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1 Revisionsverksamhet 
 

1.1 Revisionsnämndens uppgifter 

 

Det stipuleras om revisionsnämndens uppgifter i lagen om välfärdsområden (2021/611). 

Enligt § 125 i lagen tillsätter välfärdsområdesfullmäktige en revisionsnämnd för ordnande 

av granskning av förvaltningen och ekonomin samt för utvärdering. Nämndens ordförande 

och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter. 

 

Revisionsnämnden ska 

1) bereda de ärenden som gäller granskning av förvaltningen och ekonomin och som 

välfärdsområdesfullmäktige ska fatta beslut om, 

2) bedöma huruvida de målsättningar för verksamheten och ekonomin som 

välfärdsområdesfullmäktige satt upp har nåtts i välfärdsområdet och 

välfärdsområdeskoncernen och huruvida verksamheten är ordnad på ett resultatrikt och 

ändamålsenligt sätt, 

3) bedöma hur balanseringen av ekonomin har utfallit under räkenskapsperioden och om 

målsättningarna och åtgärderna i ekonomiplanen är tillräckliga för att balansera ekonomin, 

4) se till att granskningen av välfärdsområdet och dess dottersammanslutningar samordnas, 

5) övervaka att skyldigheten enligt § 89 att redogöra för bindningar iakttas och tillkännage 

redogörelserna för välfärdsområdesfullmäktige, 

6) för välfärdsområdesstyrelsen bereda ett förslag till bestämmelser om nämndens uppgifter 

i förvaltningsstadgan samt till budget för utvärderingen och granskningen. 

 

Välfärdsområdesstyrelsen får avvika från revisionsnämndens förslag till bestämmelser i 

förvaltningsstadgan och från dess budgetförslag av en grundad anledning som gäller 

samordningen av välfärdsområdets förvaltningsstadga och budgetförslag. 

 

Revisionsnämnden gör upp en utvärderingsplan och lämnar välfärdsområdesfullmäktige en 

utvärderingsberättelse som innehåller resultaten av utvärderingen för varje år. 

Välfärdsområdesfullmäktige behandlar utvärderingsberättelsen i samband med bokslutet. 

Nämnden kan även ge välfärdsområdesfullmäktige andra utredningar om resultaten av 

utvärderingen som den anser behövliga. 

 

Välfärdsområdesstyrelsen lämnar välfärdsområdesfullmäktige ett utlåtande om de åtgärder 

som utvärderingsberättelsen ger anledning till. 
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1.2 Revisionsnämnden 2022-2025 

 
Välfärdsområdesfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde 2.3.2022 att välja följande åtta 

medlemmar till revisionsnämnden för mandatperioden 2022-2025 och för varje medlem en 

personlig ersättare.  

 
Medlem  Ersättare 

 
Lauri Heikkilä, ordf.. Markku Agge 

Lassi Laine, vice ordf.  Emmi Lehtinen 

Sanna Pitkänen Jukka Hongisto 

 
Petra Peltonen Viivu Seila 

 
Jaakko Kivisaari Jukka Alkio 

Katriina Hiippavuori Ritva Seppälä 

Tomi Nieminen Reima Rantanen 

Veera Granroth Carita Backas 

 

 
1.3 Revisionsnämndens verksamhet 

 
Nämndens första sammanträden för mandatperioden hölls 28.4.2022 och 19.5.2022. Vid 

sammanträdena behandlades bl.a. välfärdsområdets utvärderingsberättelse för år 2021, 

revisionsberättelse för år 2021, förslag till fullmäktige om godkännande av bokslutet och om 

beviljande av ansvarsfrihet åt de redovisningsskyldiga, förslag till fullmäktige gällande 

inledande av upphandlingsavtalets optionsår i fråga om revisionstjänsterna samt 

rapportering om redogörelser för bindningar till fullmäktige. Redogörelser för bindningar har 

samlats genom en enkät som skickats till anmälningspliktiga förtroendevalda och 

tjänsteinnehavare 29.3.2022. 

