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Nuläget inom den prehospitala akutsjukvården i VSVD 

 

Organisationsförändringen 2013 

Fram till år 2011 var den lagstiftning som berörde den prehospitala akutsjukvården brokig och föråldrad. 

Ansvaret för ordnandet av sjuktransporter låg primärt på kommunerna, Men å andra sidan så ansvarade 

sjukvårdsdistriktet för ordnandet av det medicinska räddningsväsendet. Det här tolkades så att 

sjukvårdsdistriktet ansvarade för övervakningen och handledningen av den prehospitala akutsjukvården 

på vårdnivå, medan kommunerna ansvarade för den övriga ambulansverksamheten. Respektive 

kommun och sjukvårdsdistriktet skulle ha en egen läkare som ansvarade för den prehospitala 

akutsjukvården. De ansvariga läkarna i kommunerna tillställde bland annat egna kommunspecifika 

larminstruktioner till nödcentralen, ansvarade för uppgörandet av avtal gällande den prehospitala 

akutsjukvården och övervakade förverkligandet av dessa avtal. Förstavårdschef Lasse Ilkka, som då 

tjänstgjorde på Österbottens räddningsverk, var läkare till utbildningen, och ansvarade genom avtal för 

de kommunala ansvarsläkarnas uppgifter inom sitt verksamhetsområde, vilket delvis understödde 

räddningsverkets autonomi i egenskap av serviceproducent. 

I den förordning och lagförändring som trädde i kraft år 2011 överfördes ansvaret för ordnandet av den 

prehospitala akutsjukvården i sin helhet på sjukvårdsdistriktet. I och med denna utveckling kunde man 

rationellt planera den prehospitala akutsjukvården för ett mera omfattande område, vilket medförde att 

de kommunspecifika ambulanserna blev dynamiska enheter som kunde användas inom hela 

sjukvårdsdistriktet. Den nya lagstadgade fältchefsverksamheten främjade dessutom den operativa 

ledningen av den prehospitala akutsjukvården. Lagen gav sjukvårdsdistriktet en möjlighet att ordna den 

prehospitala akutsjukvården antingen i egen regi, i samarbete med räddningsverket eller i form av 

tjänster som köptes av den privata sektorn genom konkurrensutsättning. Även en kombination av dessa 

former kunde användas. 

Då tillhandahölls den prehospitala akutsjukvården till merparten av räddningsverken, och då fanns det 

bara tre privata företag som tillhandahöll prehospital akutsjukvård i sjukvårdsdistriktets område 

(Korsholm, Korsnäs, Kristinestad). Den prehospitala akutsjukvård som tidigare hade tillhandahållits av 

räddningsverken upplevdes vara högklassig och välfungerande samt kostnadseffektiv. Räddningsverken 

hade en färdig och fungerande infrastruktur. Då kom man i Vasa sjukvårdsdistrikt till en lösning som 

resulterade i att den prehospitala akutsjukvården i sin helhet ordnades i samarbete med de två 

räddningsverken i distriktet (Österbottens räddningsverk samt Mellersta Österbottens och 

Jakobstadsområdets räddningsverk). 

Det nya anordnandesättet infördes i början av år 2013, och fältchefsverksamheten infördes i början av 

år 2014. 

 

Anordnande av prehospital akutsjukvård i samarbete 
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Samarbetsmodellen avviker från en traditionell beställare-producentmodell. Begreppet ”i samarbete” 

infördes i lagstiftningen långt på grund av juridiska orsaker, Eftersom man fortsättningsvis ville 

möjliggöra det tidigare samarbetet med räddningsverken, utan någon konkurrensutsättning. Med detta 

ville man undvika en tolkning där en beställare köper tjänster av en producent. Privata 

sjuktransportföretag har utmanat denna tolkning, men på EU-nivå har man ansett att enbart 

överflyttningstransporter kan ses som ekonomiska och på sätt som verksamhet som delvis förutsätter 

konkurrensutsättning. 

