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Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 1 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus: Marjo-Riitta Himanen, 

Vaasan Yliopisto; Hallintotiede 
 
§ 2 Fastställande av tjänstgöringsställe/ Toimipaikan määrittäminen 

 
§ 3 Fastställande av tjänstgöringsställe/ Toimipaikan määrittäminen 
 
§ 4  Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer – Potilasturvallisuuskoordinaatto-

reille suoritettava korvaus 
 
§ 5 Tillsättande av styrgrupp – Ohjausryhmän asettaminen; Omaolon ja 116117-

numeron 0hjausryhmä Pohjanmaalla 
 
§ 6  Ersättning åt patientsäkerhetskoordinator – Potilasturvallisuuskoordinaattorille 

suoritettava korvaus 
 
§ 7 Ersättning åt patientsäkerhetskoordinatorer – Potilasturvallisuuskoordinaatto-

reille suoritettava korvaus 
 
§ 8 Tillsättande av arbetsgrupp –  Työryhmän asettaminen; Kutsukirjeiden prosessin 

kehittäminen 
 
§ 9 Beslutsförteckning/Päätösluettelo: HYKY ICT arkkitehtuurin ja palvelujen 

totetutussuunnittelu, sisältäen ICT toiminnan jatkuvuussuunnittelun 
 
§ 10 Beviljande av tidsbestämt individuellt tillägg/ Määräaikaisen henkilökohtaisen 

lisän myöntäminen 
 
§ 11 Beslutsförteckning/ Päätösluettelo: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhty-

män brändimuotoilu ja puitejärjestely mainostoimistopalveluille vuosille 2021 – 
2022 (+ optiona vuodelle 2023) 

 
§ 12 Beslutsförteckning / Päätösluettelo: VSHP PATA-asiakaspalvelukeskus 
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Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo 
 
 
 
§ 4 Anskaffning av traktorborstapparat – Traktoriharjalaitteen hankinta 
 
§ 5 Ändring av förmannarelation för projektarbetare på Aster Bothnia – Muutos 

Aster Bothnian hanketyöntekijöiden esimiessuhteeseen 
§ 6 Beslut om ersättningskrav – Korvauspäätös 
 
§ 7 Anskaffning av anestesimaskinuppdatering – Anestesiakoneen päivityksen 

hankinta 
 
§ 8  Anskaffning av patientmonitoruppdatering – Potilasmonitoripäivityksen 

hankinta 
 
§ 9  Upptagande av kortfristig kredit genom kommuncertifikat – Lyhytaikaisen 

luoton otto kuntasertifikaatilla 
 
§ 10 Val av tjänsteinnehavare – Viranhaltijan valitseminen 
 
§ 11 Behandling av bisyssloanmälan – Sivutoimi-ilmoituksen käsittely 
 
§ 12 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 13 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta 
 
§ 14 Beslut om ersättningskrav – Päätös koskien korvausvaatimusta 
 
§ 15 Val av arbetstagare – Työntekijän valitseminen 
 
§ 16 Val av arbetstagare – Työntekijän valitseminen 
 
§ 17 Anskaffning gällande digipatologi – Digipatologia-hankinta 
 
§ 18 Beslut om individuellt tillägg - Päätös henkilökohtaisesta lisästä 
 
§ 19 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 20 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 21 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 22 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 23 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
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§ 24 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 25 Försäljning av lösöre – Irtaimiston myynti 
 
§ 26 Anskaffning gällande IT-kontinuitetshantering – Hankinta koskien IT-

jatkuvuudenhallintaa 
 
§ 27 Anskaffning av EEG-förstärkare – EEG-vahvistimen hankinta 
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Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 1 Beviljande av individuellt lönetillägg/ Henkilökohtaisen palkanlisän myöntämi-

nen 
 
§ 2  Val av arbetstagare/ Työntekijän valitseminen 
   
§ 3 Anhållan om lärdomsprov/ Opinnäytetyön lupa-anomus; Sanna Tanhuanpää, 

Turun ammattikorkeakoulu, terveysteknologian koulutusohjelma 
 
§ 4 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 5 Lönejustering/ Palkantarkistus 
 
§ 6 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 7  Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 8 Beviljande av tidsbestämt individuellt tillägg/ Määräaikaisen henkilökohtaisen 

lisän myöntäminen 
 
§ 9 Lönejustering / Palkantarkistus 
 
§ 10 Statens beviljade forskningsmedel 2014/2015 (VTR) flyttas till år 2021/ Valtion 

tutkimusrahat (VTR) myönnetty 2014/2015 siirretään käytettäväksi vuodelle 
2021. 

 
§ 11 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Anselm Tamminen, TYKS; ”Rintasyövän takia tehtä-
viin rinnan poistoleikkauksiin liittyvät komplikaatiot päiväkirurgiassa” 

 
§ 12 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 13 Anhållan om forskningslov, medicinsk undersökning/ Tutkimushankehakemus, 

lääketieteellinen tutkimus; Johanna Uunila, VKS; ”Imeväisten SVT:n hoito Suo-
messa-Prospektiivinen tutkimus” 

 
§ 14 Beslutsförteckning / Päätösluettelo: Omavointi-pilotti 
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Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
 

 
§ 6 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Tehtäväkohtaisen palkan korotus 
 
§ 7 Ändringar till tjänsteregistret; sjukskötartjänst ändras till befattning – Muu-

tokset virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi 
 

§ 8 Ändringar till tjänsteregistret; sammanslagning av instrumentvårdares befatt-
ningar – Muutokset virkarekisteriin; välinehuoltajan toimien yhdistäminen. 

