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RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ 177

Omröstningsärende 

Äänestettävä asia: 0,0

Närvarande 

Läsnä 0

JA- förslag

KYLLÄ-ehdotus: 0,0

Frånvarande 

Poissa 177

NEJ-förslag 

EI-ehdotus: 0,0

Kommun Röster Fullmäktigeledamot (ersättare) Närvarande Röster

Kunta Äänet Valtuustojäsen (ersättare) Paikalla Äänet JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

JA 

KYLLÄ

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjä

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 Esko
(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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ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0
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JA 
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BILAGA/LIITE § 30



Revisionsnämndens 20 observationer och rekommendationer -> Behandlas i 

ledningsgruppen för samkommunförvaltningen den 17 augusti     

 

 

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

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

inom Österbotten påbörjades och fastställdes. 

 

Svar: I Österbotten arbetar man förträffligt för att säkerställa att befolkningen även i framtiden 

ska ha tillgång till en god och högklassig social- och hälsovård.  

 

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

Österbottens välfärdsområde. 

 

Svar: Beredningsarbetet har utförts i mycket gott samarbete och med hjälp av en engagerande 

modell tillsammans med kommunerna och samkommunerna. 

 

3) Målstyrningen gällande bindande målsättningar ombyggdes och förenklades totalt för år 2020. 

Strategiska förnyelsemekanismen i en turbulent värld är nästan konstant. Utmaningen under år 

2021 är att uppdatera strategin och målstyrningsmekanismen för Österbottens välfärdsområde. 

 

Svar: Österbottens välfärdsområdes strategi är ett resultat av ett långt och involverande arbete, 

samtidigt som det arbete som man utfört i VSVD ligger mycket bra i linje med den framtida 

strategin.  

 

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

inom välfärdsområdets strategiarbete. 

 

Svar: Utfallet 2017–2020 ska tillgodogöras i strategiarbetet.  

 

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

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

för beaktande vid den fortsatta strategiska verksamhetsstyrningen. 

 

Svar: Analysen ska tas i beaktande i ledningen av verksamheten.  

 

6) Den strategiska målstyrningens effektfullhet - tjänsteproduktionens kvalitet måste framöver allt 

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

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

sjukhusen i Finland. 

 

BILAGA § 37 

 



Svar: Responsen ska tas i beaktande, samtidigt som de framtida mätarna i mån av möjlighet ska 

kompletteras med fler nationella mätare. 

 

7) Officiella dokumenterade uppföljningen av de bindande verksamhetsmässiga mätarna utfördes 

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

covid-19-pandemin. 

 

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

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

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

 

8) Ägarstyrningens verksamhetsberättelse 2020 innehåller ingen återrapportering om de delägda 

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

helhetsresultat. 

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

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

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

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

hitintills inte har förmått analysera. 

 

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

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

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

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

välfärdsområdesnivå. 

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

lider av en brist på psykiatriker och är tvungna att ty sig till köptjänster. Den allt värre 

situationen i landet förvärras av att allt fler psykiatriker går i pension, samtidigt som antalet 

läkare som specialiserar sig inom området klart och tydligt är lägre än denna avgång. I och med 

detta kan man konstatera att det råder en s.k. säljares marknad i vårt land, vilket naturligtvis gör 

läget synnerligen svårt. Specialupptagningsområdet har inte erbjudit oss någon hjälp, varför vi 

nu ska försöka rekrytera specialistläkare och specialiserande läkare till regionen tillsammans 

med Helsingfors, vars arbetsinsats skulle fördelas mellan Helsingfors och Vasa. Likaså kommer vi 

i höst att ledigförklara en tjänst för en professor och en tjänst för en klinisk lärare. Ifall vi lyckas 

besätta dem skulle detta bistå undervisningen och öka arbetsinsatsen. 

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

lägre nivå kommer trycket på den specialiserade sjukvården att minska. 

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

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



förblivit svag. Rehabiliteringen måste få högre prioritet. 

 

Svar: Rehabiliteringsverksamhetens framhävda betydelse kommer till uttryck bland annat 

genom att verksamheten på den regionala hjälpmedelscentralen har blivit befäst. 