Samarbetsmodellen omfattar ändå även en praktisk nivå. Sjukvårdsdistriktet har ett klart ansvar för 

ordandet av verksamheten, men ingen absolut beslutanderätt. Verksamheten planeras och förverkligas i 

samarbete med räddningsverken, varvid sjukvårddistriktets mål måste sammanjämkas med 

räddningsverkens intressen och lagstadgade ålägganden. 

Räddningsverkens primära uppgift är att tillhandahålla de uppgifter som hör till räddningsväsendet inom 

sitt räddningsområde. Det här återspeglar sig delvis i den prehospitala akutsjukvården som ordnas i 

samarbete, vilken naturligtvis tillhandahålls med beaktande av de faktorer som påverkar den 

verksamhet som räddningsväsendet förutsätts tillhandahålla.  

 

Förvaltning 

I Vasa sjukvårdsdistrikt sköts förvaltningen av den prehospitala akutsjukvården av den läkare som 

ansvarar för den prehospitala akutsjukvården och förstavårdschefen. Förstavårdschefen fungerar som 

förman för fältcheferna. 

På Österbottens räddningsverk sköts förvaltningen av akutvårdsmästaren och tre regionala 

förstavårdsförmän. De regionala förstavårdsförmännen fungerar som närförmän för förstavårdarna i de 

prehospitala akutsjukvårdsområdena. 

På Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk finns ingen egentlig förvaltning för 

den prehospitala akutsjukvården. Österbottens räddningsverks förstavårdsförman fungerar även som 

förman för den prehospitala akutsjukvården på Jakobstads räddningsstation i praktiska frågor, men 

innehar ingen administrativ förmansställning i organisationen, varför stationsmästaren på 

räddningsstationen fungerar som närförman för förstavårdarna. 



  

Ovan finns ett schema över räddningsverkens förvaltning som anknyter till den prehospitala 

akutsjukvården. Personerna på Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk visas på 

röd botten. 

Vasa sjukvårdsdistrikt har ingen direkt kontaktyta till personalen. Personalrelaterade frågor, såsom 

eventuella förändringar i behörighetskrav, arbetsbeskrivningar osv. går alltid genom räddningsverkets 

förvaltning, och i dessa förändringar bör man naturligtvis beakta bland annat innehållet i arbetsavtal, 

förtroendemannens och huvudförtroendemannens ståndpunkt samt räddningsverksförvaltningens syn. 

 

Operativ personal inom den prehospitala akutsjukvården 

Enbart fältcheferna (7 personer) är i Vasa sjukvårdsdistrikts tjänst. 

På Österbottens räddningsverk består den operativa personalen inom den prehospitala akutsjukvården 

av 98 personer (inkl. förstavårdsförmän 3 st.), varav totalt 71 (68 %) är förstavårdare på vårdnivå och 27 

(28 %) är förstavårdare på basnivå. Sammanlagt 11 stycken av dessa sköts med hjälp av arbetsinsatser 

som tillhandahålls av räddningsmän. 

På Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk består den operativa personalen 

inom den prehospitala akutsjukvården av 19 personer, varav 16 är förstavårdare på vårdnivå och 3 är 

förstavårdare på basnivå. 

Räddningsverkens sammanlagda antal av operativ personal inom den prehospitala akutsjukvården (inkl. 

förstavårdsförmän) uppgår således till 117 förstavårdare (varav 87 är förstavårdare på vårdnivå och 30 

är förstavårdare på basnivå). 

Räddningsdirektör 

Tero Mäki 

Akutvårdsmästare 

Tom Smedlund 

Förstavårdsförman 

Heli Latvala 

Förstavårdare 

område 1 

Förstavårdsförman 

Paula Korpi 

Förstavårdare 

område 3 

Förstavårdsförman 

Sami Sundqvist 

Förstavårdare 

område 2 

Förstavårdare 

Jakobstad 

Stationsmästare 

Esa Ahlholm 

Räddningsdirektör 

Jaakko Pukkinen 



Personalen på bägge räddningsverk arbetar med undantagstillstånd 42 h/vecka, där ett arbetspass varar 

i 24 h. Undantagstillståndet förutsätter att det aktiva arbetets andel av arbetspasset är begränsat och 

att arbetspasset inrymmer tillräckligt med tid för vila. 