 

Beredningen av revisionsnämndens lagstadgade uppgifter har inletts efter att 

revisionsnämnden utnämndes i mars 2022. Föredraganden och sekreteraren för Egentliga 

Finlands sjukvårdsdistrikts revisionsnämnd Synnöve Niemi har varit föredragande för 

revisionsnämndens sammanträden vid sidan av sin egen tjänst. Ordförande Lauri Heikkilä har 

varit föredragande för revisionsnämnden våren 2022. 
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1.4 Revision 

 
Egentliga Finlands välfärdsområdes temporära beredningsorgan (VATE) har berett valet 

av revisor för räkenskapsperioderna 2021 och 2022 och fattat ett upphandlingsbeslut om 

ärendet vid sitt sammanträde 26.10.2021 § 43. Till Egentliga Finlands välfärdsområdes  

revisionssammanslutning för räkenskapsperioderna 2021 och 2022 har valts BDO Audiator 

Oy, som ansvarig revisor OFGR, GR Minna Ainasvuori. 

 

Välfärdsområdesfullmäktige fastslog med sitt beslut 2.3.2022 § 23 valet av 

revisionssammanslutning för 2021 och 2022 enligt det temporära beredningsorganets beslut 

26.10.2021 § 43. 

 

 

 

2 Allmänt om välfärdsområdets verksamhet 

2021 

2.1 Grundande av välfärdsområdet 

 
Egentliga Finlands välfärdsområde bildades 1.7.2021 när lagstiftningen gällande 

grundande av välfärdsområden och gällande reformen av organiseringen av social- och 

hälsovården samt räddningsväsendet hade stadfästs. Välfärdsområdet är ett 

offentligrättsligt samfund som är separat från kommuner och staten, och som har 

självstyre på sitt område. Välfärdsområdesfullmäktige ansvarar för välfärdsområdets 

verksamhet och ekonomi samt utövar beslutanderätt i välfärdsområdet. 

 

Välfärdsområdesval ordnades 23.1.2022 och Egentliga Finlands välfärdsområdes 

välfärdsfullmäktiges första sammanträde hölls 2.3.2022. 
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2.2 Välfärdsområdets organ 

 
År 2021 ansvarade ännu ett temporärt beredningsorgan (VATE) för Egentliga Finlands 

välfärdsområdes verksamhet. Styrelsen för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fattade ett 

beslut om inrättande av ett temporärt beredningsorgan som avses i införandelagen 

17.8.2021, varefter välfärdsområdets kommuner, specialomsorgsdistrikt och 

räddningsverket fattade beslut om inrättandet av ett temporärt beredningsorgan. Beslutet 

trädde i kraft 1.9.2021. 

 

VATE höll sitt första sammanträde 7.9.2021. VATE samlades under senare delen av 2021 

tio gånger och under början av 2022 fyra gånger. Medlemmar i organet var 

tjänsteinnehavare i välfärdsområdets kommuner, specialomsorgsdistrikt, räddningsverk 

och sjukvårdsdistrikt. Sjukvårdsdistriktets direktör Matti Bergendahl var ordförande fram 

till och med 31.1.2022 och från och med 1.2.2022 var tf. direktör för sjukvårdsdistriktet  

Petri Virolainen ordförande. 

 

Dessutom inrättade det temporära beredningsorganet med sitt beslut 21.9.2021 en 

politisk uppföljningsgrupp som samlades tre gånger under 2021 samt ett temporärt 

samarbetsorgan som också samlades tre gånger under år 2021. 

 
 

2.3 Välfärdsområdets personal 

 
Direktören för sjukvårdsdistriktet ledde beredningen vid sidan av sitt eget arbete. Han var 

ordförande och föredragande för VATE. Rekryteringen av projektledningen öppnades 

17.9.2021 och ansökningstiden upphörde 1.10.2021. Projektledarna valdes vid VATE:s 

sammanträde 12.10.2021. De första projektledarna började på deltid 25.10.2021. Efter 

rekryteringen av dem rekryterades projektchefer, av vilka de första började 1.11.2021. Det 

bildades ett projektkontor som stöd för projekten, för vilket det hyrdes lokaler. 

 

Beredningsorganisationen uppgick till 22 personer 31.12.2021. Rekryteringen betonades i 

slutet av år 2021 och arbetstagarna arbetade oftast deltid så att det totala antalet 

årsverken var 1,54 enligt bokslutet. Enligt bokslutet uppgick personalkostnaderna till 

210 439 euro, i vilka ingår personalens löner, sammanträdesarvoden för medlemmarna i 

organen och lönebikostnader. 

