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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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TOTALT RÖSTETAL 

ÄÄNIÄ YHTEENSÄ

Väestöm. yht Befolkn. sammanlagt

Närvarande 

Läsnä 0 0,0 0,0 0,0

169400

Frånvarande 

Poissa 177

NEJ 

EI

Blankt 

Tyhjää

Antal röster / ÄänimääräRöstat / Äänestänyt

JA 

KYLLÄ

BILAGA/LIITE § 30



Arviointilautakunnan huomiot ja suositukset  

 

1) Vuosi 2020 oli kaiken kaikkiaan onnistunut Vaasan sairaanhoitopiirin kannalta: keskussairaalasta tuli 

laajan päivystyksen sairaala, H-talon rakentaminen alkoi, VKS 2025-strategia päivitettiin ja 

palveluiden integroiminen Pohjanmaalla käynnistyi. 

Vastaus: Pohjanmaalla ollaan erinomaisesti varmistamassa hyvää ja laadukasta sosiaali- ja 

terveydenhuoltoa väestölle myös tulevaisuudessa. 

 

2) Lautakunta antaa tunnustusta erityisesti intensiivisestä ja tehokkaasta valmistelutyöstä Pohjanmaan 

hyvinvointialueen perustamiseksi. 

Vastaus: Valmistelu on sujunut erittäin hyvässä yhteistyössä ja osallistavalla mallilla yhdessä 

kuntien ja kuntayhtymien kanssa. 

 

3) Sitovia tavoitteita koskevaa tavoitejohtamista uusittiin ja yksinkertaistettiin vuodeksi 2020. 

Strategisen uudistamismekanismin tarve on muuttuvassa maailmassa miltei pysyvä. Vuoden 2021 

haasteena on päivittää Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia ja tavoitejohtamiskäytännöt. 

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen strategia on pitkän osallistavan työn tulos ja se työ mitäs 

VSHP:ssä on tehty, on erittäin hyvin linjassa tulevan strategian kanssa. 

 

4) Strategiakauden toteumaa 2017–2020 on arvioitava VSHP:ssä ja hyödynnettävä tukimateriaalina 

hyvinvointialueen strategiatyössä. 

Vastaus: Toteuma 2017-2020 hyödynnetään strategiatyössä 

 

5) VKS:n tietojohtamisen asiantuntijat ovat laatineet SWOT-analyysin nykyisistä tavoitemittareista. 

Lautakunta yhtyy täysin analyysiin ja esittää valtuustolle ja operatiiviselle johdolle sen huomioimista 

tulevassa strategisessa toiminnan johtamisessa. 

Vastaus: Analyysi huomioidaan toiminnan johtamisessa. 

 

6) Strategisen tavoitejohtamisen vaikuttavuus / palvelutuotannon laatu on pystyttävä jatkossa yhä 

paremmin osoittamaan valtakunnallisilla vakioiduilla mittareilla ja mittaristoilla. Pelkästään omat, 

itse valitut mittarimekanismit eivät osoita riittävän objektiivisesti, onko VKS paras Suomen 

sairaaloista. 

Vastaus: Palaute huomioidaan ja tulevissa mittareissa pyritään ottamaan kansallisia mittareita 

enemmän mukaan. 

LIITE § 37 



 

 

7) Sitovia toiminnallisia mittareita seurattiin virallisesti ja dokumentoidusti viime vuonna yhden kerran 

(31.8.2020). Seurantaa oli aivan liian vähän, vaikka covid-19-pandemian vaikutus huomioitaisiin. 

Vastaus: Seurantaa on tapahtunut johtajan pitämän tilannekuvan kautta jokaisessa hallituksen ja 

valtuuston kokouksessa, mutta pyritään jatkossa tekemään siitä oma § kokoukseen, jolloin se 

myös tulee dokumentoitua. 

