undersökning av dokument, observationer och intervjuer. Den interna revisionen beskrivs och

rekommendationer avges i form av en revisionsrapport. Denna kan även inrymma

ställningstaganden av personer som ansvarar för den granskade verksamheten, dvs. hur de

anser att utvecklingsförslagen borde omsättas i praktiken.

Konsultationer omfattar rådgivning och andra tjänster av liknande karaktär som har till syfte att

ge organisationens funktioner ett mervärde men också rekommendationer om hur

organisationens riskhanterings-, tillsyns- samt lednings- och förvaltningsprocesser borde

utvecklas, men utan att den interna revisionen tilldelas ett beslutsansvar.

Konsultationstjänster kan bland annat innefatta rådgivning (inkl. enskilda ställningstaganden

och kommentarer), handledning av självutvärderingar och utbildning i områden som hör till den

interna revisionens sakkunskap. Karaktären och omfattningen av konsultationen ska

överenskommas med kunden för att den interna revisionen ska kunna slå vakt om sin

opartiskhet och objektivitet.

6 § Rapportering och uppföljning
Den interna revisionen avger en rapport om sitt arbete till samkommunens direktör på

överenskommet sätt. Den sektion för intern kontroll och riskhantering, vilken är underställd

styrelsen delges årligen en sammanfattning över genomförda granskningar. Rapport över
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enskild granskning delges ansvarspersonen för den granskade verksamheten samt dennes

förman.

Internrevisionens rapporter ges även revisionsnämnden och externa revisorn tillkänna.

För extraordinära uppgifter sker rapporteringen enligt skild överenskommelse.

Rapporteringen kan ske muntligt eller skriftligt beroende på signifikansen av revisionsfynden.

Principer för rapporteringen är att

1. efter fullgjord granskning eller annan uppgift avges skriftlig rapport utan dröjsmål

2. innan rapport avges diskuteras observationer och åtgärdsförslag med ansvarsperson för

den granskade verksamheten

3. ur rapporten framgår granskningens syfte, omfattning och resultat

4. i fall av upptäckta missbruk underrättas även externa revisionen

Interna revisorn ska följa med att i granskningsrapporter givna åtgärdsförslag behandlas i

behörig instans.

7 § Den interna revisionens ställning gentemot övriga
utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner
Den interna revisionen ska för att minimera överlappningar utbyta information och samordna

verksamheten med andra interna och externa utvärderings- och kvalitetssäkringsfunktioner,

så att dessa tillsammans utgör ett heltäckande övervakningssystem.

8 § Dokumentation och arkivering
Den interna revisionen ska uppgöra arbetspapper över genomförda granskningar för att påvisa

vilka arbeten som omfattas av arbetsplanen, men även över övriga genomförda arbeten och

granskningar, angivet per revisionsobjekt. Arbetspappren ska uppgöras och förvaras så att

observationer och rekommendationer kan påvisas även i efterskott på basis av dem.

Internrevisionens granskningsrapporter arkiveras i enlighet med samkommunens arkivstadga.
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1 § Normer som fungerar som grund för uppgörandet av avtalet 
 
Enligt 42 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010) ska avtalsparterna inom ett 
specialupptagningsområde tillsammans ordna specialiserad sjukvård inom sitt område. I 
lagen förutsätts att avtalsparterna inom ett specialupptagningsområde tillsammans ska 
sörja för den styrning och rådgivning som de kommuner och sjukvårdsdistrikt som hör till 
samma specialupptagningsområde behöver när det gäller att tillhandahålla specialiserad 
sjukvård och fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonalen och att organisera den 
vetenskapliga forskningen och utvecklingen. Avtalsparterna inom ett 
specialupptagningsområde ska tillsammans planera och samordna tjänsteproduktionen, 
informationssystemlösningarna, den medicinska rehabiliteringen och anskaffningarna inom 
den specialiserade sjukvården inom sitt område. Dessutom ska avtalsparterna inom ett 
specialupptagningsområde tillsammans med utbildningsmyndigheterna och 
arbetsförvaltningen samordna hälso- och sjukvårdspersonalens grundläggande utbildning, 
fortsatta utbildning och fortbildning samt tillsammans med landskapsförbunden samordna 
efterfrågan på arbetskraft och utbildningsutbudet. 
 
I 43 § i hälso- och sjukvårdslagen stadgas det om avtalet om ordnande av specialiserad 
sjukvård. Enligt lagen ska de samkommuner som är avtalsparter inom ett 
upptagningsområde för högspecialiserad vård ingå avtal om ordnande av specialiserad 
sjukvård. I avtalet ska det överenskommas om arbetsfördelningen och samordningen av 
verksamheten mellan de samkommuner som är avtalsparter inom ett 
specialupptagningsområde och om principerna för införande av nya metoder.  
 
I avtalet ska den överenskomna arbetsfördelningen främja hälso- och sjukvårdens kvalitet, 
patientsäkerheten och hälso- och sjukvårdens genomslag, produktivitet och effektivitet. I 
arbetsfördelningen ska det också säkerställas att det vid den verksamhetsenhet som ger 
vård enligt avtalet finns tillräckliga ekonomiska och personella resurser och tillräcklig 
kompetens. 
 
Enligt lagen får närmare bestämmelser om frågor som det ska avtalas om i avtalet om 
ordnande av specialiserad sjukvård utfärdas genom förordning av statsrådet. Statsrådet 
har i enlighet med detta utfärdat en förordning om planer för ordnande av hälso- och 
sjukvård och om avtal om ordnande av specialiserad sjukvård (337/2011). Förordningens 
innehåll har även beskrivits närmare i bakgrundspromemorian som upprättats i samband 
med dess förberedning. 
 
Statsrådet har den 13 december 2012 utfärdat en förordning om
specialupptagningsområden inom den högspecialiserade sjukvården. Enligt 1 § punkt 2
omfattar Åbo universitetssjukhus upptagningsområde för högspecialiserad sjukvård
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Vasa
sjukvårdsdistrikt. (Fr.o.m. 1.1.2022 Samkommunen för Österbottens Välfärdsområde.)

Avtalet har godkänts en första gång för den kommunfullmäktigeperiod som inleddes 2013.
Social- och hälsovårdsministeriet har därefter utfärdat en förordning (782/2014) om
grunderna för brådskande vård och om villkoren för jour inom olika medicinska
verksamhetsområden. Förordningen trädde i kraft den 1 januari 2015 med undantag av 14
§ som berör gynekologi, förlossningar och barnsjukdomar som trädde i kraft den 1 januari
2017. Därutöver har riksdagen godkänt en ändring av hälso- och sjukvårdslagen
(1516/2016) gällande brådskande vård, ordnande av och innehållet inom den prehospitala



 

akutsjukvården samt arbetsfördelningen och centraliseringen av vissa uppgifter inom den 
specialiserade sjukvården. Lagen trädde i kraft den 1 januari 2017, men 45 § och 50 § 
samt 50 a § 3 mom. ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. I detta 
uppdaterade avtal om ordnande av specialiserad sjukvård har konsekvenserna av ovan 
nämnda författningsändringar tagits i beaktande. 
 
Utöver tidigare nämnda normer baserar sig avtalet på stadganden som utfärdats om 
ordnande och tillhandahållande av specialiserad sjukvård.  
 
 
2 § Avtalets bakgrund och syfte 
 
 
Egentliga Finlands, Satakunta och Vasa sjukvårdsdistrikt bildar det s.k. ”Västkustens 
miljondistrikt”, som baserar sig på motsvarande geografiska område. De gemensamma 
strategiska målen för västkustens avtalsparter är att 

- säkerställa att det i Björneborgs-, Åbo- och Vasaregionen finns tre jourhavande 
centralsjukhus som tillhandahåller mångsidig, specialiserad sjukvård,  

- trygga verksamhetsförutsättningarna för Åbo universitetscentralsjukhus och den 
medicinska fakulteten vid Åbo universitet genom att ha ett tillräckligt 
befolkningsunderlag i specialupptagningsområdet, 

- trygga antalet läkare och övrig personal inom hälso- och sjukvården i Satakunta och 
Vasa sjukvårdsdistrikt och deras utbildningsbehov samt upprätthålla 
forskningsverksamhet så att den vetenskapligt högtstående verksamheten ska kunna 
fortsätta och 

- trygga tillgången på specialsjukvårdstjänster för svenskspråkiga på deras eget 
modersmål. 

 
I ÅUCS specialupptagningsområde som omfattar Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, 
Satakunta sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt har man haft ett tätt samarbete 
mellan avtalsparterna, och samarbetet har blivit till en väsentlig del av serviceproduktionen 
i dessa sjukvårdsdistrikt men även för det universitetsuppdrag som sköts av Åbo 
universitet.  
 
Genom detta avtal om ordnande av specialiserad sjukvård inom ÅUCS 
specialupptagningsområde och övriga samarbetsarrangemang strävar parterna efter att 
fortsätta det täta och fungerande samarbetet som råder mellan sjukvårdsdistrikten. Detta 
avtal är en fortsättning på det avtal som uppgjordes för åren 2017–2021. 
 
 
3 § Avtalsparter 
 
Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (VSSHP) 
och  
 
Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt (SATSHP) 
och  
 
Österbottens välfärdsområde (”ÖVPH”), å vars vägnar avtalet godkänns av Vasa 
sjukvårdsdistrikt (VSVD). 



 

 
 
4 § Avtalsperiod och avtalets karaktär 
 
Avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård ska upprättas för varje 
kommunfullmäktigeperiod. Detta avtal om ordnande har dock upprättats enbart till år 2022, 
för att sedan överförs avtalsparternas verksamhet inom alla områden till välfärdsområdet. 
Avtalet gäller över övergångsperioden, vilket inte medför större ändringar i tidigare 
verksamhet utan säkerställer att verksamheten fortsätter ändamålsenligt även 2022. 
Social-, hälso- och sjukvårdens struktur samt lagarna som reglerar den kommer att ändras 
under avtalsperioden. Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet följer med 
situationen och avger nödvändiga utredningar och förslag till de organ som fattar beslut i 
respektive sjukvårdsdistrikt i syfte att fördjupa samarbetet.  
 
Detta avtal representerar avtalsparternas gemensamma strategiska avsikter angående 
ordnande och utveckling av den specialiserade sjukvården inom Åbo 
universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde för 2022. Avtalsparterna förbinder 
sig vid att för egen del främja verkställandet av de strategiska avsikter som beskrivs i detta 
avtal. 
 
Avtalsparterna konstaterar också att verkställandet av dessa strategiska avsikter kräver 
utöver detta avtal även en separat beredning och separata beslut av avtalsparternas 
organisationer. 
 
 
5 § Godkännande av avtalet 
 
Avtal om ordnande av specialiserad sjukvård ska godkännas av alla tre sjukvårdsdistrikts 
fullmäktige. 
 
Detta avtalat har godkänts av 
 
fullmäktige för Samkommunen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt  xx.x.2021 § X  
och  
 
samfullmäktige för Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt xx.x.2021 § X 
och  
 
fullmäktige för Samkommunen för Vasa sjukvårdsdistrikt xx.x.2021 § X. 
 