 
§ 9  Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 10 Hävning av arbetsavtal - Työsuhteen purkaminen  
 
§ 11 Upphörande av tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan 

määräaikaisen äkkilähtijälisän poistaminen 
 
§ 12 Tidsbestämd förhöjning av uppgiftsspecifik lön – Määräaikaisen tehtäväkohtai-

sen palkan korotus 
 
§ 13 Tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan määräaikainen 

äkkilähtijälisä 
  
§ 14  Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 15 Beviljande av individuellt tillägg/ Henkilökohtaisen lisän myöntäminen 
 
§ 16 Tidsbestämt byte av förman / Esimiehen määräaikainen vaihto 
  
§ 17 Upphörande av tillägg pga snabbvikariat för sjukskötare - Sairaanhoitajan 

määräaikaisen äkkilähtijälisän poistaminen 
 
§ 18 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 19 Tillstånd för examensarbete – Opinnäytetyön lupa 
 
§ 20 Ändringar till tjänsteregistret; sjukskötartjänst ändras till befattning – Muu-

tokset virkarekisteriin; sairaanhoitajan virka muutetaan toimeksi 
 
§ 21 Förhöjning av uppgiftsspecifik lön - Tehtäväkohtaisen palkan korotus 
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BDO Audiator Ab

BEKRÄFTELSEBREV TILL REVISORN

I anslutning till revisionen av Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun för räkenskapsperioden
1.1-31.12.2020 bekräftar vi utifrån vår bästa kunskap och uppfattning följande:

· Vi har uppfyllt de förpliktelser som avses i uppdragsbrevet 7.10.2013 gällande
informationsgivning till revisorn samt vårt ansvar för upprättandet av bokslutet i enlighet
med kommunallagen, speciellt med hänsyn till att bokslutet ger riktiga och tillräckliga
uppgifter.

· Affärstransaktionerna har bokats i bokföringen och de är upptagna i bokslutet.
· De antagande av väsentlig betydelse som vi har använt för att göra bokföringsmässiga

uppskattningar är rimliga.
· Ersättningskrav och pågående rättstvister samt händelser efter bokslutsdatumet har

behandlats i bokföringen och presenterats i bokslutet.
· Vi har inte kännedom om oegentligheter eller misstänkta oegentligheter som berör

samkommunen eller överträdelser eller misstänkta överträdelser av stadganden eller
bestämmelser som inverkar på

o förvaltningens lagenlighet och lagenligheten i fullmäktiges beslut;
o att samkommunens bokslut är upprättat enligt stadganden och bestämmelser om

upprättande av bokslut samt om det ger riktiga och tillräckliga uppgifter om
räkenskapsperiodens resultat, den ekonomiska ställningen, finansieringen och
verksamheten,

o att samkommunens och koncernens interna kontroll är ordnade på behörigt sätt,
där samkommunens redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller övriga
personer är delaktiga.

· Vi känner inte till beslut, förfaranden eller affärstransaktioner som strider mot
bestämmelserna för jäv.

· Vi har gett redogörelser i verksamhetsberättelsen för ordnandet av samkommunens och
koncernens interna kontroll. I redogörelserna har beskrivits de brister vi känner till om
samkommunens och koncernens interna kontroll och presenterats åtgärder för utvecklande
av samkommunens och koncernens interna kontroll samt givits andra uppgifter enligt
direktiven för upprättande av verksamhetsberättelsen.

Denna bekräftelse påverkar inte de skyldigheter eller ansvar som samkommunens styrelse,
redovisningsskyldiga, tjänsteinnehavare, arbetstagare eller revisorn har enligt rådande lagstiftning.
Revisorns sekretessbestämmelser tillämpas på detta bekräftelsebrev.

Vi förbinder oss att informera revisorn, om det kommer till vår kännedom förändringar i
omständigheter som beskrives i detta bekräftelsebrev, innan revisionsberättelse avges.

Detta brev ges även revisionsnämnden till kännedom.

Datum 22.2.2021

På Vasa sjukvårdsdistrikt samkommuns styrelses vägnar

………………………………. ……………………………….
Hans Frantz Marina Kinnunen
styrelsens ordförande sjukvårdsdistriktets direktör
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Social- och hälsovårdsutskottet - onsdag 17.02.2021 kl. 12.00 / RP 241/2020 rd/  

Svarsadress: StV@riksdagen.fi 

Ärende: RP 241/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om 

inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska 

stadgan om lokal självstyrelse 

Tema: Tillhandahållande av tjänster på svenska – Temat för hörandet berör särskilt 

tillhandahållandet av svenskspråkiga tjänster, men ni kan också om ni så önskar ge er syn på 

reformen i övrigt. 

 

Tillhandahållande av svenskspråkiga tjänster 

Lagstiftningen inrymmer villkor som gäller ordnandet av tvåspråkiga tjänster, men i praktiken 

äventyras möjligheterna om villkoren inte iakttas i tillräcklig utsträckning i finansieringen. För 

närvarande är de kalkylerade kostnaderna som fastställs på basis av tvåspråkigheten i välfärdsområdet 

för låga och borde därför höjas.  