 

8) Omistajaohjauksen toimintakertomuksessa 2020 ei raportoida mitään osaomistettujen yhtiöiden (16 

kpl) vaikuttavuudesta ja hyödystä VSHP:lle, ainoastaan yhtiöiden taloudellinen kokonaistulos 

raportoidaan. 

Vastaus: Omistajaohjausta on kehitetty voimakkaasti viimeisen vuoden aikana. Yhtiöille on annettu 

vuoden 2020 lopulla ensimmäistä kertaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, joiden 

toteutumista on seurattu vuoden 2021 aikana. Tämän perusteella omistajaohjauksen 

toimintakertomuksessa on mahdollista raportoida myös yhtiöiden vaikuttavuudesta. Tähän 

mennessä tällainen analyysi ei ole onnistunut. 

 

9) Psykiatrian resurssitilanne on ollut miltei kestämätön kuluvan toimintakauden aikana. Keskeinen 

ongelma on ollut lääkäripula. Ongelmaan on käyty kiitettävästi käsiksi optimoimalla palveluprosessit 

muilta osin. Ostopalvelut ovat lähinnä tekohengitystä, ja psykiatrian lääkäriresurssien turvaamista 

on parannettava sekä kansallisesti, erva- että hyvinvointialuetasolla. 

Vastaus: Ongelma on kansallinen, valtaosa Suomen sairaaloista yliopistosairaalat mukaan lukien 

kärsivät psykiatripulasta ja joutuvat turvautumaan ostopalveluihin. Tilanne on heikkenemässä 

valtakunnassa lisää psykiatrien eläköityessä ja alalle erikoistuvien määrän ollessa selvästi tätä 

poistumaa pienempi. Voi todeta, että tällä hetkellä on ns. myyjän markkinat maassamme, mikä 

luonnollisesti on erittäin hankala tilanne. Ervasta emme ole saaneet apua ongelmaan, joten nyt 

käynnistetään yritys saada rekrytoitua yhdessä Helsingin kanssa erikois- ja erikoistuvia lääkäreitä 

alueelle siten, että työpanos jakautuisi Helsingin ja Vaasan välillä. Samoin syksyllä avataan 

haettavaksi niin professorin kuin kliinisen opettajan virat, jotka onnistuessaan tukisivat koulutusta ja 

myös lisäisivät työpanosta. 

Matalamman tason mielenterveyspalvelujen kehittäminen uudessa hyvinvointikuntayhtymässä 

tulee vähentämään erikoissairaanhoidon painetta. 

 

10) Kuntoutustoiminta ei ole saanut odotettua vahvempaa merkitystä VSHP:ssä sen jälkeen, kun 

kuntoutuksen palvelualue muodostettiin. Kuntoutuksen integroiminen VKS:n muuhun toimintaan on 

jäänyt vaatimattomaksi. Kuntoutukselle on annettava korkeampi prioriteetti. 



Vastaus: Kuntoutustoiminnan merkityksen korostuminen on näkynyt mm. alueellisen 

apuvälinekeskuksen toiminnan vakiintumisena. Apuvälinekeskus toimii koko aluetta ohjaavana 

yksikkönä, johon on keskitetty apuvälineiden hankinta ja vaativammat arvioinnit kunnista. 

Ostopalveluita on siirretty omaksi toiminnaksi.  

Kuntoutuksen palvelualueen jokavuotiset palveluneuvottelut erikoisalojen kanssa ovat tuoneet 

kehityskohteita esiin ja erityistyöntekijöiden osaamista osataan hyödyntää paremmin. Tämä on 

tukenut kuntoutuksen integroitumista erikoisalojen toimintaan. 

Kuntouttavaa hoitotyötä kehitetään osana hoitotyön kehittämistä ja kuntoutuksen palvelualue 

tukee tätä työtä erityisosaamisella. Fysiatrian erikoisalan kehittämistä on hankaloittanut 

lääkäripula. 