 
6 § Uppföljning av avtalet och bedömning av verkställandet 
 
Uppföljning av avtalet på nivå av sjukvårdsdistrikt/välfärdsområde genomförs i första hand 
av avtalsparternas ledningsgrupper. Direktörerna för avtalsparterna och Österbottens 
välfärdsområde rapporterar i verksamhetsberättelserna, i delårsrapporterna och i 
motsvarande rapporter som berör ekonomin och verksamheten och som ges med jämna 
mellanrum till samkommunernas styrelse vid sidan om andra ärenden för verkställandet av 
detta avtal. Direktörerna ansvara även för att bedömningen av verkställandet av avtalet 
sker i samarbete med kommunerna i de enskilda områdena. 



 

 
För samkommunernas styrelser ordnas minst en gång i året en gemensam förhandling, 
var verkställandet av detta avtal utvärderas och man behandlar avtalsparternas samarbete 
och utvecklingsbehoven som berör avtalet. 
 
För koordineringen av avtalsparternas verksamhet ordnas regelbundet ett gemensamt 
sammanträde för avtalsparternas ledande tjänsteinnehavare, som kallas ledningsgruppen 
för specialupptagningsområdet. Sammanträden ordnas cirka en gång i månaden förutom 
under semestertider. Direktörerna för avtalsparterna och Österbottens välfärdsområde 
utser representanter för ledningsgruppen för specialupptagningsområdet. 
Ledningsgruppen för specialupptagningsområdet väljer årligen bland sina medlemmar en 
ordförande. 
 
Parterna konstaterar att ledningsgruppen för specialupptagningsområdet inte är ett 
beslutande organ och den har ingen befogenhet. De tjänsteinnehavare som förbereder 
och verkställer de ärenden inom sjukvårdsdistriktet som har behandlats i ledningsgruppen 
för specialupptagningsområdet ansvara för att förberedande av ärenden, beslutsfattandet 
och verkställandet sker inom ramen av befogenheterna. 
 
Direktörerna för Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens 
välfärdsområde ansvarar för egen del att uppföljningen av avtalet om ordnande och 
bedömningen av verkställandet genomförs på det avtalade sättet. 
 
 
 
7 § Förnyelse och justering av avtalet 
 
Avtalsparternas direktörer ansvarar för förnyelsen av avtalet för varje fullmäktigeperiod. 
Beredningsarbetet för att upprätta ett nytt avtal inleds i god tid innan avtalsperioden 
avslutas. 
 
Avtalet kan vid behov revideras även i mitten av avtalsperioden. 
 
 
8 § Bedömning av befolkningens servicebehov 
 
Nuläge 
 
I första hand hör ansvaret att dimensionera tjänster inom den specialiserade sjukvården till 
att motsvara befolkningens servicebehov till den operativa ledningen hos varje avtalspart. 
Dess ansvar har preciserats mer noggrant i avtalsparternas regler. Med denna uppgift 
stöder den operativa ledningen hos varje avtalspart primärvårdsenheten som avses i 
hälso- och sjukvårdslagen. 
 
Målbild 
 
Som stöd till avtalsparternas ledning fungerar primärvårdens enheter och/eller 
utvecklingstjänsterna som i tätt samarbete mellan Egentliga Finlands och Satakunta 
sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde utför bedömningar och uppföljningar av 
servicebehovet hos befolkning i området. 



 

 
 
9 § Samarbete och arbetsfördelning angående den specialiserade sjukvården och 
den högspecialiserade sjukvården 
 
Cheföverläkarna inom Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt och 
Österbottens välfärdsområde ansvara för att uppföljningen och bedömningen av 
grunderna för enhetlig vård följs, hur vården ordnas på specialupptagsområdet. 
Cheföverläkarna överlåter minst en gång i året på våren till ledningsgruppen för 
specialupptagningsområdet uppgifter om vilken vård har varit i fokus på 
specialupptagsområdet och vilka nya behov för centralisering och utlokalisering har 
identifierats. 
 
Som bilaga till detta avtal är en förteckning på den vård som varit i fokus 2022 inom ÅUCS 
upptagningsområde för högspecialiserad vård. Cheföverläkarna för Egentliga Finlands och 
Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde har rätt att granska bilagan i 
mitten av avtalsperioden i enlighet med gemensam tjänst. 
 
Bilaga 1. 
 
Cheföverläkarna ska uppmärksamma när han planerar samarbetet och arbetsfördelningen 
de i sjukvårdsdistrikten godkända planerna för ordnande av hälso- och sjukvården samt 
andra aktuella uppgifter om hälsan och välbefinnandet hos befolkning i området, 
servicebehovet samt genomförandet av servicen, kvaliteten, patientsäkerheten och hur 
servicen fungerar samt den då gällande lagstiftningen. 
 
Enligt specialitet avtalas separat mer noggrant samarbetet gällande patientvården. Som 
samarbetsformer kan t.ex. fungera video- eller annan konsultation, att man håller 
distanspoliklinik, att ett annat sjukvårdsdistrikt har hand om någon vård eller åtgärd, bl.a. 
för att förbättra tillgången. 
 
10 § Medicinsk rehabilitering 
 
Målen för det samarbetet inom krävande medicinsk rehabilitering som omfattar hela 
specialupptagningsområdet är: 

- regional jämlikhet i tillgången på och verksamhetsmodellerna för medicinsk 
rehabilitering i hela specialupptagningsområdet 

- en tydlig arbetsfördelning mellan de olika aktörerna inom hälsovården och den 
medicinska rehabiliteringen 

- koordinering, uppföljning och planering av den krävande medicinska rehabilitering 
som genomförs på specialupptagningsområdet i samarbete mellan de centrala 
aktörerna 

- säkerställande av en hög och jämn kvalitet på den krävande medicinska 
rehabilitering som genomförs i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt 
samt Österbottens välfärdsområde under ledning av dessa sjukvårdsdistrikt och 
nämnda välfärdsområde  

 
 
 
 



 

11 § Akutvården 
 
Akutvårdsverksamheten är en central del av den specialiserade sjukvård som de enskilda 
avtalsparterna producerar för befolkningen i sina områden, och stommen i 
specialupptagningsområdets dygnet-runt-akutvårdsverksamhet (24/7) består av Åbo 
universitetscentralsjukhus, Satakunta centralsjukhus och Vasa centralsjukhus. 
Akutmottagningarnas tjänster produceras i alla dejourerande sjukhus som samjour för den 
specialiserade sjukvården och primärhälsovården i enlighet med de avtal som har gjorts 
med kommunerna. 
 
Utifrån social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för brådskande vård 
gör sjukvårdsdistrikten upp förtydligande gemensamma anvisningar gällande kriterierna för 
akutvården. Samtidigt utreder man skapandet av gemensamma mätare för att följa upp 
verksamheten vid akutmottagningarna i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt 
samt Österbottens välfärdsområde med beaktande av eventuella riksomfattande 
rekommendationer. Chefsöverläkarna ansvarar för att organisera arbetet. 
 
Chefsöverläkarna i Egentliga Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt samt Österbottens 
välfärdsområde ser var och en för egen del till att de producerade akutvårdstjänsterna 
motsvarar behovet hos befolkningen i regionen. Minst en gång per år under våren tillställer 
chefsöverläkarna ledningsgruppen för specialupptagningsområdet en plan över hur man 
ämnar utveckla akutvårdsstrukturen i specialupptagningsområdet. 
 
Som bilaga till detta avtal finns en förteckning över de specialbranschspecifika 
akutmottagningarna inom ÅUCS upptagningsområde för högspecialiserad vård. 
 
Bilaga 2. 
 
När chefsöverläkarna planerar akutmottagningsstrukturen inom 
specialupptagningsområdet ska de beakta de aktuella uppgifterna om hälsan och 
välfärden hos befolkningen i området, servicebehovet samt genomförandet av servicen, 
kvaliteten och patientsäkerheten och hur servicen fungerar samt den då gällande 
lagstiftningen. 
 
 
12 § Centralen för prehospital akutsjukvård 
 
Specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård fungerar som ett nätverk 
och består av de resurser som den har tilldelats av avtalsparterna. Detaljerna gällande 
verksamheten i specialupptagningsområdets central för prehospital akutsjukvård har 
avtalats i det gällande avtalet för centralen för prehospital akutsjukvård i ÅUCS 
specialupptagningsområde. Där har det avtalats om beslutsfattandet, de ärenden som hör 
till centralen för prehospital akutsjukvård och hur de organiseras samt hur kostnaderna 
fördelas. Avtalet ska uppdateras efter att avtalet om ordnande av specialiserad sjukvård 
har godkänts. 
 
Resurserna för centralen för prehospital akutsjukvård:  

1. Specialupptagningsområdets prehospitala akutsjukvård med tjänstgörande läkare 
består av den prehospitala akutsjukvårdens läkarenheter inom Egentliga Finlands 
och Satakunta sjukvårdsdistrikt samt Österbottens välfärdsområde och av de 



 

medicinska resurser som dessa har tilldelats. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 
ansvarar för akutvården för dygnet-runt-akutvårdens del. 

2. Läkarhelikopterns stationsplats inom ÅUCS specialupptagningsområde är Åbo, och 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för att  förse den med medicinsk 
personal. 

3. Huvudadministratörsfunktionerna (Virve- och ERICA-KEJO-huvudadministratörerna) i 
de nationella kommunikations- och informationssystemen inom social- och 
hälsovårdsväsendet har avtalats med specialupptagningsområdets avtalsparter i 
avtalet för centralen för prehospital akutsjukvård i ÅUCS specialupptagningsområde. 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ansvarar för ordnandet av Virve- och ERICA-
KEJO-huvudadministratörsfunktionerna. 

 
Uppgifter som sköts av centralen för prehospital akutsjukvård: 

1. Uppgifter fastställda i hälso- och sjukvårdslagen (29.12.2016/1516) 46 § 
2. Uppgifter enligt förordningen om prehospital akutsjukvård i enlighet med vid 

tidpunkten gällande lagstiftning 
3. Virve- och ERICA-KEJO-huvudadministratörsfunktionerna inom social- och 

hälsovårdsväsendet i specialupptagningsområdet. 
 
 
13 § Samarbetet inom utbildnings- och forskningsverksamheten samt inom 
stödtjänsterna 
 
Beträffande samarbetet inom utbildnings- och forskningsverksamheten, kvalitetskontrollen, 
planeringen av patientsäkerheten och beredskapsplaneringen  samt stödtjänsterna har det 
gjorts upp korta beskrivningar av samarbetets nuläge och om målläget för avtalsperioden. 
Med stödtjänster avses här de tjänster som avses i 11 § moment 2 i förordningen om 
avtalet om ordnande av tjänster. Sådana tjänster är upphandlingstjänster, 
läkemedelsförsörjning, instrumentvård, transport- och lagringstjänster, 
datasystemlösningar och utvecklandet av dessa, tjänster som anknyter till diagnostisering, 
uppbevaring av prover som hänför sig till diagnostisering och användning av proverna för 
forskning (biobank) och den praxis som hör till dessa. Beskrivningarna finns som bilaga till 
detta avtal. 
 