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

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

Köptjänster har övertagits i egen regi.  

 

I och med de serviceförhandlingar som serviceområdet för rehabilitering för med specialiteterna 

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

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

verksamhet som bedrivs vid specialiteterna. 

 

Det rehabiliterande vårdarbetet utvecklas i samband med utvecklandet av vårdarbetet. 

Serviceområdet för rehabilitering bistår detta utvecklingsarbete med sin specialkompetens. 

Läkarbristen har hämmat utvecklandet av den fysiatriska specialiteten. 

 

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

eget verksamhetsområde.  

Prioriteringen av rehabiliteringen ska befästas genom att skapa ett eget verksamhetsområde för 

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

funktionsförmågan. 

 

11) Varumärkesarbetet eller aktiva kundinriktade marknadsföringen av sjukhusets kvalitativa 

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

den krävande välfärdområdesberedningen i fjol beaktas. 

 

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

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

hela året.  

 

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

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

medarbetare. Nämnden rekommenderar miljörelaterat mål kontinuerligt ingår i budgetmålen. 

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

miljörapporten. 

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

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

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

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

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

 



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

och övervakningsavdelningens kvalitetsmål var att förbättra patientens grundvård. Värdet och 

stora nyttan av rationaliseringsarbetet var att det betjänade samtliga patienter som erhöll vård 

samt att hela personalen engagerades. 

 

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

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

implementerats på andra vårdavdelningar och ska även implementeras i det kommande 

välfärdsområdet.  

 

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

specialiserad sjukvård inom Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde under 

fullmäktigeperioden 2022–2024 bättre än tidigare konkretiserar 

tillvägagångssättenmekanismerna för att balansera personalbristen mellan områdets sjukhus 

samt övriga sätten att optimera nyttan av västkustsamarbetet. Utökat ömsesidigt samarbete 

och optimeringen av digitaliseringens möjligheter skapar win-win-effekter. 

Svar: Vid de regelbundna samarbetsmötena (ledningsgruppen för Åbo universitetssjukhus 

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

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

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

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

specialupptagningsområdet lider av en ansenlig brist på läkare. 

Så kallade videomeetingar hålls regelbundet med Åbo inom många specialiteter. 

15) I den framtida välfärdssamkommunen bör de redovisningsskyldiga tjänsteinnehavarna årligen 

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

ansvarsområden och rapporteringsskyldigheter. 

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

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

 

16) Nämnden rekommenderar att Österbottens välfärdsområde utarbetar en årligen nedbruten 

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

genomföras. Distansarbete hemifrån speciellt inom administrativa uppgifter minskar behovet av 

klassiska personliga arbetsutrymmen. Samtidigt kan det ekologiska fotavtrycket minskas. 

Svar: I samband med beredningen av samkommunen för Österbottens välfärdsområde tillsattes 

en fastighetsarbetsgrupp som behandlat frågor som anknyter till fastigheter. Arbetsgruppen har 

linjerat att beslut om vilka lokaliteter som ska användas ska fattas på basis av planen om 

servicenätverket. 

 



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

förbättras. I bokslutet förekommer ej konkret dokumenterad återrapportering om 

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

riskerna. 

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

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

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

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

samkommunen för Österbottens välfärdsområde och samkommunen kommer även att få en 

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

 

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

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

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

berednings- och sekreterarresurser tryggas. Nya välfärdsområdets storlek/verksamhetens 

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

objektiva utvärderings- och rapporteringsmekanismer samt samarbete med de övriga nationella 

aktörer. 

Svar: Revisionsnämndens berednings- och sekreterarresurser ska konkurrensutsättas under 

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

resurserna ger akt på hela välfärdsområdet. 

 

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

ekonomirelaterade målens förverkligande är nämndens primära uppgift och i den 

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

med beaktande av covid-19-pandemins bromseffekter. 

 

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

arbetet som den gjort för befolkningens bästa.  

 

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

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

sin omfattande sakkunskap till nämndens förfogande. 

 

Svar: Tack. 

 