De tvåspråkiga tjänsterna blir ändå inte omsatta i praktiken i serviceproduktionen bara på grund av 

att man dragit upp riktlinjer i lagstiftningen. En myndighets skyldighet att trygga en minoritets 

rättigheter måste i praktiken tryggas på lagstiftningsnivå, medan det måste ligga på välfärdsområdena 

att i praktiken hitta de lösningar med vilka dessa kan tryggas.  

Den språkliga tillgängligheten består av olika faktorer och innebär att kunden eller patienten är 

medveten om tjänsterna, får service, blir förstådd, förstår också de anvisningar som hänför sig till 

vården och förmår således själv ta ansvar för sin egen vård.  

För att de svenskspråkiga tjänsterna på riktigt ska bli omsatta i praktiken måste personalen bestå av 

personer som har svenska som modersmål. Därutöver måste hela personalen förutsättas behärska 

det svenska språket. För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas på svenska måste också tvåspråkiga 

anställda utbildas och rekryteras, handledning och rådgivning erbjudas via flera olika kanaler samt 

tolktjänster och digitala tjänster finnas till förfogande. Ytterligare måste också förvaltningen fungera 

på två språk. Utgifterna för tvåspråkigheten kan lätt undervärderas, vilket också påvisats i den 

utredning som Österbotten genomförde tillsammans med NHG för att klarlägga de utgifter som 

tvåspråkigheten föranleder. 

I och med att nationalspråksnämnden i Österbotten främjar tillhandahållandet av finskspråkiga 

tjänster, så finns det en motstridighet i lagstiftningen för vår del med tanke på 39 § i lagen om 

ordnande av social- och hälsovård, enligt vilken tvåspråkiga välfärdsområden ska samarbeta och ingå 

samarbetsavtal för att trygga de svenskspråkiga tjänsterna. Enligt lagstiftningen har 

nationalspråksnämnden till uppgift att lägga fram förslag om innehållet i avtalet om samarbete och 

arbetsfördelning mellan tvåspråkiga välfärdsområden, ge utlåtande om avtalet till 

välfärdsområdesfullmäktige samt följa upp hur avtalet genomförs. I Österbotten har 

nationalspråksnämnden till uppgift att främja och trygga de finskspråkiga tjänsterna till skillnad från i 

de övriga landskapen med vilka samarbetsavtalet ska ingås. Utskottet kunde gärna i sin behandling 

också ge akt på hur dylika eventuella motstridigheter ska lösas. 

Kårkulla och Eskoo är specialomsorgsdistrikt som tillhandahåller landskapsöverskridande verksamhet 

i vår region, och vars personal, kompetens och egendom kommer att överföras till flera 
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välfärdsområden.  Nödvändig kompetens, utvecklingsverksamhet, resurser och tjänster på specialnivå 

måste tryggas över språk- och välfärdsområdesgränserna. Därtill är det viktigt att ge akt på att 

människor i ett tvåspråkigt välfärdsområde, oberoende av språk, blir bemötta på samma sätt och 

erbjudna likvärdiga tjänster. I nuläget omsätts det här inte i praktiken, eftersom tjänsterna 

tillhandahålls av olika samkommuner. Lagstiftningen måste trygga tillgången till likvärdiga tjänster 

oberoende av språkbakgrund. Likvärdighet är trots allt en av de centrala principerna i reformen. I 

praktiken bör den som ordnar social- och hälsovård bedöma olika befolknings- och kundgruppers 

servicebehov, allokera resurser på basis av de konstaterade behoven och förenhetliga vård- och 

servicepraxisen. 

 

Finansiering av välfärdsområden 

I Österbotten har man medvetet allokerat resurser till social- och hälsovårdstjänsterna. Befolkningen 

i Österbotten är den friskaste i Finland. I enlighet med lagstiftningen kommer finansieringen av 

välfärdsområdet i Österbotten att minska tredje mest i Finland – med -160 € per invånare, dvs. med 

totalt -28 miljoner euro – enligt de beräkningar som uppdaterades i december. Grannområdet 

kommer att få 3 855 €/invånare för att ordna sina tjänster, medan Österbotten bara kommer att få 3 

501 €/invånare. Lagstiftningen förutsätter dock att servicesystemet ska tillhandahålla samma tjänster 

för befolkningen i bägge välfärdsområde.  I finansieringen beaktas inte servicesystemet i sin helhet,  

eftersom varje välfärdsområde i samma storleksklass ska ha samma struktur oberoende av hur frisk 

eller sjuk befolkningen är i området. Samma jourverksamhet ska också tillhandahållas. Är tanken då 

att man ska anställa färre personer eller låta bli att ordna vissa tjänster överhuvudtaget, varvid 

servicekvaliteten blir lidande och det likvärdiga bemötandet av medborgarna inte förverkligas? En 

finansieringsmodell som är så här kraftigt behovskorrigerad beaktar inte servicesystemet i sin helhet 

(vilket det ändå är). Modellen saknar alltså incitament som sporrar till att befolkningen ska bli frisk 

och välmående utan att finansieringen minskar. I modellen tar man inte i beaktande de tidigare 

satsningar som man gjort med stöd av självstyrelsen. Skillnaderna i de behovskorrigerade utgifterna 

kan förklaras exempelvis med serviceomfattning eller kvalitetsrelaterade faktorer eller skillnader i 

effektivitet, men det här är något som inte har analyserats i tillräcklig omfattning. I och med att 

omfördelningen av finansieringen i väsentlig grad påverkar verksamheten och de tjänster som 

medborgarna erbjuds så har utskottet all anledning att säkerställa att den valda finansieringsmodellen 

blir så fungerande och transparent som möjligt men också stöder de principer som fastställts för 

självstyrelsen. 