 

VATE inrättade 13.12.2021 en tidsbunden tjänst som beredningsdirektör för tiden 

1.1.2022-30.6.2022 för att ersätta VATE:s ordförande och föredragande som övergick i 
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annan arbetsgivares tjänst med början 1.2.2022. Beredningsdirektören inledde sitt arbete 

10.1.2022. 

 
 
 

3 Realiserande av målsättningarna i budgeten 

 
Det stipuleras om uppgörande av budget och ekonomiplan för välfärdsområdet i lagen om 

välfärdsområden. Enligt 115 § i lagen om välfärdsområden ”Godkänns i ekonomiplanen 

målsättningarna för välfärdsområdets och välfärdsområdeskoncernens verksamhet och 

ekonomi. Målsättningarna ska stämma överens med välfärdsområdesstrategin.” 

 

Budgeten för 2021 enligt välfärdsområdeslagen har godkänts i det temporära 

beredningsorganet (VATE) 21.9.2021. Budgeten innehåller inte målsättningarna för 

verksamheten som avses i 115 § i lagen om välfärdsområden. Välfärdsområdets strategi var 

inte klar när man uppgjorde välfärdsområdets budget. 

 

Budgetens utgiftsstat för år 2021 var 1 384 600 euro, av vilka personalkostnadernas 

andel var 36,8 % och andelen köp av tjänster 48 %. Resten av utgifterna (15,2 %) var 

material-, hyres- och andra kostnader. 

 

Enligt bokslutet var de realiserade kostnaderna 375 360 euro. Personalkostnadernas 

andel av kostnaderna var 56, 1 % och andelen köp av tjänster 43, 9%. 

 

Statsbidragens ICT-finansiering användes för verksamhetsintäkterna till ett belopp av 

sammanlagt 135 557 euro och statsbidragens allmänna beredningsfinansiering till ett 

belopp av sammanlagt 239 803 euro. De andelar av statsbidragen som blivit oanvända 

under räkenskapsperioden har registrerats i resultatregleringarna. Egentliga Finlands 

välfärdsområde hade enligt bokslutet för år 2021 resultatregleringar till ett belopp av 

2,084777 euro 31.12.2021, av vilka 857 222 euro var statsbidragens återstående andel 

av ICT-finansieringen och 1 144 830 euro statsbidragens återstående andel av allmänt 

beredningsbidrag.
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4 Observationer och slutsatser 
 

Inledande av det tillfälliga beredningsorganets verksamhet 

 
Den frivilliga beredningen i Egentliga Finland börjades inte förrän den lagstiftning som 

gäller välfärdsområden trädde i kraft 1.7.2021, såsom det hade gjorts i flera andra 

välfärdsområden. Beredning av välfärdsområdets organiserande börjades i Egentliga 

Finland först när lagarna hade antagits, vilket var orsaken till att utnämnandet av det 

tillfälliga beredningsorganet och rekryteringen av arbetstagare i projektorganisationen 

drog ut långt på hösten. De första projektledarna började i sitt arbete 25.10.2021. 

Dessutom gjorde projektledarna i beredningsorganisationen beredningsarbete endast 

på deltid under året 2021, vid sidan av sin egen tjänst. Slutresultatet var att 

beredningen hela tiden har präglats av stor brådska. 

 

Till exempel i Birkaland hade det gjorts frivillig beredning i god tid innan lagarna trädde i 

kraft, av vilken anledning man kunde ha det första sammanträdet för det tillfälliga 

beredningsorganet omedelbart när lagarna trädde i kraft 1.7.2021. Vid det första 

sammanträdet inrättades det genast två tjänster som förändringsledare på heltid och en 

tjänst som förvaltningsdirektör på deltid, vars tjänsteinnehavare hade som uppgift att verka 

som beredare för det tillfälliga beredningsorganet. Valet till tjänsteinnehavarna gjordes 

likväl vid samma sammanträde. 