På Österbottens räddningsverk har en förstavårdare på vårdnivå en grundlön på 2 390 €/månad och en 

förstavårdare på basnivå en grundlön på 2 083 €/månad. 

På Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk använder man sig av tre löneklasser 

som baserar sig på personalens utbildning. Samtliga personer har samma arbetsbeskrivning, varför man 

borde övergå från användningen av tre löneklasser till en enhetlig lönenivå. Förstavårdarna på vårdnivå 

har följande löneklasser 2 423,33 €/månad, 2 480,15 €/månad och 2 526,79 €/månad. Löneklasserna på 

grundnivå är 2 174,35 €/månad, 2 224,03 €/månad och 2 343,40 €/månad. Skillnaden i jämförelse med 

lönenivån på Österbottens räddningsverk är således ca 30-135 €/månad på vårdnivå och ca 90-260 

€/månad på basnivå. 

För jämförelsens skull kan det nämnas att en sjukskötare på VCS akutintag har en grundlön på 2 457,39 

€/månad. 

Vid en eventuell övergång till tvåskiftesarbete skulle detta betraktat på sjukvårdsdistriktets område i sin 

helhet leda till ett tilläggsbehov på 14 förstavårdare (närmast på vårdnivå). För tillfället utbetalas 

arbetstimmar som överskrider de normala veckotimmarna inte som lön, men i tvåskiftesarbete skulle 

alla arbetstimmar gå till löneutbetalning. 

I samband med organisationsförändringen strävade sjukvårdsdistriktet efter att yrkespersonerna inom 

hälso- och sjukvården skulle övergå från räddningsverket i sjukvårdsdistriktets tjänst. Det här avstod 

man ifrån på grund av räddningsverkens starka motstånd. 

 

Operativ verksamhet 

De medicinska instruktionerna för den prehospitala akutsjukvården utfärdas av ansvarsläkare Väyrynen, 

medan förstavårdschef Vesanto ansvarar för de instruktioner som berör den övriga verksamheten. Den 

dagliga, operativa verksamheten leds av fältchefen för den prehospitala akutsjukvården. Han har inget 

administrativt förmansansvar, utan har ett rent operativt ledningsförhållande till förstavårdarna. 

Det har inte förekommit några problem i tillhandahållandet av den operativa verksamheten. 

Verksamheten har tillhandahållits tillförlitligt och smidigt, Samtidigt som de mål som fastställts i beslutet 

om servicenivå har förverkligats med godkänt resultat. I den operativa verksamheten utgör det södra 

prehospitala akutsjukvårdsområdet (Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Kaskö) en smärtpunkt. Det 

ringa antalet uppdrag i området ställer till utmaningar som berör både insatstider och upprätthållandet 

av kompetensen. 

 



Ekonomi 

Sjukvårdsdistriktet behandlar budgeten för den prehospitala akutsjukvården i samband med sin egen 

budget. Den gemensamma budget som tilldelas räddningsverken bestäms utgående från denna budget. 

Bägge räddningsverk har egna budgeter, men Österbottens räddningsverk sköter om faktureringen för 

bägge räddningsverk. Räddningsverken tillhandahåller inte sin verksamhet i vinstdrivande syfte, varför 

ett eventuellt överskött återbördas till sjukvårdsdistriktet och dess medlemskommuner. Budgeten för 

den prehospitala akutsjukvården är skild från räddningsverkets övriga budget. År 2019 var den budget 

som beviljades räddningsverken totalt 8 285 000 €.  

Den budget som räddningsverken tilldelas för den prehospitala akutsjukvården övergår i 

räddningsverkens besittning. Räddningsverkens investeringar planeras i mån av möjlighet inom ramen 

för samarbetsprincipen. Tidvis har detta skapat utmaningar i och med att bägge part delvis har en egen 

syn på de prioriteringar som anknyter till utvecklandet av verksamheten, samtidigt som 

sjukvårdsdistriktet inte har någon direkt beslutanderätt, trots att finansieringen i sin helhet erläggs av 

sjukvårdsdistriktet.  