Även Österbottens geografiska form ställer till utmaningar för välfärdsområdet i och med att 

befolkningen i synnerhet i randområdena i omfattande grad söker tjänster i grannområdena som har 

tillgång till mera pengar. Det här kommer att påverka våra möjligheter att producera tjänster för vår 

egen befolkning, eftersom den penningsumma som vi kan använda för vår egen serviceproduktion 

minskar när vi blir tvungna att betala mer för tjänster som köps av ett annat välfärdsområde. 

Finansieringsmodellen är inte godtagbar i föreslagen form. Finansieringslagen bör ses över så att 

den sporrar till en välmående befolkning, stärker en reell självstyrelse men tar i beaktande de 

satsningar som gjorts redan tidigare på förebyggande verksamhet. Eftersom finansieringsmodellen 

helt klart inte är färdig bör verkställandet av den fördröjas eller så bör överföringsutjämningen i 35 

§ av lagen om välfärdsområdenas finansiering ännu skjutas längre fram i tiden för att man ska hinna 

utveckla en bättre incitamentsmodell som även beaktar servicesystemet i sin helhet och inte bygger 

så starkt på diagnoser och sjukdomar. Viktkoefficienten för finansieringen av tvåspråkigheten borde 

höjas för att den ska motsvara de verkliga kostnaderna.  



 

 

 

Välfärdsområdenas självstyrelse och samarbete med kommunerna 

Människorna i välfärdsområdet kommer även i framtiden att vara kommuninvånare. Den viktigaste 

samarbetsparten för välfärdsområdet är kommunerna i regionen; det är bara med hjälp av ett tätt 

samarbete mellan kommuner och välfärdsområdet som man kan få välmående invånare. I 

lagpropositionen framhävs statens roll, medan välfärdsområdets reella självstyrelse blir knapp i 

synnerhet när det gäller ekonomi, finansiering och investering. Lagpropositionen tar heller inte i 

tillräcklig grad hänsyn till de olikheter som finns mellan olika välfärdsområden. För att möjliggöra en 

reell självstyrelse som bemöter befolkningens behov måste självstyrelsen utvidgas i fråga om det 

beslutsfattande som hänför sig till ekonomi, investeringsmöjligheter, låntagning och den egna 

organisationen. 

I lagpropositionen borde samarbetet mellan välfärdsområdena och kommunerna i regionerna tas 

bättre i beaktande. De angelägenheter som hänför sig till kontaktytor har inte beaktats i tillräcklig 

utsträckning i det nationella beredningsarbetet. För att välfärdsområdena ska kunna vara verksamma 

i en föränderlig miljö borde verksamheten kunna anpassas tillräckligt smidigt. I lagpropositionen blir 

förfarandena mellan välfärdsområdet och staten omåttligt centraliserade, trots att den reella 

verksamheten bedrivs i kontaktytan mellan välfärdsområdet och kommunen. Lagpropositionen 

skapar välfärdsområden med en svag självstyrelse och inskränker också väsentligt på de autonoma 

kommunernas roll.  

 

Beaktande av situationen i Kronoby i lagstiftningen 

I Österbotten har man en situation där Kronoby hör till landskapet Österbotten och således till 

Österbottens välfärdsområde. Kronoby har ändå ordnat och producerat sin social- och hälsovård via 

samkommunen Soite som är verksam i Mellersta Österbotten.  Lagstiftningen har redan innan dess 

godkännande tolkats på varierande sätt om hur Kronoby i framtiden kan producera sina tjänster när 

anordnandeansvaret bärs av Österbotten. Det är viktigt att denna fråga fastställs tillräckligt tydligt i 

lagstiftningen och att men även tar i beaktande de konsekvenser som detta får för finansieringen.  

 

Välfärdsområden och aktiebolag  

Lagen om ordnande av social- och hälsovård borde också ses över för att välfärdsområdena även i 

framtiden ska kunna producera sina tjänster via bolag som de äger. Med tanke på en kostnadseffektiv 

verksamhet så är följande krav problematiska: 

- Det att ett aktiebolag som ägs av ett välfärdsområde helt jämställs med privata 

tjänsteproducenter (2 §) e 

- Åliggandet att välfärdsområdet ska ordna en tillräcklig serviceproduktion inom alla medicinska 

specialiteter inom den specialiserade sjukvården och de begränsningar som ställs bolag i fråga 

om utläggningar (bl.a. 8 § och 12 §); och 

- Den mera vittomfattande tolkningen av offentlig makt och den lagstadgade skyldigheten att 

använda en läkare som är i tjänsteförhållande till välfärdsområdet inom den specialiserande 

sjukvården (12 §). 