Bilaga 3. 
 
Bilagan är en oskiljaktig del av detta avtal och dess bindande karaktär gäller enligt det som 
gjorts upp i avtalet om ordnande av tjänster. 
 
Chefsöverläkarna ansvarar för rapporteringen av hur detta avtal verkställs gällande 
samarbetet inom utbildnings- och forskningsverksamheten. När det gäller samarbetet inom 
stödtjänsterna ligger ansvaret för rapporteringen av hur avtalet verkställs på cheferna för 
de enheter som producerar dessa tjänster på det sätt som direktörerna för Egentliga 
Finlands och Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde fastställer. 
Verkställandet av avtalet rapporteras till ledningsgruppen för specialupptagningsområdet 
minst en gång per år under våren. 
 
Sjukvårdsdistrikten kan ha gemensamma vakanser för att genomföra samarbetet och 
dessa avtalas enskilt från fall till fall. En sådan tjänst eller post kan vara gemensam för två 
eller tre sjukvårdsdistrikt. Vakansen grundas i ett sjukvårdsdistrikt enligt det 



 

sjukvårdsdistriktets regler, och de övriga sjukvårdsdistrikten som deltar i vakansen 
ansvarar för de kostnader som vakansen medför enligt avtal. De gemensamma 
vakanserna besätts så att alla sjukvårdsdistrikt som deltar i vakansen ges tillräckliga 
möjligheter att påverka besättningsförfarandet. 
 
 
14 § Primärhälsovårdens stödtjänster 
 
Alla avtalsparter har experter som ansvarar för att utveckla kvalitetskontrollen och 
patientsäkerheten och som främjar ett smidigt samarbete och stöder utvecklandet av 
kvalitetskontrollen och patientsäkerheten inom primärhälsovården. Varje avtalspart 
upprätthåller dessutom en expertenhet som är fokuserad på sjukhushygien och som också 
är tillgänglig för enheterna inom primärhälsovården på det sätt som har avtalats i 
sjukvårdsdistrikten. Avtalsparterna producerar också konsultationstjänster och medicinska 
stödtjänster för enheterna inom primärhälsovården. Ordnandet av dessa har gjorts upp 
närmare i planerna för ordnande av tjänster inom varje sjukvårdsdistrikt. 
 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt upprätthåller en patientspecifik konsultationstjänst 
inom klinisk farmakologi. Tjänsten är tillgänglig både för enheterna inom 
primärhälsovården i kommunerna och för enheterna inom den specialiserade sjukvården i 
specialupptagningsområdet. Eventuella ersättningar för utnyttjandet av tjänsten avtalas 
separat. 
 
 

15 § Personalens utbildningsbehov 
 
Nuläge 
 
Styrelserna för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och 
Österbottens välfärdsområde har godkänt en gemensam undervisnings- och 
utbildningspolitik 2020–2023 för ÅUCS specialupptagningsområde. Utgångspunkten för 
undervisnings- och utbildningspolitiken har varit utvärderingen av undervisnings- och 
utbildningspolitiken 2016–2018 för ÅUCS specialupptagningsområde, de synpunkter på de 
nya målen som har samlats in av aktörerna i området, Västkuststrategin 2020–2023, 
Health Campus Turku-strategin samt arbetsdokumenten från Egentliga Finlands och 
Satakuntas beredning av social- och hälsovårdsreformen.   
 
Med hjälp av undervisnings- och utbildningspolitiken vill man säkerställa 
 

- ett tätt samarbete mellan social- och hälsovårdens servicesystem och 
utbildningsorganisationerna 

- tillgängligheten på arbetskraft i framtiden 
- att det finns tillräckligt med personal och att personalen trivs i arbetet genom att 

upprätthålla och utveckla personalens kunnighet 
- utvecklandet av ledarfärdigheten och det kliniska kunnandet enligt hur 

verksamhetsmiljön förändras och 
- tryggandet av förutsättningarna för vetenskaplig vidareutbildning och vetenskapligt 

forskningsarbete. 
 



 

För verkställandet och uppföljningen av undervisnings- och utbildningspolitiken för ÅUCS 
specialupptagningsområde har det fastställts sjukvårdsdistriktspecifika ansvar och 
verkställighetsorgan samt en gemensam uppföljningsgrupp som sjukvårdsdistriktens och 
välfärdsområdets direktörer har utnämnt för specialupptagningsområdet. I 
sjukvårdsdistrikten gör man på chefsöverläkarnas och de administrativa överskötarnas 
ansvar upp sjukvårdsdistriktspecifika verkställighetsplaner för undervisnings- och 
utbildningspolitiken. I planerna konkretiserar man målsättningarna för politiken och de 
praktiska åtgärderna för att uppnå dem. Undervisnings- och utbildningspolitikens 
gemensamma uppföljningsgrupp leder, följer upp och utvärderar verkställandet av 
undervisnings- och utbildningspolitiken i specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt och 
rapporterar det vidare till ledningsgruppen för specialupptagningsområdet. 
 
Chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna i Egentliga Finlands och Satakunta 
sjukvårdsdistrikt och i Österbottens välfärdsområde ansvarar för att behovet av arbetskraft 
och utbildningsbehovet inom personalen långsiktigt utvärderas och följs upp i 
specialupptagningsområdet för alla centrala personalgrupper med beaktande av grund-, 
vidare- och kompletterande utbildning. I anslutning till Åbo universitet verkar en regional 
delegation för specialistläkar- och specialisttandläkarutbildningen. Delegationen består av 
representanter som har utnämnts av avtalsparternas chefsöverläkare. Avtalsparternas 
administrativa överskötare sammanställer för hela specialupptagningsområdet en 
delegation för social- och hälsovårdens verksamhetsenheter och utbildningsenheterna 
inom branschen. Chefsöverläkarna och de administrativa överskötarna ansvarar för att 
som ett resultat av de ovan nämnda delegationernas arbete iordningställa behövlig 
långsiktig utvärderings- och uppföljningsinformation. Informationen utnyttjas i den 
landskapsbaserade uppskattningen av behovet av arbetskraft och utbildning samt i 
utvecklandet av utbildningens innehåll och praktikarbeten. 
 
Avtalsparterna och Åbo universitet har ingått avtal om ordnande av undervisning för 
medicine kandidater. Enligt avtalen genomförs en del av kandidatundervisningen i 
verksamhetsenheterna i Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde (s.k. 
decentraliserad undervisning). 
 
Under 2012 har avtalsparterna upprättat en gemensam utredning ”Erikoisalakohtainen 
lääkäritilanne ja koulutuksen tarve vuoteen 2025 Varsinais-Suomen, Satakunnan ja 
Vaasan sairaanhoitopiireissä” (Specialområdesspecifik läkarsituation och behov av 
utbildning fram till 2025 i Egentliga Finlands, Satakuntas och Vasa sjukvårdsdistrikt). 
 
Avtalsparterna har under 2014 gjort upp en förhandsutredning gällande 
specialupptagningsområdets primär- och specialiserade sjukvård fram till 2030 
”Hoitohenkilöstön henkilöstötarpeen ennakointi Tyksin erityisvastuualueella” (Förutseende 
av behovet av vårdpersonal i ÅUCS specialupptagningsområde) (Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikts publikationer, serie B nr 2, 2015). Dokumentet uppdateras. 
 
Det har mellan Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Satakunta sjukvårdsdistrikt och Åbo 
universitet ingåtts ett avtal om utbildning av sjukhusfysiker, i vilket Egentliga Finlands 
sjukvårdsdistrikt ansvarar för koordineringen av utbildningen på hela 
specialupptagningsområdet. 
 
 
 



 

Målsättning 
 
Parterna förbinder sig att stöda och vidareutveckla den decentraliserade 
kandidatundervisningen som ordnas av medicinska fakulteten vid Åbo universitet. Parterna 
förbereder sig för att antagningen till läkarutbildningen utvidgas. 
 
Den gemensamma uppföljningsgruppen för undervisnings- och utbildningspolitiken 
rapporterar utbildningsbehovet årligen till ÅUCS ledningsgrupp för 
specialupptagningsområdet. Parterna förbinder sig var och en till att ombesörja att 
tillräckligt med specialistläkarutbildning genomförs under avtalsperioden för att tillgodose 
områdets behov. 
 
Beträffande specialistläkarutbildningen strävar parterna efter att centralsjukhusens 
möjligheter att fungera som utbildningsställen utnyttjas i fullständig utsträckning. För att 
lyckas med detta kan det förutsätta satsningar på personal som har den kompetens som 
krävs för utbildaruppgiften eller på utbildningens infrastruktur. 
 
Utbildningens samarbetsarrangemang, där Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt sköter 
koordineringen av utbildningen och styrandet av studerandena till de olika 
utbildningsställena, testas i ÅUCS specialupptagningsområde inom de medicinska 
specialområdena under ledning av professorn för respektive specialområde. Målet med 
arrangemanget är i första hand att se till att utförandet av specialiseringsutbildningen är så 
kortvarigt som möjligt och att det inte tar onödigt länge att ordna med en utbildningsplats 
mellan universitetssjukhuset och ett centralsjukhus. Genom arrangemanget strävar man 
också efter att förflyttningen mellan olika utbildningsställen är så lätt och okomplicerad 
som möjligt för studeranden (bl.a. att studerandenas semesterrättigheter bibehålls mellan 
utbildningsställena). 
 
Beträffande den kompletterande utbildning som ordnas av Egentliga Finlands och 
Satakunta sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde är målet under 
avtalsperioden att avtalsparterna tillsammans förutser utbildningsbehoven och planerar 
och genomför utbildningarna. De kompletterande utbildningar som ordnas av 
avtalsparterna förmedlas via videokonferensförbindelse till hela 
specialupptagningsområdet. 
 
 
16 § Tillgång till personal 
 
Ledningen av samarbetet mellan avtalsparterna som strävar efter att säkerställa tillgången 
på personal sker i uppföljningsgruppen för undervisnings- och utbildningspolitiken inom 
specialupptagningsområdet. Gruppen bereder den gemensamma verksamhetspraxisen 
mellan avtalsparterna för att säkerställa tillgången på personal. Tanken är att man på ett 
gemensamt överenskommet sätt kan säkerställa kompetensen i 
specialupptagningsområdets sjukvårdsdistrikt bl.a. i situationer när ett visst specialområde 
i sjukvårdsdistriktet lider av en avsevärd personalbrist som utgör en risk för 
patientsäkerheten. Genom att tillsammans stärka verksamhetsenheternas positiva 
arbetsgivarimage och med ett aktivt regionalt framsynt samarbete påverkar man tillgången 
på personal inom specialupptagningsområdet. Man skapar enhetliga förutsättningar för 
samarbete inom personalen, delande av sakkunskap, nätverkande och rörlighet mellan 
områdets verksamhetsenheter. 