Med tanke på kontrollen av ekonomin så har det varit ett problem att räddningsverkens resultat är 

osäkert ända till slutet av räkenskapsperioden, och i praktiken så klarnar det slutgiltiga resultatet först 

då sjukvårdsdistriktets budget har låsts. Läget förvanskas också av det faktum att sjukvårdsdistriktets 

räkenskapsperiod upphör tidigare än räddningsverkets räkenskapsperiod. Räddningsverkets ekonomi 

har alltid uppvisat ett rikligt överskott (år 2018 uppgick överskottet totalt till över 500 000 €), men i regel 

så är det omöjligt att använda överskottet för investeringar, eftersom resultatet är osäkert ända till 

slutet av året. Överskottet återbördas i allmänhet då VSVD:s räkenskapsperiod löpt ut eller riktigt i slutet 

av räkenskapsperioden i form av en utjämning i samband med faktureringen av december månad. 

 

Utrustning och vårdapparater 

Räddningsverkens investeringar i den prehospitala akutsjukvården görs av räddningsverken med 

sjukvårdsdistriktets finansiering, i enlighet med den budget som tilldelats räddningsverken. Fordon och 

vårdapparater övergår i räddningsverkets ägo efter anskaffning. Räddningsverket anskaffar och 

upprätthåller även de fordon som används i fältchefsverksamheten. 

 

Infrastruktur 

De resurser som används för tillhandahållandet av den prehospitala akutsjukvården i Vasa 

sjukvårdsdistrikt är för tillfället belägna i tio olika lokaliteter. Lokaliteterna är belägna i Jakobstad, 

Nykarleby, Oravais, Kvevlax, Vasa, Laihela, Malax, Närpes och Kristinestad. Sjukvårdsdistriktets personal 

och utrustning finns i huvudsak på Vasa centralsjukhus lägescentral och tidvis på Vasa brandstation. I 

och med att det inte något lämpligt hallutrymme i anslutning till Vasa centralsjukhus, så tillhandahålls 

jouren, framförallt vid extrem kyla, på räddningsstationen. 



 

Sammanfattning 

I regel så kan den prehospitala akutsjukvården tillhandahållas fullgott i samarbete, och 

räddningsverkens långa erfarenhet av tillhandahållandet och förvaltningen av den prehospitala 

akutsjukvården kommer till uttryck som en smidig och tillförlitlig verksamhet. Dessutom stöder det nära 

samarbetet med den mest centrala, operativa myndighetskumpanen, dvs. räddningsväsendet, den 

prehospitala akutsjukvårdsverksamheten. 

Samarbetsmodellen är ändå förknippad med vissa problem och smärtpunkter. Modellen inskränker 

sjukvårdsdistriktets beslutanderätt, trots att distriktet ansvarar för ordandet av verksamheten, vilket 

alltid förutsätter att man kommer till en uppgörelse med den andra samarbetsparten. Modellen gör det 

också svårare för sjukvårdsdistriktet att direkt påverka personalens verksamhet och arbetsbeskrivning, 

eftersom personalen är i en annan organisations tjänst. Det är synnerligen svårt att uppfölja och hantera 

ekonomin, vilket leder till att budgeten inte kan tillgodogöras till fullo. Dessutom är det svårt för 

sjukvårdsdistriktet att behärska investeringarna i och med att räddningsverken ansvarar för 

användningen av den budget som de tilldelats. Dessa problem kommer till uttryck närmast i samband 

med verksamhetsutveckling och -förändringar, medan en operativ verksamhet av nuvarande slag nog 

kan tillhandahållas kostnadseffektivt och högklassigt. En del av dessa problem, t.ex. planeringen av 

investeringar, kan förstås behärskas genom en utveckling av samarbetet. 

Samarbetet med Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk hämmar inte den 

operativa verksamheten eller den patientstyrning som går i riktning mot Karleby. Den prehospitala 

akutsjukvården styrs operativt av sjukvårdsdistriktet, under övervakning av våra fältchefer, och 

verksamheten instrueras inte på något sätt från Karleby. Betraktat från ett strategiskt perspektiv kunde 

det kanske ses som förnuftigt att verksamheten skulle tillhandahållas av det egna landskapet, antingen 

av Österbottens räddningsverk (såvitt tolkningen av räddningslagen det tillåter) eller i Vasa 

sjukvårdsdistrikts regi. 