Lagstiftningen borde ses över för att tjänster som produceras via bolag som lyder under 

välfärdsområdets bestämmande inflytande även skulle räknas som välfärdsområdets egen 



 

 

serviceproduktion, varför de utläggningsrestriktioner som fastställts i 12 § av lagen om ordnande av 

social- och hälsovård inte borde tillämpas på in-house-bolag som är under välfärdsområdets 

bestämmande inflytande; det åläggande som fastställs i 12 § av lagen om ordnande av social- och 

hälsovård om användning av läkare i tjänsteförhållande i verksamhet som traditionellt inte ansetts 

vara förknippad med utövning av offentlig makt, utan som sedvanlig serviceproduktion, borde tas 

bort. 

 

 

Marina Kinnunen  

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör samt direktör för Österbottens välfärdsområde som inleder sin 

verksamhet 1.1.2022 



Social- och hälsovårdsutskottet, fredag 19.2.2021 kl. 11.30

StV@riksdagen.fi

Ärende: RP 241/2020 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om
inrättande av välfärdsområden och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården och
räddningsväsendet samt till lämnande av underrättelse enligt artiklarna 12 och 13 i Europeiska
stadgan om lokal självstyrelse

Tema: Vid hörandet behandlas särskilt interrimsförvaltningen och åtgärderna under
övergångsfasen (i synnerhet den sjätte lagpropositionen: införandelagen).

Välfärdsområdets temporära beredningsorgan

6:e Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om
införande av den lagstiftning som gäller reformen

Välfärdsområdets temporära beredningsorgan har ansvar för att bereda inledandet av
välfärdsområdets verksamhet och förvaltning tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den
välfärdsområdesstyrelse som tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige har inlett sin verksamhet. De
olika välfärdsområdena i Finland kommer att befinna sig i mycket olika omständigheter när de
temporära beredningsorganen tillsätts. En del områden har i praktiken redan i en längre tid
tillhandahållit verksamhet i form av välfärdsområden, varför konsekvenserna av reformen i dylika
områden kommer att bli avsevärt mindre. Det här beaktas överhuvudtaget inte i lagstiftningen, vilket
är något som utskottet absolut borde ta i beaktande.

Det är synnerligen viktigt att alla har möjlighet att medverka på likvärdiga grunder redan från första
början när välfärdsområdena bildas. I Österbotten ska Österbottens välfärdsområde inleda sin
verksamhet 1.1.2022. Beredningsarbetet befinner sig nu i den mest intensiva fasen och under arbetets
gång har man märkt hur viktigt det är att varje kommun har möjlighet att medverka i beredningen på
samma sätt. Även i den politiska styrgruppen har varje kommun och samkommun som tillhandahåller
specialiserad sjukvård haft möjlighet att medverka när man dragit upp riktlinjer. Det här bidrar till att
skapa en tillit men bidrar också till det arbete som syftar till att skapa en ny, gemensam organisation.

Det här är något som det är viktigt att lyfta fram även om områdena själva får besluta om hur
omfattande sammansättningen i organet ska bli. Om parterna inte kan enas och statsrådet blir tvunget
att tillsätta ett beredningsorgan bör man i sammansättningen beakta förutom jämlikheten mellan
kvinnor och män även språket. När det gäller gruppens omfattning så är det också skäl att iaktta att
alla aktörer ges möjlighet att medverka.

I 10 § fastställs det temporära organets uppgifter och behörighet. Under denna paragraf borde man
absolut också nämna riskbedömningar. När välfärdsområdena inleder sin verksamhet är
verksamheten förknippad med en avsevärd patient- och klientsäkerhetsrisk, varför det är viktigt att
redan från första början bedöma dessa risker för att inte äventyra säkerheten varken under eller efter
beredningen av förändringen. I och med detta borde bedömningen av risker som hänför sig till
förändringen inrymmas i organets uppgift.

BILAGA § 17/2



I listan över beredningsorganets uppgifter och behörighet tar man inte i tillräcklig utsträckning i
beaktande att beredningstiden är kort, och även om överföringen av personalen sker genom en
överlåtelse av rörelse är det i praktiken inte möjligt att överföra alla anställda med de uppgifter som
de har i de överlåtande organisationerna. Omorganiseringen kommer att förutsätta en intern
återrekrytering av åtminstone personer i lednings- och chefsställning, vilket igen är tidskrävande. I och
med detta borde man också fastställa i vilket förhållande de rekryterade personerna i lednings- och
chefsställning står gentemot det temporära organet.

Det är också extremt viktigt att man i samråd med kommunerna tar reda på hurdan personal som
överförs. Överföringen av social- och hälsovårdspersonalen är inte problematisk, medan överföringen
av personal i stödtjänster, i synnerhet i mindre kommuner, är mycket problematisk och leder ofta till
att en person som ofta skött mångahanda stödtjänster blir kvar i kommunen och välfärdsområdet blir
utan motsvarande resurs. I och med detta borde överföringen av personal som tillhandahåller
stödtjänster också beskrivas noggrannare i lagstiftningen.