Kuntoutuksen priorisointia vahvistetaan muodostamalla siitä oma toimialue, ja sitä lähtee 

johtamaan toimintakyvyn johtava lääkäri. 

 

 

11) Tavaramerkkityö eli sairaalan laadukkaiden palveluiden aktiivinen markkinointi asiakkaille voisi olla 

paljon aktiivisempaa. On toki otettava huomioon covid-19-pandemian poikkeukselliset vaikutukset 

toimintaan ja suuritöinen hyvinvointialueen valmistelutyö viime vuonna. 

Vastaus: Parasta markkinointia on palvelu, joka täyttää asiakkaiden odotukset ja koetaan hyvänä 

asiakaskokemuksena. Tähän olemme koko vuoden pyrkineet panostamaan. 

 

12) Ympäristötyö on nykyisin luonnollinen osa strategista organisaatiojohtamista. Edistyksellisestä ja 

näkyvästä ympäristötyöstä voi olla myös hyötyä, kun asiakkaista ja työntekijöistä kamppaillaan. 

Lautakunta suosittelee, että talousarviotavoitteisiin sisältyisi aina jokin ympäristöön liittyvä tavoite. 

Tästä olisi raportoitava tilinpäätöksen yhteydessä / tilinpäätöksen liitteenä olevassa 

ympäristöraportissa. 

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän strategiassa on otettu huomioon kestävä 

kehitys ja kuntayhtymään on rekrytoitu kestävän kehityksen suunnittelija. Hänen tehtäviinsä 

kuuluvat kestävän kehityksen lisäksi ympäristöasiat. Koska kestävä kehitys on mukana uuden 

kuntayhtymän strategiassa, on tarkoituksena, että kestävä kehitys ja ympäristö tulevat 

huomioiduiksi myös talousarviotavoitteissa. 

 

13) Vuoden 2020 tunnustus annetaan teho- ja valvontaosastolle. Teho- ja valvontaosaston 

laatutavoitteena oli parantaa potilaan perushoitoa. Rationalisointityön arvo ja suuri hyöty oli siinä, 

että se palveli kaikkia hoitoa saaneita potilaita ja että koko henkilöstö osallistui siihen. 

Vastaus: Teho-ja valvontaosasto on pitkäjänteisesti ja systemaattisesti kehittänyt laadukasta   

hoitoa. Mallinnettu potilaan perushoito on jalkautettu muille vuodeosastoille ja tulevalle 

hyvinvointialueelle.  



 

14) Tarkastuslautakunta suosittelee, että Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen 

erikoissairaanhoidon uudessa järjestämissopimuksessa konkretisoidaan valtuustokaudella 2022–

2024 aiempaa paremmin menettelytavat, joilla tasapainotetaan henkilöstöpulaa alueen sairaaloiden 

kesken sekä muut tavat optimoida länsirannikon yhteistyön hyödyt. Keskinäisen yhteistyön 

lisääminen ja digitalisoinnin mahdollisuuksien optimoiminen hyödyttää molempia osapuolia. 

Vastaus: Säännöllisissä yhteistyötapaamisissa (TYKS-Erva-johtoryhmä) aihe on vakioagendalla. Meillä 

on useita yhteistyösopimuksia aloilla, joissa meillä ei ole omaa toimintaa tai tarvitaan 

erikoisosaamista. Sen sijaan aloilla, missä pula on ollut huutava, on ollut mahdoton saada apua, 

koska lääkäripula on ERVA:n muissa sairaaloissa myös merkittävä. 

Ns video-meetingejä järjestetään Turun kanssa monella erikoisalalla säännöllisesti. 

 

15) Tulevassa hyvinvointikuntayhtymässä tilivelvolliset viranhaltijat on vahvistettava vuosittain. On 

tärkeää, että tilivelvolliset tiedostavat selkeästi vastuualueensa ja raportointivelvoitteensa. 