I den vård- och landskapsreform som nyligen föll skulle både räddningsväsendet och den prehospitala 

akutsjukvården ha ordnats av landskapet, vilket skulle ha betytt att den prehospitala akutsjukvården 

borde ha omorganiserats i någon mån. Räddningsväsendet kommer sannolikt att lämnas utanför den 

blivande regeringens social- och hälsovårdsreform, varvid räddningsväsendet även i fortsättningen 

kommer att tillhandahållas av en annan organisation än den som tillhandahåller social- och hälsovård. I 

praktiken kommer det här att betyda att den prehospitala akutsjukvården kommer att tillhandahållas 

inom ramen för ett liknande samarbete, såvitt man inte i framtiden övergår till att tillhandahålla den 

prehospitala akutsjukvården i egen regi. 
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GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING  
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Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt xx.x.2019 
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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. 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 
 
Avsikten med intern kontroll och riskhantering är att säkerställa att de mål som har ställts upp för 

samkommunen kan uppnås och att verksamheten är resultatrik.  

 

Den interna kontrollen 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. 

 
 

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.  
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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. Organ underlydande styrelsen ansvarar för intern kontroll och 

riskhantering inom sina uppgiftsområden, att den är resultatrik, övervaka verkställandet och rapportera 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. 

 

 

4. In house-bolag och ägarstyrning 
 
Koncernledningen som består av sjukvårdsdistriktets direktör, förvaltningsdirektören och juristen ansvarar 

enligt kommunallagen för ordnandet av koncernövervakningen. Fab Eila är för tillfället sjukvårdsdistriktets 

enda dotterbolag, medan sjukvårdsdistriktet är minoritetsägare i samtliga övriga bolag. 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.  
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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. 

Personalen har möjlighet att ge respons om hur väl de tjänster som bolagen tillhandahåller fungerar, 

samtidigt som den inkomna responsen tillgodogörs för att utveckla samarbetet. Ansvarsfördelningen mellan 

bolagen och sjukvårdsdistriktet har dokumenterats skriftligt. 

 
 
5. Övergripande riskhantering och intern kontroll som en del av 
samkommunens lednings- och förvaltningssystem  
 
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. 

 

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 
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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. Styrelsens redogörelse baserar sig på de 

redogörelser som sjukvårdsdistriktets direktör har lämnat. De ledande tjänsteinnehavarna ska behandla det 

egna uppgiftsområdets redogörelse om de mest betydande riskerna, hur den interna kontrollen och 

riskhanteringen har ordnats samt de 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 
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med vederbörlig omsorgsfullhet och förmän som inte är redovisningsskyldiga är inte befriade från ansvaret 

att övervaka verksamheten. 



camilla.iso-aho
Typewriter
BILAGA § 48/1







camilla.iso-aho
Typewriter
BILAGA § 48/2





   
 
 
TYKSIN ERVA JOHTORYHMÄN KOKOUS    MUISTIO 
 

 

Tyksin erva-alueen johtoryhmän Yytterin strategiapäivä  

 
Aika:  11.3.2019 klo 10.15-15.30 
 
Paikka:  Yytterin virkistyshotelli, Pori 
 
Osallistujat:  Leena Setälä, shp johtaja, VSSHP, puheenjohtaja 
  x  Mikko Pietilä, johtajaylilääkäri, VSSHP 
   Wiveka Kauppila, hallintoylihoitaja, VSSHP 
    
   
   Ermo Haavisto, va shp johtaja, SATSHP 
   Sari Sjövall, va. johtajaylilääkäri, SATSHP 
   Paula Asikainen, hallintoylihoitaja, SATSHP 
   Tero Mäkiranta, talousjohtaja, SATSHP 
   
   
   Marina Kinnunen, shp johtaja, VSHP 
   Reijo Autio, johtajaylilääkäri, VSHP 
   Arja Tuomaala, johtajaylihoitaja, VSHP   
   Lena Nystrand, talousjohtaja, VSHP 
 
 
 
1 
KOKOUKSEN AVAUS  
 
Päätös  Puheenjohtaja avasi kokouksen.  Sihteeriksi valittiin Arja Tuomaala. 
 