Det temporära beredningsorganet leder beredningsarbetet inriktat på att inleda välfärdsområdets
verksamhet och förvaltning och utövar därmed sammanhängande beslutanderätt, samt för talan i
frågor som gäller dess uppgifter, tills välfärdsområdesfullmäktiges mandattid börjar.
Beredningsorganet får inom sig tillsätta sektioner som har hand om särskilda uppgifter och överföra
beslutanderätten i dessa uppgifter till sektionerna.

I lagstiftningen framförs att mandatperioden för välfärdsområdesfullmäktige som utses genom val
börjar 1.3.2022. I och med att rekryteringen av personer på ledningsnivå i praktiken kan inledas först
i detta skede medför detta att den här processen måste genomföras inom en mycket stram tidtabell.
Exempelvis i Österbotten inleddes rekryteringen av den högsta ledningen omedelbart i juni 2020 när
beslutet om en gemensam samkommun hade fattats. Rekryteringar förutsätter också alltid att
fullmäktige inrättar ifrågavarande tjänster, och även om processerna framskred parallellt kunde de
ledande tjänstemännen (cirka 20 tjänstemän) väljas först i januari 2021, vilket betyder att processen
tog över ett halvår i anspråk. När man i samband med denna process också ska fastställa löner och
komma överens om andra personaladministrativa frågor blir det svårt att påskynda den här processen.

Det här innebär i praktiken att arbetet med att uppgöra en första budget för år 2023 kommer igång
extremt sent om det temporära organet inte ska bereda lednings- och organisationsmodeller och
servicenätverk, vilka direkt påverkar ekonomiplanen.

Inledandet av verksamheten i ett välfärdsområde kommer att bli en omfattande process. Ju bättre
den planeras, desto bättre lyckas den. Följaktligen bör beredningen inledas så fort som möjligt, dock
med beaktande av godkännandet av lagstiftningen.

Marina Kinnunen

Vasa sjukvårdsdistrikts direktör samt direktör för Österbottens välfärdsområde som inleder sin
verksamhet 1.1.2022
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Åucs specialupptagningsområde
Verksamhetsplan för undervisning

och utbildning 2020–23 
beredning

Sirpa Saarni 

BILAGA § 20



Uppgift

• I samband med beredningsarbetet för strategin för Västkusten beslöt
ledningsgruppen för Åucs specialupptagningsområde i november
2019 att börja uppdatera undervisnings- och utbildningspolicyn
2016–2018 inom Åucs specialupptagningsområde.

• Förvaltningsöverskötarna och chefsöverläkarna satte ihop en 
uppföljningsgrupp för undervisnings- och utbildningspolicyn inom
Åucs specialupptagningsområde med representanter från
• från varje sjukvårdsdistrikt och deras primärvårdsenheter samt

• från specialupptagningsområdets universitet, yrkeshögskolor och 
yrkesutbildningar.

• På grund av vårens coronaepidemi inleddes uppdateringsarbetet
hösten 2020.



Uppdateringsarbetets faser
• Medlemmarna i beredningsgruppen som utnämnts av uppföljningsgruppen organiserar

följande i det egna sjukvårdsdistriktet/den egna utbildningsorganisationen:
• Undervisnings- och utbildningspolitiken 2016–18, utvärdering av förverkligandet
• Hopsamlandet av målen för perioden 2020–23 utgående från strategin för Västkusten.

• Varje sjukvårdsdistrikt/utbildningsorganisation presenterar resultaten från utvärderingen
och förslag till nya mål/åtgärder på uppföljningsgruppens sammanträde 19.10.

• Beredningsgruppen bestående av medlemmar från uppföljningsgruppen sammanfattar
utgående från förslagen en verksamhetsplan för undervisningen och utbildningen i 
Åucs specialupptagningsområde 2020–23.

• Verksamhetsplanen för undervisningen och utbildningen i Åucs
specialupptagningsområde 2020–23 presenteras för uppföljningsgruppen 9.11.

• Verksamhetsplanen för undervisningen och utbildningen i Åucs
specialupptagningsområde 2020–23 presenteras för Åucs ledningsgrupp för 
specialupptagningsområdet 26.11.



Verksamhetsplan för 
undervisning och
utbildning i Åucs
specialupptagnings-
område 2020–23

Beredningsgrupp: Anne Isotalo, Eija Kalliokoski, 
Anna-Kaisa Kautto, Päivi Rautava, Tiina Tarr, 
sekr. Sirpa Saarni

16.2.2021



Utgångslägen för 
verksamhetsplanen

• Bedömning av undervisnings- och utbildningspolicyn för 
Åucs specialupptagningsområde 2016–18.

• Synpunkter från områdets aktörer på de nya målen.

• Strategin för Västkusten 2020–23

• Hälsocampus Åbo strategi

• Slutrapporter från Egentliga Finlands social- och
hälsovårdsberedning.

• Arbetsrapporter från Satakunta social- och
hälsovårdsberedning.

http://www.lansirannikkostrategia.fi/


Utredningar och rapporter som gjorts för 
social- och hälsovårdsreformen



Verksamhetsplanens mål

Målet är att trygga

• ett tätt samarbete mellan servicesystemen 
inom social- och hälsovården och 
utbildningsorganisationerna.

• tillgången till kompetent arbetskraft i 
framtiden.

• tillräckligt med personal och arbetsnöjdhet 
genom att upprätthålla och utveckla 
personalens kompetens.