 

Också i Norra Österbotten hade det gjorts frivillig beredning länge innan lagarna som 

gäller välfärdsområden antogs. Det tillfälliga beredningsorganet för Norra Österbottens 

välfärdsområde hade sitt första sammanträde några dagar efter lagpaketet antogs, 

6.7.2021. Vid sammanträdet startades omedelbart rekrytering av beredningsresurser.  

 

I bokslutet för Egentliga Finlands välfärdsområde för år 2021 konstateras det att 

beredningsarbetet har prioriterats för att genomföra de allra mest kritiska uppgifterna 

gällande inledandet av verksamheten, men det är sannolikt att obligatoriskt 

beredningsarbete finns kvar att göra i betydande mån ännu efter organiseringsansvaret 

har övergått till välfärdsområdet. 
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Slutsatser och rekommendationer: Revisionsnämnden konstaterar att beredningsarbetet 

angående välfärdsområdet har inletts så sent att man i beredningen har varit tvungen att 

koncentrera sig endast på de obligatoriska, lagstadgade åtgärderna. Beredningen styrs 

av en vägkarta gjord av social- och hälsoministeriet, och vägkartan innehåller 

tidsplanerade beredningsåtgärder gällande igångsättandet av välfärdsområdet. 

 

Dialog med personalen som övergår till välfärdsområdet har varit sparsam som följd av att 

beredarna har haft bråttom, och inte heller har man kunnat dra nytta av personalens 

sakkunskaper på ett optimalt sätt. Brådskan har även orsakat att det inte har funnits 

tillräckligt med möjligheter att fundera över hur servicekedjor eller verksamhetssätt 

utvecklas kundorienterat eller smidigare samtidigt som verksamhetens omorganisering till 

välfärdsområdet har planerats. Så här har man förlorat möjligheten som 

omorganiseringen har givit att utveckla verksamheten och att korrigera de svårigheter 

som man har iakttagit tidigare. Den nuvarande verksamheten övergår utan stora 

förändringar till den nya organisationen. 

 

Revisionsnämnden anser det ytterst viktigt att de organisationer som överlåter personal 

kan avskilja personalresurser för fullskalig beredning av verksamhetens igångsättning i 

välfärdsområdet i god tid före 1.1.2023 så att det finns tillräckligt med tid för dialog och 

planering av verksamheten med den personal som övergår till välfärdsområdet. På så sätt 

kan man ta hand om det att inte uppstår blinda sektorer eller svårigheter i samband med 

övergången, vilka är svåra eller omöjliga att korrigera i efterhand. Att de lagstadgade 

förpliktelserna i verksamheten genomförs utan avbrott ska säkerställas under 

övergångstiden. 

 
 
 

Utveckling av informationssystem 

 
För kundorienteringens och effektivitetens del i det kommande välfärdsområdet är 

upphandling av ett gemensamt kund- och patientdatasystem ett centralt ärende. I 

socialförvaltningen och hälsovårdstjänsterna i Egentliga Finlands välfärdsområde 

används det över 40 olika kund- och patientdatasystem. Målsättningen är att genom att 

förenhetliga systemen som används och sätten att skriva in skapas ett enhetligare 

servicesystem inom social- och hälsovården. 
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Källa: Webbsidorna av det tillfälliga beredningsorganet för Egentliga Finlands välfärdsområde, 23.2.2022. 

 
 

Att enhetliga systemen ger primärhälsovården, socialförvaltningen och den specialiserade 

sjukvården en möjlighet att verka som en enhetlig service speciellt ur patientens och 

kundens synvinkel. Förenhetligandet stöder även en bredare reform av verksamheten i 

social- och hälsovården och digitalisering av tjänsterna. 

 

Egentliga Finlands välfärdsområde har ansökt om statsbidrag för ICT-förändringen i 

anslutning till reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet genom två 

ansökningar som skickades 22.10.2022. I december 2021 beviljades bidrag till ett belopp 

av totalt 19,2 miljoner euro, vilken täckte under hälften av de kända totalkostnaderna för 

den kommande reformen. 