 

 
 
17 § Samarbetet i det regionala utvecklandet av den specialiserade sjukvården 
 
Sjukvårdsdistrikten i ÅUCS specialupptagningsområde samarbetar i att leda det regionala 
utvecklandet av den specialiserade sjukvården i enlighet med social- och 
hälsovårdsministeriets nationella utvecklingsriktlinjer. Avtalsparternas chefsöverläkare och 
administrativa överskötare ansvarar för beredandet och genomförandet av regionala 
samarbetsprojekt. Efter att ledningsgruppen för specialupptagningsområdena har gett sitt 
utlåtande tillställs de gemensamma utvecklingsprojektens helheter och 
finansieringsansökningar alla avtalsparters styrelser, som sedan fattar beslut. 
 
 
18 § Utvärderingen av metoderna inom hälsovården och ibruktagandet av nya 
metoder 
 
Specialupptagningsområdena bör sinsemellan komma överens om hur utvärderingen av 
de metoder som är i bruk inom hälsovården och ibruktagandet av nya metoder ska 
ombesörjas. 
 
Utvärderingsförfarande och utvärderingsgruppens verksamhet 
 
Inom ÅUCS specialupptagningsområde ska alla nya metoder, vård- eller diagnostikformer 
och utrustning som föreslås tas i rutinmässigt bruk inom hälsovården och som har en 
betydande kostnadseffekt motiveras med en s.k. mini-HTA-blankett. En mall för mini-HTA-
blanketten finns som bilaga till detta avtal. 
 
Bilaga 4. 
 
När det gäller sådana metoder som tas i bruk i testningssyfte följs ett separat 
överenskommet förfarande. För ibruktagandet av dyra läkemedel finns det 
sjukvårdsdistriktspecifika förfaranden. Chefsöverläkarna ser till att man för ibruktagandet 
av dyra läkemedel säkerställer ett enhetligt förfaringssätt som tillämpas i alla 
sjukvårdsdistrikt. 
 
Avtalsparterna förbinder sig till verksamheten inom utvärderingsgruppen för 
specialupptagningsområdets metoder, till vilken avtalsparternas chefsöverläkare utnämner 
medlemmarna. Till gruppen utnämns personer som har klinisk sakkunskap och/eller 
sakkännedom om utvärdering så att alla tre sjukvårdsdistrikt är representerade. Gruppen 
har en multidisciplinär representation och kontakt med ÅUCS läkemedelsdelegation. 
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts utvärderingsöverläkare är utvärderingsgruppens 
ordförande. 
 
Sjukvårdsdistrikten förbinder sig till att ombesörja att utvärderingsgruppen har tillgång till 
tillräckliga resurser för utvärderingsverksamheten. Avtalsparternas chefsöverläkare 
kommer sinsemellan närmare överens om resursfördelningen för 
utvärderingsverksamheten. 
 
Specialupptagningsområdets utvärderingsgrupp kan på begäran ge ett ställningstagande 
eller en rekommendation till den instans som fattar beslut om ibruktagandet av en metod. 



 

Chefsöverläkarna fastställer kostnadsgränsen och de övriga kriterierna för utvärderingen 
och ger närmare anvisningar om utvärderingsförfarandet. Varje sjukvårdsdistrikt fattar 
självständigt beslut om att följa utvärderingsgruppens rekommendationer eller 
ställningstaganden. 
 
Utvärderingar som har gjorts med eller utifrån mini-HTA-blanketter och de beslut som 
avtalsparterna har fattat utgående från dessa samlas i ett gemensamt elektroniskt 
arbetsrum. 
 
Utvärderingsgruppens rekommendationer 
 
Utvärderingsgruppen kan antingen 

- förorda ibruktagande av en metod, föreslå en tidsbundenhet för ibruktagande eller en 
avgränsning av indikationerna för ibruktagande eller låta bli att rekommendera 
ibruktagande av en metod, när gruppen anser att den information som har 
presenterats på mini-HTA-blanketten eller som den har fått genom egna utredningar 
gällande inverkan, trygghet och kostnader är tillräcklig, eller 

- hänvisa förslaget vidare till bedömning i det nationella nätverket av 
utvärderingsöverläkare, Fimea eller tjänsteutbudsrådet (PALKO) 

 
Begränsande av de metoder som är i bruk eller utvärdering av metoder som föreslagits att 
ska slopas 
 
En yrkesperson inom hälsovården som arbetar för avtalsparterna kan för 
utvärderingsgruppen föreslå att en sådan metod som är i användning inom hälsovården 
och för vilken det finns motstridig information om dess trygghet, effekt eller 
kostnadseffektivitet tas upp till behandling. Utvärderingsgruppen kan antingen 

- utgående från den information som uppgetts på mini-HTA-blanketten eller som den 
skaffat genom egna utredningar gällande påverkan, trygghet och kostnader anse att 
metoden fortfarande är aktuell, eller 

- utgående från den information som uppgetts på mini-HTA-blanketten eller som den 
skaffat genom egna utredningar gällande påverkan, trygghet och kostnader 
framlägga den åsikten att bruket av metoden inte är aktuell eller att dess användning 
bör begränsas och ge en rekommendation om detta, eller  

- hänvisa förslaget till en nationell utvärdering. 
 
 
19 § Följderna av försummande av att följa avtalet 
 
De meningsskiljaktigheter som möjligen uppkommer av detta avtal löses i första hand 
genom förhandlingar mellan parterna. Om förhandlingarna inte leder till samförstånd löses 
meningsskiljaktigheterna genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. 
Kommunförbundet utnämner en skiljeman i ärendet. 
 
Skiljemannen kan ålägga den part som har brutit mot sina avtalsförpliktelser att till en 
annan part betala ett avtalsvite på högst tiotusen (10 000) euro per avtalsbrott. Den part 
som har brutit mot sina avtalsförpliktelser står även för kostnaderna för skiljeförfarandet. 
 
 
 



 

20 § Avtalsexemplar och underteckningar 
 
Detta avtal har gjorts upp i tre identiska exemplar, ett åt varje avtalspart. 
 
 
Åbo den __ .__ .2021 
 
SAMKOMMUNEN FÖR EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT 
 
 
Toni Eklund     Matti Bergendahl 
Styrelseordförande   Direktör för sjukvårdsdistriktet 
 
 
 
Björneborg den __.__.2021 
 
SAMKOMMUNEN FÖR SATAKUNTA SJUKVÅRDSDISTRIKT  
 
 
Ermo Haavisto    Petteri Lankinen 
Direktör för sjukvårdsdistriktet   Chefsöverläkare 
 
 
 
Vasa den __.__.2021 
 
SAMKOMMUNEN FÖR VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 
 
 
Hans Fratz     Marina Kinnunen 
Styrelseordförande   Direktör för sjukvårdsdistriktet 
  
 

 



Tulosyksikkö/erikoisala TYKSiin keskitettävät HYKSiin tai muihin yliopistosairaaloihin keskitettävät

Anestesiologia ja tehohoito selkäydinstimulaatiohoito

erittäin vaikeaa kroonista neuromuskulaarista hengitysvajautta sairastavien potilaiden hoidon koordinointi VSSHP:n alueella

Ihotaudit neurofibromatoosi

xeroderma pigmentosum ja muut vaikeaoireiset fotodermatoosit

perinnöllisten ihosairauksien diagnostiikka ja perinnöllisyysneuvonta

UVA1-hoito

monimutkaiset ammatti-ihotautiselvitykset

verisuonianomalioiden laserhoito

lääketieteellisin indikaatioin tehtävä epilaatio

ekstrakorporeaalinen fotofereesi

Keuhkosairaudet vaativat bronkologiset tutkimukset (mm. ultraääni-br.skopia)

vaativat keuhkoallergologia

vaativat tuberkuloosin hoito

vaativa non-invasiivinen ventilaatiohoito

keuhkosyövän vaativat sytostaattihoidot

keuhkonsiirrot / HYKS

Kirurgia / gastrokirurgia ruokatorvikirurgia       

maksakirurgia

elektiivinen haimakirurgia

mahalaukun totaalipoistot mahalaukkusyövässä

hankalat crohnin taudin leikkauspotilaat

koliitis ulcerosan elektiivinen kirurgia 

moniin elimiin levinnyt peräsuolisyöpä

vaativat maksakirurgiset leikkaukset (laajennettu 

lohkonpoisto, Klatzkin tuumorit)

Kirurgia / sydän- ja rintaelinkirurgia sydänkirurgia

pallean yläpuolinen aorttakirurgia

torakaaliaortan endografit

stenttigraftiosio

Kirurgia / verisuonikirurgia abdominaaliaortan endografit

Kirurgia / neurokirurgia varsinainen neurokirurgia (keskushermoston kasvaimet: aivoverisuonisairaudet ja niihin liittyvät verenvuodot, aneurysmat, 

kraniektomia, kranioplastia, hydrokefalus)

akuutit aivovammat aivotärähdyksiä lukuun ottamatta

vaativa selkäkirurgia, diskusproteesi

rangan metastaasikirurgia

akustikusneurinooma

aivolisäkekirurgia

kaularankakirurgia, diskusproteesi

aikuisen degeratiivinen skolioosi

epilepsiakirurgia

funktionaalinen neurokirurgia

aivovaltimoiden bypasskirurgia

Kirurgia / urologia miehen virtsanpidätyskyvyn keinosulkijaleikkaukset   

radikaaliprostatektomia

erektiohäiriöiden leikkaushoito

radikaali virtsarakkosyöpäkirurgia

levinneen kivessyövän kirurginen hoito (RPLND)

retroperitoneaalisten sarkoomien kirurginen hoito

feokromosytööman leikkaushoito

robottikirurgia

virtsaputken arpikurouman avoleikkaukset (HYKS)

BILAGA 1



KNK akustikusneurinooma (kuulohermon kasvain)

korvakäytävän kuroutuman korjausleikkaus

välikorvakasvainten kirurginen hoito

implanttikirurgia, mm. sisäkorvaimplantti, BAHA, korvalehti, jne.

alle kouluikäisten huonokuuloisten lasten kuulontutkimus ja -kuntoutus

aivolisäkkeen kirurgia

koanaaliatresian kirurginen hoito

laaja ja vaativa otsaontelo- ja sfenoidaalialueen kirurgia

hajunenän leikkaushoito

nenän väliseinämäpuhkeaman leikkaushoito

luumädän ja -kuolion hoito

ylipainehappihoitoa tarvitsevat potilaat

laajat leukaluun alueen kasvaimet ja muovausleikkaukset

pään ja kaulan alueen syöpäpotilaiden hoito, välitön jatkohoito ja seuranta sekä niihin liityvät tutkimukset

yläleuan ja kallonpohjan laajat murtumat ja avomurtumat

kranioplastia implantilla

henkitorven osittainen poisto ja korjaus

äänen kirurgia

ruokatorven tähystykseen liittyvät toimenpiteet

keuhkoputkien tähystykseen liittyvät toimenpiteet

mediastinoskopiat

lasten henki- ja ruokatorvisairaudet

harvinaisten ja vaativien tautien hoito, joka edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joita  hoitoyksikössä suoritetaan vähemmän kuin 10, 

esim. osteogenesis imperfecta potilaiden kuulonparannusleikkaukset, reparotiskirurgia, restapeskirurgia