2 
LÄNSIRANNIKON STRATEGIAN PÄIVITYS 
Leena Setälä       Alustus strategiapäivään, liite 1 §2 

 

Keskustelua      Yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä on yksi keskeinen painopistealue.   

2M-IT sähköinen alusta on toimiva.  Etäkonsultaatio/-vastaanottotoimintaa on jo pi-

lotoitu ja todettu toimivaksi.  Seuraava tehtävä on toiminnan laaja jalkauttaminen. 

 
Strategian painopistealue on koulutusyhteistyö. Yliopiston ja palvelujärjestelmän yh-
teystyön kehittäminen erityisesti erikoislääkärikoulutuksen kehittämiseksi. Koulutus-
väylä-  tai urapolkumallia tulisi kehittää siten, että erikoistumista suunnittelevat lää-
kärit ohjattaisiin hakeutumaan erikoislääkäripulasta kärsiville erikoisaloille. 
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Keskeisimmät strategiset tavoitteet ovat varmistaa riittävän, laadukkaan ja tar-

peen mukaisen hoidon saatavuus ja vaikuttavuus erva-alueella. Tyks-erva-

alueella on kolme päivystävää erikoissairaalaa. Turun yliopiston ja lääketieteelli-

sen tiedekunnan toimintaedellytykset turvaa alueen väestönkasvu. Satakunnan 

ja Vaasan sairaanhoitopiirin lääkäreiden koulutustarpeen määrä turvataan ja tie-

teellisesti korkeatasoinen lääketieteen ja hoitotieteen tutkimustoiminta jatkuu. 

Varmistetaan erikoissairaanhoidon palvelujen saanti sekä suomen että ruotsin 

kielellä. 

Sairaanhoitopiirien toiminta suunnitellaan nykylainsäädännön pohjalta ja nykyti-

lan toiminnan mukaisesti. Toiminta keskittyy oman alueen erikoissairaanhoi-

toon. 

Nykyiseen toiminta-ajatuksen tekstiin ehdotettiin muutoksia. Miljoonapiiri vaih-

detaan Länsirannikon erva-alueeksi ja tehokkaat palvelut vaikuttaviksi palveluik-

si. 

Käytiin läpi erikoissairaanhoidon riskejä puheenjohtajan tekemän esityksen poh-

jalta. Suurimpina riskeinä todettiin olevan väestön ikärakenteen muutos, hoivan 

ja hoidon tarpeen lisääntyminen, potilaiden valinnanvapaus ja sen suuntautumi-

nen, lääketieteen kehittyminen ja kasvavat kustannukset, henkilökunnan saata-

vuus ja riittävä osaaminen erityisesti lääkäripula, investoinnit ja Sote-

uudistuksen viivästyminen. 

Järjestämissopimuksen päivittäminen on ajankohtaista 2020-21 . Markkinointi-

viestintään tulee panostaa. 

Ajankohtaisista yhteistyöaihioista todettiin, että ei  perusteta ”Läntistä  neuro-

keskusta” . ”Länsirannikon yliopistosairaala” voisi olla strategiatyön lopputulos. 

  SWOT-analyysin pohjalta kerättiin strategian painopistealueet 

- asiakaslähtöisyyden ja palvelujen laadun ja saatavuuden kehittäminen 

- koulutusyhteistyö 

- yhteistyö digitaalisten palvelujen kehittämisessä 

- kilpailukyvyn kehittäminen 

   

 
Päätös  Länsirannikon strategia rajataan erikoissairaanhoitoon ja erityistason erikoissairaan-

hoitoon. Strategiasta tehdään mahdollisimman kompakti vain yksi A4. 
   
       Länsirannikkostrategia vuosille 2019-2022 päivitetyt strategiset painopisteet. 
       Liite 2 §2. 