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymässä tullaan vahvistamaan vuosittain sekä 

esimiehet, joilla on päätösvaltaa henkilöstöasioissa että talouden vastuuhenkilöt. 

 

16) Lautakunta suosittelee, että Pohjanmaan hyvinvointialue laatii strategisen kiinteistöpoliittisen 

ohjelman. Covid-19-pandemia on muuttanut radikaalisti käsitystä siitä, missä työ voidaan suorittaa. 

Kotoa käsin tehtävä etätyö vähentää erityisesti hallinnollisissa tehtävissä toimivien tarvetta 

perinteisille omille työhuoneille. Samalla voidaan pienentää ekologista jalanjälkeä. 

Vastaus: Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän valmisteluvaiheessa on toiminut 

kiinteistötyöryhmä, joka on käsitellyt kiinteistöihin liittyviä asioita. Työryhmä linjasi, että 

palveluverkkosuunnitelman perusteella tehdään päätökset, mitkä toimitilat ovat käytössä. 

 

17) Sisäisen valvonnan raportointiketjua vastuu- ja palvelualueilta on parannettava. Tilinpäätöksessä ei 

ole konkreettisesti raportoitu vuoden aikana tehdyistä valvontatoimista tavoitetoteuman 

turvaamiseksi ja merkittävimpien riskien eliminoimiseksi. 

Vastaus: Kuntayhtymälle on laadittu vuodelle 2021 ensimmäinen sisäisen tarkastuksen 

vuosisuunnitelma ja kevään 2021 aikana on tehty laaja hallinnon ja huollon riskikartoitus. Näiden 

toimenpiteiden avulla raportointiketjua saadaan parannettua. Lisäksi Pohjanmaan hyvinvointialueen 

kuntayhtymään on rekrytoitu sisäinen tarkastaja ja kuntayhtymän yhdeksi toimielimeksi tulee 

sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto tehostamaan raportointiketjun toimivuutta. 

 

18) Lautakunnan yllä olevat suositukset on suunnattu ensisijaisesti VSHP:n valtuustolle, mutta ne 

toimivat evästyksenä myös Pohjanmaan hyvinvointialueen uudelle valtuustolle, jolla on 

tarkastuslautakunta työrukkasenaan. Tarkastuslautakunta esittää tässä toiveenaan, että uuden 



tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit turvataan. Uuden hyvinvointialueen suuri koko 

ja toiminnan laajuus yhdistettynä tulevaan valtion vaikutuksen kasvuun vaatii laaja-alaisia ja 

objektiivisia arviointi- ja raportointimenetelmiä sekä yhteistyötä muiden kansallisten toimijoiden 

kanssa. 

Vastaus: Tarkastuslautakunnan valmistelu- ja sihteeriresurssit ovat kilpailutusvuorossa syksyn 2021 

aikana ja samalla kilpailutuksen laajuus tullaan kohdentamaan siten, että siinä otetaan huomioon 

koko hyvinvointialue. 

 

19) Lautakunnan ensisijaisena tehtävänä on arvioida strategista johtamista sekä vuosittaisten asiakas-, 

vaikuttavuus- ja taloustavoitteiden toteutumista. Vuoden 2020 kokonaisarvioinnissa piiri saa 

erinomaisen tuloksen eli arvosanan 4 asteikolla 1–5, kun covid-19-pandemian jarruttavat 

vaikutukset otetaan huomioon. 

Vastaus: Kiitos lautakunnalle hyvän tuloksen antamisesta ja kiitos koko henkilökunnalle 

erinomaisesta työtä väestömme eteen. 

 

20) Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia yksiköiden johtajia, vastuuhenkilöitä ja asiantuntijoita, jotka ovat 

auttaneet lautakuntaa sen arviointitehtävässä toimikaudella 2017–2021 ja antaneet laaja-alaisen 

asiantuntemuksensa lautakunnan käyttöön. 

Vastaus: Kiitos 