Lastentaudit / lastenklinikka alle 32 rv keskoset

lasten vaativa tehohoito

vastasyntyneenä leikkaushoitoa vaativat sairaudet

leukemian, pahanlaatuisten kasvainten ja muun syövän hoito

vaikeat ja harvinaiset anemiat

vaikeat kasvu-, puberteetti- ym. Endokrinologiset häiriöt

elimensiirtojen seuranta

harvinaiset aineenvaihduntasairaudet

vaikea lastenreuma ja vaikeat sidekudostautipotilaat

lasten HIV ja HIV-positiivisten äitien vastasyntyneet

vaikeat infektiot

immuunipuutostilat

vaikeat immuunipuutostilat

lasten vaikeat keuhkosairaudet

vaativa sosiaalipediatria

naistenklinikan kanssa yhteistyössä vaativa sikiödiagnostiikka ja siihen liittyvä hoito

silmäklinikan kanssa yhteistyössä keskosten verkkokalvon laserhoito

vaikeat munuaissairaudet

vaikea lastenreuma

vaikeat sidekudossairaudet

lasten sydänkirurgia (myös sydämen katetroinnit)

ECMO-hoito Tukholman Karoliinisessa sairaalassa tai HYKSissä

vaikeat kardiologiset potilaat (leikkaushoito)

vaikeat mahasuolikanavan sairaudet



Lastentaudit / lastenkirurgia lasten vaativa traumakirurgia

lasten ja nuorten selkäkirurgia

vaativa lasten lantio-alaraajakirurgia

lasten ja nuorten muskuloskeletaali tuumorikirurgia

pectus-kirurgia

akuutit monivammat

ductus-kirurgia

anus- ja esophagusatresiat

kraniofakiaalisen epämuodostuman vaativa leikkaushoito (TYKS, valtakunnallisesti)

mikäli raskauden aikana todetaan sikiöllä vastasyntyneisyyskaudella kirurgista hoitoa vaativa anomalia, tulisi synnytys keskittää 

TYKSiin

avosydänkirurgia

elimensiirrot

huulisuulakihalkiopotilaat

sappitieahtauman primaari leikkaushoito

epilepsiakirurgia

Lastentaudit / lastenneurologia aivokasvainpotilaat

hydrokefalus-potilaat

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät etiologiset tutkimukset

anestesiassa tehtävät keskushermoston MRI-tutkimukset

PET-tutkimukset

tehohoitoa vaativat akuutit aivovammat ja keskushermostoinfektiot

vagusstimulaattorin asennukset

vaativat video-EEG-tutkimukset (esim. lääkereduktiossa tai 

sfenoidaalielektrodein tehtävät)

lihastautien erikoisdiagnostiikka (konsultaatiokäynnit)

epilepsiakirurgia

Naistentaudit ja synnytykset Gynekologia:

kohdunkaulan syöpä

ulkosynnytinten syöpä

munasarjasyöpä

endometriumsyöpä

vaikeat synnytinelinten kehityshäiriöt

vaikean endometrioosin leikkaushoito

hankalan ja uusiutuvan virtsankarkailun ja laskeuman leikkaushoito

Obstetriikka:

ennenaikaiset synnyttäjät, <33 vk (<36 vk)

kolmossynnytykset

kaksossynnytykset <30 - 33 vk

vaativa sikiödiagnostiikka ja -hoito

veriryhmäimuunisaatioiden diagnostiikka ja raskaudenaikainen hoito

sikiön synnynnäisen sydänvian leikkaushoito

A-V-blokin hoito, jonka vuoksi synnytykset hoidetaan HUSissa

preimplantaatiodiagnostiikka

kaksoistaskauksien transfuusiosyndrooman hoito

kohdunkaulan syövän säästävät operaatiot (trachelectomiat)

Neurologia aivovaltimovaskuliitit

aivojen revaskularisaatiotoimenpiteiden ja suonensisäisten toimenpiteiden harkinta

henkeäuhkaavan aivoinfarktin hemikraniektomia sekä hypotermiahoito

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi

intratekaaliset baklofeenihoidot

harvinaisten perinnöllisten neurologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito

Parkinsonin taudin kirurginen hoito (HYKS, TAYS)

epilepsian kirurginen hoito (TAYS)

aivojen revaskularisaatio-toimenpiteiden ja suonensisäisten 

toimenpiteiden harkinta

epilepsiakirurgian tarpeen arviointi (lähinnä TAYS)

epilepsiapotilaan video-EEG diagnostiikka (TAYS)

liikehäiriöiden stimulaattorihoidot (HUS)

Ortopedia, traumatologia ja 

käsikirurgia

luukasvainkirurgia

vaativat murtumat ja monivammat

spinaalivamapotilaan hoito (osin) 

selkärangan vaativat fuusiot

raajojen deformaatiokorrektiot

harvinaissairauksien (esim. hemofilia, luustonkehityshäiriöt) leikkauksellinen hoito

vaativat kudossiirteet (esim. rustosolut, moniligamenttirekonstruktiot)

pienten nivelten tekonivelkirurgia

vaativat tekonivelrevisiot Olkapään tekonivelkirurgia

lantion rekonstruktiota vaativa luukasvainkirurgia (TAYS)

replantaatiot (TAYS)

spinaalivammapotilaan hoito (osin TAYS)



Perinnöllisyyslääketiede / kliininen 

genetiikka

vaativaa diagnostiikkaa edellyttävät harvinaiset sairaudet

perinnöllisyysneuvontaa tarvitsevat perheet erityisesti perhesuunnitteluun, sikiödiagnostiikkaan ja sen suunnitteluun, 

kantajatutkimuksiin ja sairastumista ennustaviin geenitestehin liittyen

potilaat ja perheet, joilla on perinnöllinen syöpäalttius

Lasten- ja nuorten psykiatria tutkintaviranomaisetn tai syyttäjänlaitoksen pyynnöstä tehtävät rikosten esitutkintaan liittyvät lasten- ja nuorten 

oikeuspsykiatriset tutkimukset

lastenpsykiatrinen osastopäivsytys (kesä- ja joulusulkujen aikana)

Radiologia aivojen suonten angiografiat ja invasiiviset toimenpiteet (coilaukset yms)

suurten suonten endokraftit

kaulavaltimoiden hoitotoimenpiteet

aivotuumoreiden angiografinen hoito

lasten erityistutkimukset (vaativaan lasten skolioosikirurgiaan liittyvät tutkimukset)

harvinaisten geneettisten ja kasvuhäiriöiden diagnostiikka

luu- ja pehmytosakasvainten diagnostiikka

aivolisäkekasvaindiagnostiikka

Silmätaudit sarveiskalvonsiirto

keratocunushoidot

vaikeahoitoinen uveiitti ja glaukooma, neuro-oftalmologinen sairaus

vaikeat karsastusleikkaukset

osa lasiais- ja verkkokalvotoimenpiteistä

sarveiskalvon laserkirurgia

lasten ja aikuisten pahanlaatuiset silmän alueen kasvaimet

lasten glaukoomakirurgia toistaiseksi

päivystyksellistä hoitoa vaativat verkkokalvoirtaumat 

viikonloppuisin

Sisätaudit / endokrinologia Fabryn tauridn diagnostiikka ja hoidon aloittaminen

PET-tutkimukset neuroendokrinologisissa kasvaimissa

Sisätaudit / gastroenterologia maksansiirto

MARS-hoito

Sisätaudit / kl. Hematologia allogeeniset kantaasolujensiirrot

autologiset kantasolujensiirrot

akuutin leukemian hoito (alle 70v. Potilaat) / pääsääntöisesti hoitokonsultaatiokäynti (70v. Ja vanhemmat potilaat)

vaikeiden hemofilioiden hoito ja kirurgia (HYKS)

Sisätaudit / kardiologia erityisvälineistöön perustuva rytmihäiriöiden mekaaninen hoito (Ensite, NavX, CARTO)

hypertrofisen kardiomyopatian kemiallinen ablaatiohoito

sydämen eteisten tai kammion väliseinämän aukon sulkemistoimenpiteet

vaativat verisuoniteitse tehtävät sydänläppätoimenpiteet

eteiskorvakkeen sulkutoimenpiteet

hankalien synnynnäisten sydänvikojen diagnostiikka ja 

hoitotoimepiteet

sydänsiirrot ja niihin liittyvä välitön hoito

sydän-keuhkosiirrot ja primaarisen pulmonaalihypertomian 

hoito ennen siirtoa

Sisätaudit / reumatologia osastohoitojaksoa ja moniammatillista hoitoarviota edellyttävät potilaat

vaikeat, harvinaiset reumasairaudet

sklerodermaa ja vaikeaa Raynaud'n syndroomaa sairastavien potilaiden videokapillaskopiat

Sisätaudit / nefrologia munuais- ja haimasiirtopotilaiden vaikeat komplikaatiot (hoitovastuun ja tutkimusten koordinointi)

munuais- ja haimasiirtopotilaiden raskauden aikaisen hoidon koordinointi

munuaisbiopsioiden lausunnot (koordinointi)

yleissairauksien vaikeat munuaisongelmat (vaskuliitit, HUS/TTP, tyvikalvovasta-ainetaudit): koordinointi mm. plasmafereesien 

toteuttamisessa

kotidialyysin alueellinen koordinointi

lasten dialyysihoitojen koordinointi

elävän luovuttajan tutkimukset

munuaisten siirto



Suu- ja leukasairaudet leukojen alueen syöpäpotilaiden primaarihoito (protetiikka tehdään SATKS:ssa)

laajat kasvojen murskavammat

leukanivelkirurgia (sis. Leukanivelproteesin), erityistapauksissa ortognaattinen kirurgia

vaikeat kipupotilaat

huuli- ja suulakihalkiopotilaiden kirurgia

Syöpätaudit aivokasvainten vaativa onkologinen hoito

pään ja kaulan alueen syöpien hoito

sarkoomien hoito

kivessyövän solunsalpaajahoito

gynekologisten syöpien sädehoito

erityistekniikoita vaativat sädehoidot (mm. tyköhoito, stereotaktinen sädehoito, kokokehon sädehoito, elektronikylvyt)



Vaasa Pietarsaari Pori Parainen Loimaa

Malmi Satks EPLL TYKS

Tyks 

Kirurginen 

sairaala

Kupittaan 

sairaala

Tyks 

Salon 

sairaala

Halikon 

sairaala 

Psykiat-

rinen 

yksikkö

Tyks Vakka-

Suomen 

sairaala

Uuden-

kaupungin 

psykiatrinen 

sairaala

Tyks 

Loimaan 

sairaala

Akuuttilääketiede Arkipäivisin X X X X 08.00-22.00 08.00-22.00

(tai jakamaton etupäivystys) osa illoista

Sisätaudit X a kts konservatiivinen X X (08-22)

a X (08-22)