 
   
2 
SUOSITUSPYYNTÖ MALMIN YMPÄRIVUOROKAUTISEN PÄIVYSTYKSEN JAKTAMISEKSI PIETARSAARESSA 

 (Johtajaylilääkäri Reijo Autio)  

 

Terveydenhuoltolain 50§ mukaan sairaanhoitopiirit, joissa on yliopistollinen sairaala, 

voivat väestön palvelutarpeen niin edellyttäessä perustaa useamman kuin yhden ym-

pärivuokautisesti päivystävän yhteispäivystysyksikön sairaaloidensa yhteyteen. Sosi-



 
 

3 

aali-ja terveysministeriö voi myöntää kunnalle tai sairaanhoitopiirille luvan ympäri-

vuorokautisen perusterveydenhuollon ja akuuttilääketieteen päivystyksen järjestämi-

seen, jos palvelujen saavutettavuus ja päivystyspisteiden väliset etäisyydet sitä edel-

lyttävät eikä väestön tarvitsemia palveluja voida riittävästi turvata ensihoitopalvelui-

den avulla. 

Perustelut esitetty kattavasti ko.anomuksessa. Liite  3 §3.  

TYKS-erva johtoryhmä on 17.2. 2017 kokouksessaan päättänyt aiemman poikkeuslu-

van puoltamisesta (2018-2019 ajalle). Pöytäkirjan mukaan kyseinen päivystysjärjeste-

ly tullaan kirjaamaan Erva-alueen järjestämissuunnitelman uuteen versioon. Järjes-

tämissopimus tullaan päivittämään uuden valtuustokauden alkaessa 2021. 

    

Päätös                            TYKS –erva johtoryhmä puoltaa Pietarsaaren kaupungin ympärivuorokautisen perus- 
                                          terveydenhuollon päivystyksen poikkeuslupaa 1.1.2020 alkaen ja kirjaa kyseisen  
                                          päivystysjärjestelyn Erva –alueen järjestämissuunnitelman uuteen versioon uudella 
                                            valtuustokauden alkaessa 2021. 
 
4 
MUUT ASIAT Ei muita asioita  

   
5 
KOKOUS PÄÄTTYI klo 15.30 



STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Dnr JSTAD/152/2019

ANHÅLLAN OM DYGNET RUNT JOUR PÅ MALMSKA FRÅN 2020

Beredning: t.f. social- och hälsovårdsdirektören

På Malmska fungerar sedan 1.1.2018 dygnet-runt jour på primärvårdsnivå.
För verksamheten krävs specialtillstånd av social- och hälsovårdsministeri-
et enligt 50 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Nuvarande till-
stånd löper ut 31.12.2019. 

Jouren hade 2018 ca 30 000 besök, varav ca 2 400 nattetid (kl. 22-06). Uti-
från befolkningens behov, verksamheten och ekonomin är möjlighet till 
jourtjänster dygnet runt central. För kontinuitet i verksamheten är det vik-
tigt att ansökan om fortsatt dygnet-runt jour görs så fort som möjligt, så 
att beslutet finns inför verksamhetsplaneringen 2020. 

Ett specialtillstånd förutsätter att det avtalas om det i sjukvårdsdistriktets 
plan för ordnande av hälso- och sjukvård och erva-distriktets avtal om ord-
nande av specialiserad sjukvård. Innan en ansökan om specialtillstånd kan 
lämnas in behöver därför diskussion föras med Vasa centralsjukhus och 
Åbo universitets centralsjukhus. 

Förslag
T.f. social- och hälsovårdsdirektör: 
Social- och hälsovårdsnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att 
- föra behövliga diskussioner med berörda sjukhus med målsättning att 

få en rekommendation om fortsatt dygnet-runt jour på primärvårdsnivå
- av social- och hälsovårdsministeriet ansöka om specialtillstånd för fort-

satt dygnet-runt jour på primärvårdsnivå vid Malmska.

Beslut
Social- och hälsovårdsnämnden:
Social- och hälsovårdsnämnden godkände förslaget.

----- 

 

11 §

12.02.2019

Social- och hälsovårdsnämnden

Protokollsutdrag Sida 1
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