• att ledarkompetensen och den kliniska 
kompetensen utvecklas i enlighet med den 
innovativa verksamhetsmiljön.

• förutsättningarna för vetenskaplig 
påbyggnadsutbildning och forskning.

• Varje område
ansvarar för 
verkställandet och
resurserna.

• Samarbetet
rekommenderas
stärkas.



Undervisning, utbildning och forskning
inom Åucs specialupptagningsområde
• Genom att stärka undervisningen, utbildningen och forskningen uppnås

en högklassig, effektiv och trygg vård.

• Genom att ombesörja undervisningens, utbildningens och forskningens
kvalitet, effekter och resurser, säkerställs även dragkraften för 
specialupptagningsområdet som utbildnings-, praktik- och arbetsplats. 

• Tillgängligheten till kunnig arbetskraft som stannar länge tryggas i 
samarbete med serviceleverantörerna och områdets
utbildningsorganisationer
• genom högklassig undervisning och handledning i moderna inlärningsmiljöer.
• genom systematisk och målmedveten inskolning.
• genom att långsiktigt, behovsbaserat och systematiskt utveckla personalens 

kunnande.
• genom att erbjuda utbildnings- och karriärsstigar.

• Via Patientsäkerhetscentralens producerade information och kvalitativt
arbete fås kunnande som används för att stärka kundorienteringen, 
främja evidensbaserad och effektfull vårdpraxis samt för att trygga
patientsäkerheten inom hela specialupptagningsområdet.



Tyngdpunkter för utvecklingen 2020–23: 
Grund- och vidareutbildning

• Grund- och
vidareutbildning
motsvarar kraven
från arbetslivet och
servicesystemet.

Åtgärder:

• Undervisnings- och utbildningssamarbetet
genomförs i tätt samarbete mellan
utbildningsorganisationerna och servicesystemet. 
Representation från båda sidorna i de olika
arbetsgrupperna.

• Forskarutbildningens förutsättningar stärks (se 
Egentliga Finlands social- och
hälsovårdsberedning Forskarutildning och
Satakunta utredning om utbildningens
handlingsmönster).

• Specialupptagningsområdets läroinrättningar, 
sociala arbete och primärvård tas ännu mer med
i projekt gällande social- och hälsovårdsreformen
vid sidan av den specialiserade sjukvården.



Grund- och vidareutbildning

Åtgärder:

• Undervisningen och handledningen är evidensbaserade och
förverkligas både i specialitetsspecifika och i 
mångprofessionella inlärningsmiljöer.

• Ansvaret för undervisningen och handledningen och de 
ansvariga personerna fastställs och lärarnas kunnande om
arbetslivet upprätthålls.

• På praktik och i utbildning på arbetsplatsen används
innovativa undervisningsmetoder och -miljöer.

• Undervisningen och utbildningen anvisas anslag årligen. Via 
specialstatsandelsfinansiering tryggas läkarnas
sjukhuspraktik inom grundutbildningen och
vidareutbildningen till systematiska utbildningsperioder.

• Inom vidareutbildning minskas andelen
specialstatsandelfinansiering för löneutgifter från 50 till 25 % 
och skillnaden används till att utveckla undervisningen. 
Utbildningsersättningen för yrkeshögskolor används för 
studenthandledning.

• Undervisningen och
handledningen i 
sjukvårdsdistriktet är
högklassiga och
motsvarar målen i 
läroplanen. Praktik och
utbildning på
arbetsplatsen
förverkligas i 
högklassiga
inlärningsmiljöer och
för dem har tillräckliga
resurser avvarats..



Grund- och vidareutbildning

• Handledningen
och
undervisningen i 
vidareutbildningen
är systematiska.

Åtgärder:

• Närstödet för den förnyade
specialiseringsutbildningen och
uppföljningen ordnas på
kliniska vårdenheter i enlighet
med anvisningarna. 



Grund- och vidareutbildning

Åtgärder:

• Språkkunskaperna beaktas
redan i grundutbildningen. 

• Arbetsgivaren fortsätter
erbjuda möjligheter för att
utöka språkkunskaperna i 
arbetet, som språkstudier
och bland annat 
arbetsrotation.

• Service på det egna
modersmålet
tryggas för 
områdets
befolkning genom
att utveckla social-
och hälsovårds-
personalens
språkkunskaper.



Tyngdpunkter för utvecklingen 2020–23: 
Fortbildning

• Ledarkompetensen
utvecklas
systematiskt och
målinriktat.

Åtgärder:

• Ledarkompetensen identifieras och beskrivs.

• Ledarkompetensen säkerställs redan i 
rekryteringsskedet och ledarkompetensen hos
dem med förmannauppgifter utvärderas
regelbundet.

• I ledningsarbetet används datasystem
utvecklade som stöd för ledarskapet.

• Ledarkompetensen utvecklas med regelbunden
utbildning i samarbete med områdets
utbildningsorganisationer.

• Förmännens kunskap utökas speciellt inom
kunskapsledning och informationsledning.



Fortbildning

Åtgärder:

• Utbildningsbehoven förutspås.

• Smidiga utbildnings- och
karriärsstigar skapas.

• Personalen är
positivt inställd till
utbildning och
utveckling.