Ortopedia+ traumatologia a a X a

Vatsaelinkirurgia a a X X

Neurologia a (la ja su 8-18) X X

Gynekologia ja obstetriikka X X X

a (tarvitt.) X

Lastentaudit X a X X

a (tarvitt.) X (eval ad klo 21)

a (el, makro)

a (el mikro)

Lastenkirurgia a

Keuhkosairaudet a X (08-22)

a (22-08)

Infektiosairaudet a

Kardiologia d b b

Psykiatria a X,a2 (Harjavallan sairaala) a1, a2, a3 a* a* a* a*

Verisuonikirurgia hälytystyö a

Neurokirurgia a

Urologia hälytystyö a

Radiologia a X X X

a

Sydän- ja rintaelinkirurgia a

Anestesiologia X a X X (T etu) a a

a X (T taka )

X (U srla)

X (U taka)

Tehohoito X X operat

X konservat

Onkologia a pe-su a

Korva-, nenä- ja kurkkutaudit a ma-to a (ei su) X

a

Silmätaudit a (eval)

a (el)

Suu- ja leukakirurgia a

Suun th päivystys (hml) X

Hematologia a

Plastiikkakirurgia a

Konservatiivinen X a

a

Kirurgia X X

a a

Yleislääketiede X X

Ensihoitolääketiede X (virka-aik) X (ei yöllä)

FinnHEMS 20 (lääkäriyksikkö) kts. edell X

LUETTELO ERITYISVASTUUALUEEN ERIKOISALAKOHTAISISTA PÄIVYSTYKSISTÄ

Turun seutu UusikaupunkiSalo

BILAGA 2



LYHENTEIDEN SELITYKSET

a= kotivarallaolo

b= PCI toiminta hälytystyönä

c = varallaolopäivystys 

leikkauspäivinä (yli 30 min)

d = PCI-päivystys 

el = erikoislääkäri

(X)= ympärivuorokautinen pehmytkudoskirurgiapäivystys (päivystäjä voi olla ge-kirurgi tai plastiikkakirurgi tai verisuonikirurgi) T-sairaalassa 

X (08-22) = toinen toimipaikkapäivystäjä klo 08-22 joka päivä

"X" = kirurginen etupäivystäjä Salossa

a1,a2,a3 = aikuis-, nuoriso- ja lastenpsykiatria

a* = yhteinen päivystysrinki: Halikko ja Parainen, Kupittaa ja Uusikaupunki

X = ympärivuorokautinen toimipaikkapäivystys = paikalla
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LIITE 3 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 

kunnallisvaltuustokauden 2021-2025 vuodelle 2022. 

Tässä liitteessä kuvataan tarkemmin nykytilat ja tavoitetilat yhteistyön kehittämiselle 
sopimuskauden aikana sekä tutkimustoiminnassa että lain tarkoittamissa tukipalveluissa. 
Tämä liite on kiinteä osa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 
järjestämissopimusta kunnallisvaltuustokaudelle 2021-2025 ja sitä voidaan muuttaa ja 
tarkistaa samoin edellytyksin kuin järjestämissopimusta. 

1. Yhteistyö tutkimustoiminnassa

Nykytila 

VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat laatineet yhdessä Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja 
tutkimusstrategian vuosille 2021-2025. VSSHP:lla, SATSHP:llä ja VSHP:llä on myös 
yhteinen hoitotieteellinen tutkimusohjelma vuosille 2020-2025. 

VSSHP:lla ja TY:lla on yhteinen verkostomuotoinen kliininen tutkimuskeskus (TurkuCRC), 
joka tarjoaa tukea ja palveluita tutkijalähtöiselle kliiniselle tutkimukselle ja tehostaa alan 
yritysten kanssa harjoitettavaa tutkimusyhteistyötä. Keskus muodostuu VSSHP:n ja TY:n 
hallinnollisesti kuuluvista yksiköistä ja sen toiminnasta on tehty erillinen sopimus. Palvelut 
ovat VSSHP:n, TY:n, Turun kaupungin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen tutkijoiden käytettävissä. 

VSSHP:n hallitus on asettanut terveydenhuoltolain mukaisen erityisvastuualueen 
tutkimustoimikunnan ja lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain mukaisen alueellisen 
eettisen toimikunnan, joissa molemmissa on mukana SATSHP:n ja Pohjanmaan 
hyvinvointialueen edustus. 

Tavoitetila 

Osapuolten kesken valmistellaan ervan yhteiset periaatteet lääketieteellisen tiedekunnan 
tohtoriohjelmissa tehtävän tutkimustyön ja sopimusosapuolien kliinisen työn 
yhteensovittamisesta. Yhteisten periaatteiden kautta on tavoitteena parantaa 
mahdollisuuksia tohtorin tutkinnon suorittamiseen koko ervalla. 

Sopimusosapuolet yhdessä tukevat Länsirannikon laajuista opetus- ja tutkimusyhteistyötä 
ja sen edellyttämien resurssien varmistamista Turun yliopiston tavoitteiden mukaisesti. 
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2. Yhteistyö laadunhallinnassa, potilasturvallisuuden suunnittelussa ja
valmiussuunnittelussa 

Nykytila 

VSSHP:ssä on laadittu selvitys laatujohtamisen tilasta ja suunnitelma sen kehittämisestä 
sekä potilasturvallisuussuunnitelma. Vuonna 2016 on valmistunut laadunhallinnan 
suunnitelma, joka koostuu laadunhallintamenettelyjen nykytilan kuvauksesta ja 
laatuneuvoston toimintasuunnitelmasta 2017-2018. Hoitotyön laadunvarmistuksen ja 
kehityksen tueksi on laadittu vuosille Hoitotyön toimintaohjelmat. Valmiussuunnittelua 
tehdään alueellisena yhteistyönä. 

SATSHP:ssä on laadittu laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden suunnitelma ja sen 
toimeenpano on meneillään terveydenhuoltolain vaatimusten mukaisesti. 
Potilasturvallisuutta seurataan systemaattisesti raportointijärjestelmän avulla. 
Sosiaalipalvelujen toimialueella on sertifioitu toimialueen kattava ISO 9001:2008 -
laatujärjestelmä. SataDiag -liikelaitoksessa on useita lakisääteisiä 
laadunhallintajärjestelmiä. Valmiussuunnitelmaa laaditaan. 

VSHP:ssä on terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen vaatimukset 
täyttävä laadunhallinnan ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelma, joka 
sisältää politiikan, laatu- ja potilasturvallisuusjärjestelmän sekä yhtenäiset käytännöt ja 
menetelmät. VSHP:ssä on voimassa oleva laaduntunnustus. Yleinen valmiussuunnitelma 
on sairaalakohtainen suuronnettomuussuunnitelma sisältäen poikkeusoloihin liittyvän koko 
sairaanhoitopiiriä koskevan osion. Pandemiavalmiussuunnitelma on erillinen 
suunnitelmadokumentti. 

Tavoitetila 

Sairaanhoitopiirit tekevät yhteistyössä suunnitelman laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta terveydenhuoltolain 8 §:n ja sen nojalla annettuun 
asetukseen pohjautuen. Tavoitteena on, että hyväksyttyjä laadunhallinnan ja 
potilasturvallisuuden varmistamisen periaatteita sovelletaan yhtenäisesti 
sairaanhoitopiireissä kaikilla tulos- ja toimialueilla. 

Kussakin sairaanhoitopiirissä on nimettynä henkilö, jonka tehtäviin lukeutuu 
sairaanhoitopiirin laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta laaditun 
lakisääteisen suunnitelman päivittäminen ja kehittäminen sekä toiminnan koordinointi. 

Pohjanmaan hyvinvointialue huolehtii laadunhallinnan ja potilasturvallisuussuunnittelun 
koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää tähän tehtävään asiakas- ja 
potilasturvallisuuskeskuksessa olevan erva- lähettilään. Sopijapuolet perustavat 
alueellisen laatu- ja potilasturvallisuustyöryhmän, johon sopimusosapuolien 
johtajaylilääkärit nimeävät jäsenet. 

VSSHP huolehtii valmiussuunnittelun koordinoinnista erityisvastuualueella ja nimeää 
tähän tehtävään henkilön. 
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3. Yhteistyö tukipalveluissa

3.1 Välinehuolto 

Tavoitetila 

Valtuustokauden aikana varmistetaan kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon yksiköiden 
välille tiivis yhteistyö- ja kehittämisverkosto. Yhteistyön kehittämisestä vastaavat 
välinehuollon vastaavat viranhaltijat. Yhteistyön tavoitteena on kehittää välinehuollon 
laatua ja luoda yhtenäistä välinehuoltokäytäntöä. Kolmen sairaanhoitopiirin välinehuollon 
asiakasrajapintaan vaikuttavat toimintatavat, palvelusuoritteet ja nimikkeistö sekä 
hinnoitteluperiaatteet yhtenäistetään. Sterilointitoiminnan käytäntöjä tarkastetaan ja 
listataan mahdolliset kehittämiskohteet. Laite- ja välinehankinnat sekä laitteiden 
huoltopalveluhankinnat toteutetaan yhteisesti sopimusosapuolien välillä aina kun se on 
mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Vuosittain järjestetään sopimusosapuolien 
välinehuoltojen välillä yhteistoiminnassa koulutustilaisuuksia, jotka ovat avoimia koko 
erityisvastuualueen välinehuollon ammattilaisille. Liikelaitosten johtokunnat hyväksyvät 
osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 

3.2 Lääkehuolto 

Nykytila 

VSSHP hallinnoi sopimusosapuolien yhteistä lääkkeiden hankintarengasta, johon kuuluvat 
lisäksi Ålands hälso- och sjukvård ja maakuntien kaikki julkisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköt. Yhteishankinnan toteuttamiseksi sopimusosapuolien 
peruslääkevalikoima on harmonisoitu ja käytössä ovat yhteiset tuotekoodistot. 
Tarkoituksena on myös järjestää yhteisesti lääkehuollon alan koulutusta 
sopimusosapuolien tarpeisiin. 

Tavoitetila 

Lääkehuollon koulutusta järjestetään sopimusosapuolien yhteistoimintana. Liikelaitosten 
johtokunnat hyväksyvät osaltaan yhteistyö- ja kehittämisverkoston tavoitteet. 

3.3 Hankinnat 

Nykytila 

Tyksin erityisvastuualueella hankinta- ja logistiikkapalvelut on toteutettu 
sopimusperusteisesti siten, että erva-yhteishankinnoissa VSSHP on hankinnat toteuttava 
taho. Erva-yhteishankinnat kattavat hoitotarvikkeiden, laitteiden ja apuvälineiden 
kilpailutuksien, päätöksenteon sekä sopimusten valvontaan ja ylläpitoon liittyviä tehtäviä. 
Yhteiskilpailutuksiin liittyy keskeisesti yhteisen nimikkeistön ylläpito ja kehittäminen, mikä 
helpottaa merkittävästi kilpailutuksiin ja hoitotarvikkeiden valintaan liittyvää tiedonkulkua. 
Erityisvastuualueella on sitouduttu hoitotarvikkeiden osalta kansalliseen SaiLab-
nimikkeistöön. Sopimusosapuolien lisäksi erva-yhteishankinnoissa ovat mukana kattavasti 
myös näiden alueiden sosiaali- ja perusterveydenhuollon julkiset organisaatiot. 

Tavoitetila 

Yhteishankintoja jatketaan ja kehitetään edelleen sopimusosapuolien ja muiden mukana 
olevien toimijoiden kesken tekeillä olevan lainsäädännön mahdollistamin tavoin. 



4(5) 
BILAGA 3 

3.4 Logistiikka 

Nykytila 

Logistiikkapalvelut toteutetaan tällä hetkellä Tyksin erityisvastuualueella 
sopimusosapuolien omana toimintana. Kuljetukset toteutetaan joko omana toimintana 
ja/tai hankitaan ostopalveluna ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Logistiikkapalveluissa on 
olemassa Tyks ervassa yhteiset peruslähtökohdat toimitilojen ja tietojärjestelmien osalta. 
Apuvälineiden tilaaminen ja jakelu toteutetaan alueellisten apuvälinekeskusten kautta, 
jotka kuuluvat lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaan. Logistiikkapalveluihin liittyy 
tarvikkeiden tilaaminen, varastointi ja kuljetukset sekä loppuasiakkaan tarvikelogistiikan 
toteuttaminen tilaus-hyllytyspalveluna. 

Tavoitetila 

Tavoitteena on tiivistää logistiikkayhteistyötä erva-alueella, siten että kokonaisuus palvelee 
mahdollisimman kattavasti julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoita tällä alueella. 
Organisoitumisella, tietojärjestelmäratkaisuilla ja asiakasrajapinnan määrittelyllä on 
merkittävä osa siinä, millaiseksi yhteistyö muotoutuu. Logistiikkayhteistyön 
toteuttamismallia ja sen laajuutta tullaan arvioimaan, kun Sote-uudistusta koskeva 
lainsäädäntö on vahvistettu. 

3.5 Tietojärjestelmäratkaisut ja niiden kehittäminen sekä tietopalvelut 

Nykytila 

VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat yhdessä valmistelleet kolmen sairaanhoitopiirin yhteisen 
tietohallintostrategian vuosille 2013-2016. Strategiassa on kuvattu sopimusosapuolien 
tietohallinnon tavoitetila vuonna 2016 ja strategiset kehittämiskohteet. Strategiaa ei ole 
päivitetty sote-uudistuksen etenemisen johdosta. 

Tietopalvelujen osalta sopimusosapuolet ovat yhdistäneet tietopalveluyksikkönsä 
yhteisesti omistettuun osakeyhtiöön Medbit – 2M-IT Oy:ön, joka toimii erityisvastuualueen 
alueellisena toimijana. 

Tavoitetila 

Kansalliset IT-ratkaisut vaikuttavat oleellisesti erva-alueen IT-ratkaisuihin ja tulevat 
ohjaamaan niitä. Tietojärjestelmäratkaisuja koskevaa yhteistyötä toteutetaan erikseen 
sovittavien projektien kautta erva-johtoryhmän linjausten mukaisesti. Sopimusosapuolien 
tietohallinnosta vastaavat viranhaltijat edistävät yhteistyötä ja raportoivat yhteisistä 
kehittämishankkeista vuosittain erva-johtoryhmälle. 
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3.6 Taudinmääritykseen liittyvät palvelut 

Nykytila 

Kullakin sairaanhoitopiirillä on omat yksikkönsä taudinmääritykseen liittyviä palveluja 
(laboratorio, kuvantaminen, kliininen neurofysiologia, patologia) varten. 

Sopijapuolet tekivät selvityksen mahdollisen yhteisen sairaanhoidollisten palvelujen 
toimijan ja sen toimintamuodon osalta. Ensisijaisesti selvitystyö koski laboratorio- ja 
kuvantamistoimintaa sekä lääkehuoltoa lainsäädännön asettamissa rajoissa. Selvitys 
käsiteltiin sopimusosapuolien toimielimissä. 

Tavoitetila 

Taudinmääritykseen liittyvien palvelujen osalta kehitetään sopimuskaudella 
taudinmääritykseen liittyviä palveluja antavien yksiköiden yhteistyötä ja yhtenäistetään 
yksiköiden toimintatapoja. Yhteistyön toimintamuotoja voivat olla esimerkiksi laitekannan 
harmonisointi, yhteisten nimikkeistöjen käyttöönotto, laatujärjestelmien yhtenäistäminen ja 
vastaavat toimenpiteet. 

3.7 Taudinmääritykseen liittyvien näytteiden säilyttäminen 

Nykytila 

Turun yliopisto (TY), VSSHP, SATSHP ja VSHP ovat solmineet 7.5.2013 sopimuksen 
Auria Biopankin perustamisesta ja toiminnasta sekä omistajaosapuolten biopankkiin 
liittyvistä oikeuksista, velvollisuuksista ja hallinnoinnista. Biopankki on hallinnollisesti 
sijoitettu VSSHP:n organisaatioon Tyks-Sapa-liikelaitoksen patologian palvelualueelle. 
Auria Biopankki on käynnistänyt toimintansa 1.9.2013 ja se on saanut toimintalupansa 
10.3.2014, jolloin se on rekisteröity Valviran ylläpitämään valtakunnalliseen 
biopankkirekisteriin. Toiminta on vakiintunut edellisen sopimuskauden aikana ja Auria 
biopankki on suunnitellusti liittynyt Suomen Biopankkiosuuskuntaan.  

Tavoitetila 

Sopimuskaudella jatketaan biopankkitoimintojen kehittämistä ja arvioidaan yhteistyössä 
tapoja kehittää biopankkitoimintaa ja sen edellytyksiä edelleen. Tämä sisältää myös 
tarkastelun muiden tahojen (esim. Suomen biopankkiosuuskunta, FinnGen- konsortio) 
kanssa tehtävän yhteistyön edellytyksistä. 
.
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LIITE 4 

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen järjestämissopimukseen 
kunnallisvaltuustokauden vuodelle 2022. 

Mini-HTA 
https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par 

Lomakkeen täyttäjän tiedot 

Nimi: __________ Asema/titteli: __________ 

Tulosvastuuyksikkö: __________ 

Sähköposti: __________  Puhelin: __________ 

pvm________ 

Kysymykset 1-5 /JOHDANTO 

Kohdat 6-14 /MENETELMÄ 

6. Mitkä ovat menetelmän käyttöindikaatiot?

7. Miten uusi/ehdotettu menetelmä muuttaa nykykäytäntöä? Minkä käytössä olevan

menetelmän uusi menetelmä korvaa?

8. Onko tutkimusnäyttö koottu kirjallisuudesta ja arvioitu sairaalassa tai muualla?

Kuvaile lyhyesti tulokset vaikuttavuudesta, turvallisuudesta ja kustannusvaikutuksista.

9. Kirjoita tähän oleellisimmat viitteet ja arvioi tutkimusnäytön aste.

10. Miten menetelmä vaikuttaa potilaiden diagnosointiin, hoitoon, hoivaan,

kuntoutukseen ja sairauksien ehkäisyyn?

11. Mitä riskejä, sivuvaikutuksia tai muita epätoivottuja vaikutuksia menetelmällä on?

12. Kuinka pitkä on menetelmän oppimiskäyrä ja kuinka monta potilasta / toimija

(yksikkö tai työntekijä) /vuosi tarvitaan riittävän osaamisen ylläpitämiseksi?

13. Onko muualla Suomessa tai muissa maissa meneillään selvityksiä tai tutkimuksia

menetelmän vaikutuksista? Mitä ja missä?

14. Suositteleeko Käypä hoito, erikoislääkäriyhdistys tai jokin muu taho menetelmän

käyttöä? Jos kyllä, mikä taho suosittelee.

Kohdat 15-16 /POTILAS 

15. Liittyykö menetelmään erityisiä eettisiä tai psykologisia pohdintoja? Minkälaisia?

1. Kuka tai mikä taho ehdottaa aihetta? (sairaala, tulosvastuuyksikkö, henkilö)

2. Mikä on ehdotetun terveydenhuollon menetelmän nimi?

3. Mitä muita tahoja ehdotus koskee omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueella?

4. Onko sama taho aiemmin tai muussa yhteydessä ehdottanut tämän menetelmän

käyttöön ottoa? Milloin ja missä yhteydessä?

5. Onko menetelmä jo käytössä omassa sairaanhoitopiirissä tai erityisvastuualueen

muussa toimintayksikössä tai muualla Suomessa? Missä ja mistä alkaen?

https://www.webropolsurveys.com/S/83A7D0B284C69A17.par
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16. Miten menetelmä vaikuttaa potilaan elämänlaatuun, sosiaalisiin olosuhteisiin tai

toimeentuloon? Mitä taloudellisia uhrauksia menetelmä edellyttää potilaalta? Minkälaista

hoivaa tai tukea potilas tarvitsee toipumisvaiheessa?

Kohdat 17-23 /ORGANISAATIO 

17. Arviolta kuinka monta potilasta menetelmällä tutkitaan tai hoidetaan vuodessa

omassa toimintayksikössäsi?

18. Miten menetelmä vaikuttaa henkilöstötarpeeseen käyttöönottovaiheessa ja pitkällä

aikavälillä? Miten menetelmä vaikuttaa eri työntekijäryhmien tehtäviin?

19. Montako henkilöä koulutetaan menetelmän hallintaan ja mitä koulutusta henkilökunta

tarvitsee?

20. Seuraako menetelmästä tarvetta muutoksiin tiloissa, laitteissa, tietojärjestelmissä tai

toimintaprosesseissa? Minkälaisia?

21. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa muiden yksiköiden toimintaan, jotka

osallistuvat menetelmän kohteena olevien potilaiden hoitoon?

22. Miten menetelmän käyttöönotto vaikuttaa yhteistyöhön muiden sairaaloiden tai

perusterveydenhuollon kanssa? Vaikutukset hoitoketjuun? Vaikutukset ervalla sovittuun

työnjakoon?

23. Milloin menetelmä voidaan ottaa käyttöön?

Kohdat 24-31 /TALOUS 

24. Mitä perustamiskustannuksia menetelmän käyttöönotosta aiheutuu? Laitehankintoja,

remonttia, koulutusta tai muuta vastaavaa?

25. Mitä kustannusvaikutteisia toiminnallisia seuraamuksia menetelmän käyttöönotolla

on esimerkiksi hoitoaikoihin, työajan käyttöön, työnjakoon tai seurantatutkimusten

tarpeeseen?

26. Mitkä ovat arvioidut kustannukset yhtä potilasta kohti? Mitkä ovat menetelmän

vuosittaiset ylläpitokustannukset? Arvioi myös minimi- ja maksimirajat.

27. Mitkä ovat toimintayksikölle kohdistuvat kokonaiskustannukset (minimi- ja

maksimirajoineen) vuodessa? Miten ne kehittyvät seuraavan viiden vuoden aikana?