Fortbildning

• Personalens kompetens
i den föränderliga
verksamhetsmiljön
tryggas med
långsiktiga och
systematiska
fortbildningar.

Åtgärder:

• Verksamhetsenheterna gör upp en långsiktig utvecklingsplan
som tar organisationens strategi, verksamhetsplan och
verksamhetsmiljö i beaktande.

• Specialupptagningsområdets läroinrättningar, sociala arbete
och primärvård tas ännu mer med i projekt gällande social-
och hälsovårdsreformen vid sidan av den specialiserade
sjukvården.

• Utbildningsorganisationerna koordinerar tillsammans utbudet
av fortbildning i området (se  Västkustens samarbetsområde, 
social- och hälsovårdsfortbildning & Satakuntas förslag till
handlingsmönster för social- och hälsovårdens hälsocentrals
koordinering & Egentliga Finlands social- och
hälsovårdsberedning Fortbildning).

• I social- och hälsovårdsreformen identifieras de centrala
fortbildningsbehoven (se Egentliga Finlands social- och
hälsovårdsberedning Fortbildning) och kunnandet i dessa
områden tryggas med täckande fortbildning.

Kunskaper som måste tryggas är bland annat kompetens för digital
service, servicehandledning, patientsäkerhet.



Fortbildning

Åtgärder:

• I inlärningen används bland
annat nätverksinlärning, 
arbetsrotation och övriga sätt för 
lärande i arbetet.

• Inom området produceras
gemensamt innehåll för bland
annat miljö för e-lärande som
samarbete mellan
sjukvårdsdistrikten/utbildnings-
organisationerna.

• Metoderna för 
kompetensutveck-
lingen är
effektiva, 
högklassiga och
mångsidiga.



Tyngdpunkter för utvecklingen 2020–23: 
Vetenskaplig påbyggnadsutbildning och
forskning

• Vårdkvaliteten
tryggas genom att
stärka och utveckla
dess kunskapsgrund
med hjälp av 
vetenskaplig
forskning, för vilken
tillräckliga
möjligheter säkras.

Åtgärder:

• Hela personalen uppmuntras
och stöds till vetenskaplig
påbyggnadsutbildning och
forskningsarbete.

• Resultaten från forskningen
tillämpas och personalen och
kunderna informeras om dem.

• Specialiserande läkare erbjuds
en så kallad dubbel utbildning.



Vetenskaplig påbyggnadsutbildning och
forskning

Åtgärder:

• Forskningsverksamheten styrs av 
specialupptagningsområdets
vetenskaps- och forskningsstrategi
med tillhörande
spetskompetensstrategier, det
vårdvetenskapliga programmet samt
av övriga regionala strategier (bland
annat Hälsocampus Åbo-strategin).

• Inom forskningsprojekten
samarbetar man med högskolorna.

• Forskningen är
tvärvetenskaplig
och
kundorienterad.



Vetenskaplig påbyggnadsutbildning och
forskning

• Förutsättningarna för 
vetenskaplig
påbyggnadsutbild-
ning och forskning
tryggas.

Åtgärder:

• Organisationens kliniska
arbete och servicesystem
utvecklas evidensbaserat
och forskning understöds.

• Introduktionen av ny
information och ny
kunskap ombesörjs.





Motion gällande ersättning för handledning av studerande

Medicine studerande har i alla tider trivts på sina praktikperioder vid Vasa centralsjukhus. I

samband med den senaste listningen var Vasa sjukvårdsdistrikt åter igen mycket populärt och

omtyckt bland medicine studerande. Det här är mycket bra. Ett klart större antal av de

studerande är vårdstuderande som också skönjs i den vardagliga verksamheten på

avdelningar och polikliniker.

Handledning av studerande hör till bland annat sjukskötarens, hälsovårdarens, barnmorskans

och närvårdarens arbetsbild. För de yrkesutbildade personerna är handledning en

meningsfull, men också krävande och tidskrävande, del av arbetet. Under praktikperioden

borde den studerande omsätta de teoretiska kunskaperna som den studerande lärt sig i

skolan i praktiken för att på sätt fördjupa och utvidga sin kompetens. Det är ytterst viktigt att

kunna erbjuda vårdstuderande en bra praktikperiod – redan enbart av den orsaken att bristen

på vårdare är ett faktum även i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Det är svårt att få kompetenta

vikarier.

Läroinrättningarna betalar cirka 10 euro per handledningsdag till den aktör som sörjer för

handledningen. I Vasa sjukvårdsdistrikt har man haft som princip att den person som ansvarar

för handledningen av studerande inte erläggs någon ersättning för sitt handledningsarbete.

Det finns organisationer i Finland där man betalar fem (5) euro per handledningsdag till den

yrkesutbildade person som sörjt för handledningen. Summorna är små, men även en liten

“bonus” kan fungera som en motivationshöjande faktor. När man i början av ett arbetsskift

tilldelar personalen studerande som de ska handleda kunde kännedomen om en liten

ersättning stimulera handledningsprocessen.

Med denna motion begär jag att man i Vasa sjukvårdsdistrikt i fortsättningen ska utbetala en

ekonomisk ersättning (fem euro) till handledaren för varje dag som handledaren handleder

studerande.

25.1.2021

Päivi Karppi (Sannf)

Vasa
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