28. Vähentääkö menetelmän käyttöönotto jonkin muun menetelmän käytöstä aiheutuvia

kustannuksia? Mikä on arvioitu kustannussäästö vuodessa?

29. Kuinka usein menetelmään liittyviä laitteita tarvitsee uusia?

30. Mitä kustannuksia aiheutuu muille sairaaloille tai hoitoketjuihin osallistuville

tahoille? (minimi- ja maksimiarvio)

31. Mitä epävarmuustekijöitä talouslukuihin sisältyy?

MUUT KOMMENTIT: 
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1. Definition och uppföljning av servicenivån

Riskklassificeringen baserar sig på Finlands miljöcentrals tätortsklassificering. Klassificeringen bygger på
fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd landsbygd och övriga områden. Inget mål för
servicenivån har fastställts för den riskklass som omfattar övriga områden.

Insatstiderna presenteras i minuter. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med hjälp av en
mediantid inom vilken 90 % av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras som tiden från det att den
första enheten för prehospital akutsjukvård har fått larm till dess att den första enheten (en enhet för
första insatsen eller en ambulans) finns på plats. I C-uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-
uppdrag ska 90 % nås inom två timmar.

Tillsvidare genomförs analyserna centraliserat för hela Finland av HUS. I och med att analyserna nu görs
nationellt så blir uppgifterna mera jämförbara. I de tidigare resultaten förekom det skillnader
sjukvårdsdistrikt emellan, vilka berodde förutom på skillnader i servicenivån inom den prehospitala
akutsjukvården även på skillnader i analysprocesserna.

2. Yttre faktorer som påverkar servicenivån

I början av år 2019 tog nödcentralen i bruk ett nytt datasystem (ERICA). I och med ibruktagningen av
ERICA ändrade riskanalysmodellen för uppdragen inom den prehospitala akutsjukvården. I synnerhet
den kraftiga ökningen av de mest brådskande A/B-uppdragen (33,8% à 38,2%) visade sig ställa till
särskilda utmaningar. Samtidigt ökade också det totala antalet uppdrag avsevärt (+ 8,3%). År 2020
ändrade antalet uppdrag inte i någon väsentlig grad. Antalet A/B-uppdrag var ändå högre än tidigare
(före ibruktagningen av ERICA) med en andel på 36,2 %.



COVID-19-pandemin ställde till ytterligare utmaningar för upprätthållandet av servicenivån. För att
minimera personalens exponering begränsades användningen av första insatser genom nationella
linjedragningar. Antalet första insatsuppdrag minskade avsevärt och i motsvarande grad förlängdes
insatstiderna i synnerhet för uppdrag i riskklasserna ”annan tätort” och ”bebodd landsbygd”. Pandemin
har också fördröjt ambulansverksamheten en aning i och med utredningen av förhandsuppgifter
(exponering, infektionssymtom) och den förutsatta skyddsklädseln.

Första insatser är mest verkningsfulla i riskområdena ”annan tätort” och ”bebodd landsbygd”. I
centralorter är en ambulans i praktiken den snabbaste enheten, varför enheter för första insatser
används i ringa utsträckning. Cirka 60 procent av de mest brådskande A/B-uppdragen inträffar i
riskområdet ”annan tätort”, medan cirka 10 procent inträffar på bebodd landsbygd. I nedanstående
tabell presenteras de A/B-uppdrag med en insatstid där 90 procent av patienterna ska nås inom en
fastställd tid i riskområdet annan tätort. Den nedre linjen anger den statistikförda insatstiden för den
snabbaste enheten (enhet för första insats eller ambulans), och den övre linjen anger den insatstid som
inte statistikförs. Skillnaden mellan linjerna påvisar det tidsmässiga utbytet som uppnåtts tack vare
första insatser.
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I figuren kan man skönja att situationen var tämligen stabil 2016-2018, varefter insatstiderna i bägge
kategori ökade i och med den kraftiga ökningen av A/B-uppdrag. År 2020 kan konsekvenserna av
pandemin också skönjas. Insatstiderna för ambulanserna ökar en aning (+23 sekunder), men den
statistikförda insatstiden ökar avsevärt mer (+78 sekunder), samtidigt som utbytet av användningen av
enheter för första insatser minskar dramatiskt. År 2019 kunde insatstiden förkortas med 93 sekunder
genom en användning av enheter för första insatser, medan begränsningen av användningen av enheter
för första insatser år 2020 ledde till att insatstiderna förkortades med bara 38 sekunder.

3. Antalet uppdrag och servicenivån i Vasa sjukvårdsdistrikt 2020

Det totala antalet uppdrag uppgick till 20 207 stycken. Antalet ökade i jämförelse med fjolåret med 1,3
%. Antalet A-uppdrag minskade med 6,9 % (-90 uppdrag), och antalet B-uppdrag minskade med 3,4 % (-
216 uppdrag). Antalet C-uppdrag ökade med 1,3 % (+87 uppdrag). Antalet icke-brådskande D-uppdrag
ökade med 8,9 % (+504 uppdrag).

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Centralort 6:00 6:01 +0:01 9:00 9:44 +0:44
Annan tätort 8:00 8:55 +0:55 17:00 18:50 +1:50
Bebodd landsbygd 15:00 15:13 +0:13 26:00 28:03 +2:03

C- och D-uppdrag 90 %
Hela landskapet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 27:35 -2:25
D-uppdrag 120:00 43:56 -76:04
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Den fastställda servicenivån för A/B-uppdrag uppnåddes inte i Vasa sjukvårdsdistrikt. Andelen A/B-
uppdrag var en aning högre än tidigare, samtidigt som de pandemirelaterade begränsningarna också
påverkade insatstiderna inom de första insatserna.

I jämförelse med föregående år var servicenivån tämligen oförändrad eller var till och med bättre i
centralorter och på den bebodda landsbygden. I och med att det årliga antalet uppdrag på den bebodda
landsbygden är ringa (under 750 A/B-uppdrag) och insatstiderna också är långa är det inte överraskande
att det förekommer årliga variationer. Den största förändringen i jämförelse med år 2019 skedde i
området ”annan tätort” där medianinsatserna och insatstiderna för 90 % förlängdes med 35 sekunder
och 78 sekunder.

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet

Antalet uppdrag 2019-2020:

2019 2020 Förändring
Mellersta prehospitala
akutsjukvårdsområdet 10995 11164 +1,5 %

Vasa 8715 8709 -0,1 %
Korsholm 1347 1456 +8,1 %
Laihela 933 999 +7,1 %

Antalet uppdrag i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet ökade med 1,5 %. Antalet uppdrag i
Vasa förblev oförändrat.

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Centralort 6:00 6:04 +0:04 9:00 9:53 +0:53
Annan tätort 8:00 9:05 +1:05 17:00 17:35 +0:35
Bebodd landsbygd 15:00 14:29 -0:31 26:00 30:19 +4:19

C- och D-uppdrag 90 %
Hela prehospitala
akutsjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 24:40 -5:20
D-uppdrag 120:00 43:45 -76:15



Den fastställda servicenivån förverkligades inte till alla delar i det mellersta prehospitala
akutsjukvårdsområdet. Servicenivån försämrades i synnerhet i riskområdena ”annan tätort” och
”bebodd landsbygd”. På den bebodda landsbygden har man under 200 A/B-uppdrag årligen.

3. Antalet uppdrag och servicenivån i det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet

Antalet uppdrag 2019-2020:

2019 2020 Förändring
Norra prehospitala
akutsjukvårdsområdet 5474 5627 +2,8%

Jakobstad 3072 3139 +2,2%
Nykarleby 757 833 +10,0%
Vörå 764 723 -5,4%
Pedersöre 629 629 ±0%
Larsmo 252 303 +20,2%

Antalet uppdrag i det prehospitala akutsjukvårdsområdet ökade med 2,8 %. Proportionellt så ökade
antalet uppdrag mest i Nykarleby och Larsmo.

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Centralort 6:00 5:47 -0:13 9:00 9:15 +0:15
Annan tätort 8:00 8:23 +0:23 17:00 19:09 +2:09
Bebodd landsbygd 15:00 14:48 -0:12 26:00 28:04 +2:04

I servicenivån kan man skönja en motsvarande förändring som i det mellersta prehospitala
akutsjukvårdsområdet. Servicenivån försämrades i riskområdena ”annan tätort” och ”bebodd
landsbygd” (26–55 sekunder).

C- och D-uppdrag 90 %
Hela prehospitala
akutsjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 28:54 -1:06
D-uppdrag 120:00 40:55 -79:05

I C- och D-uppdrag förverkligades den fastställda servicenivån.



4. Antalet uppdrag och servicenivån i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet

Antalet uppdrag 2019-2020:

2019 2020 Förändring
Södra prehospitala
akutsjukvårdsområdet 3480 3416 -1,8%

Närpes 1342 1287 -4,1%
Kristinestad 1174 1105 -5,9%
Malax 592 624 +5,4%
Kaskö 191 180 -5,8%
Korsnäs 181 220 +21,5%

Antalet prehospitala akutsjukvårdsuppdrag minskade i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet.
Antalet uppdrag ökade endast i Malax och Korsnäs.

A- och B-uppdrag Median 90 %
Områdesklass Mål Resultat Skillnad Mål Resultat Skillnad
Annan tätort 8:00 9:18 +1:18 17:00 21:23 +4:23
Bebodd landsbygd 15:00 16:26 +1:26 26:00 28:10 +2:10

Servicenivån försämrades i riskområdet ”annan tätort”, liksom i hela sjukvårdsdistriktet. På den
bebodda landsbygden var servicenivån i väsentlig grad oförändrad. I detta riskområde har man årligen
cirka 270 uppdrag.

C- och D-uppdrag 90 %
Hela prehospitala
akutsjukvårdsområdet Mål Resultat Skillnad
C-uppdrag 30:00 33:22 +3:22
D-uppdrag 120:00 49:24 -70:36

Den fastställda servicenivån för C- och D-uppdrag uppnåddes.

5. Sammanfattning

Nedgången i servicenivån motsvarar den förändring som skett på riksnivå. Förändringen började år 2019
när nödcentralen tog i bruk ett nytt datasystem med en ny riskbedömningsmodell som ledde till en
kraftig ökning av antalet av A/B-uppdrag. Servicenivån försämrades alltmer år 2020 på grund av



pandemiutbrottet som ledde till att användningen av enheter för första insatser begränsades.
Förändringarna anses inte bero på en verklig ökning av servicebehovet.

Insatstiderna för ambulanserna har försämrats avsevärt mindre än vad ökningen av de statistikförda
längre insatstiderna för den snabbaste enheten påvisar. Framförallt i riskklassen ”annan tätort” kan man
se att utbytet av användningen av enheter för första insatser minskade år 2020.

När pandemin lugnar ner sig kan användningen av enheter för första insatser åter ökas, och samtidigt
kan servicenivån i områden utanför centralorterna återställas till den tidigare nivån. Arbetet med att
utveckla de riskutvärderingsmodeller som används i nödcentralens datasystem fortgår ännu, varför
andelen A/B-uppdrag eventuellt kommer att fås närmare den tidigare nivån.
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