 

På våren 2022 anvisade Finansministeriet tilläggsfinansiering för beredning av 

välfärdsområden till ett belopp av sammanlagt 155,7 miljoner euro, varav 17,5 miljoner 

euro anvisades till Egentliga Finlands välfärdsområde. Finansieringen kan användas för 

ICT-förändringskostnader i reformen av social- och hälsovården samt räddningsväsendet, 

för annan beredningsfinansiering av välfärdsområden och stödande av 

fullmäktigegruppernas verksamhet. 

 

Det tillfälliga beredningsorganet har med sitt beslut 21.12.2021 upphandlat expertarbete 

av 2M-IT Oy för att genomföra en förstudie av ICT-reformen. ICT-projektet i 

välfärdsområdet har genom möjliggörandet av 2M-IT Oy:s arbete utarbetat den första 

versionen av områdets ICT-förändringsplan.  
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Det konstateras i redogörelsetexten i beslutet av det temporära beredningsorganet (VATE) 

15.2.2022 att verkställandet av förändringsplanen ska inledas omedelbart gällande planets 

mest kritiska ICT-funktioner. Det tillfälliga beredningsorganet beslöt 15.2.2022 att godkänna 

ICT-förändringsplanen, att inrätta en ICT-styrgrupp för Egentliga Finlands välfärdsområde 

för att ansvara för ICT-planens operativa genomförande och övervakning, och att godkänna 

igångsättandet av de mest kritiska funktionerna som ingår i ICT-förändringsplanen. 
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Slutsatser och rekommendationer: Revisionsnämnden konstaterar att den gemensamma 

utvecklingen av datasystemen har satts i gång på Egentliga Finlands område så sent att 

när välfärdsområdet börjar, används det sannolikt inte ett enhetligt kund-

patientdatasystem som skulle täcka hela området. Detta kommer sannolikt i det inledande 

skedet att leda till att fördelarna som organisationsreformen medför uppnås senare. 

 

Att utveckla ett gemensamt kund- och patientdatasystem och gemensamma sätt att skriva 

in är grundförutsättningar för det att välfärdsområdets ledning, planering av verksamhet och 

ekonomi och styrning av resurser baserar sig på riktig information. De som verkar i 

kontaktytan med kunder ska vid behov ha lätt och snabb tillgång till kundens journal så att 

bedömningen av kundens servicebehov är smidig och att man kan garantera att kunden får 

den rätta tjänsten i det rätta stället vid den rätta tiden. Ett gemensamt och förnuftigt sätt att 

skriva in skulle i betydande mån spara de personers tid som verkar i kontaktytan med 

kunder. 

 

Revisionsnämnden anser att det är ytterst viktigt att det säkerställs att kunskaperna 

gällande ICT-upphandling räcker i välfärdsområdets organisation. I välfärdsområdet ska 

finnas tillräckligt med egna kunskaper i ICT-upphandlingar så att organisationen inte är 

för beroende av en extern sektor i beredningen av ICT-upphandlingar. 

 

Utöver den kliniska informationen behövs det tillräckligt med personalresurser även i 

bearbetande och analys av information gällande verksamhetens organisering. Ledningen 

och cheferna ska ha analyserad information till exempel av kundströmmar, efterfrågan och 

tider inom vilken man får tillgång till vård, vilken de smidigt kan dra nytta av när de 

utvecklar verksamheten och ökar produktiviteten. 

 

Revisionsnämnden anser att det är viktigt att det i tilltagande mån läggs märke till 

programvarornas pris- och kvalitéutveckling. Det ska ytterligare läggas märke även till 

programvarornas användbarhet, effektivitet och nödvändighet. 
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I ICT-utvecklingen ska det samarbetas mera med olika målgrupper, och behoven hos 

dem som använder programvarorna och hos kunder ska tas i beaktande på ett mer 

omfattande sätt. Till exempel automatisk uppföljning av att klientavgiftstaket har uppnåtts 

skulle spara resurser som används för fakturering genom att den minskar onödig 

fakturering och returnering av de klientavgifter som överskrider avgiftstaket. Kunderna 

behövde inte längre själv ta hand om uppföljning av att avgiftstaket uppnåtts, vilket 

speciellt skulle förbättra situationen hos de kunder som befinner sig i en sårbar situation 

och som inte själv förmår det. 



14 
 

 
 

5 Underskrifter 
 

I Åbo 19.5.2022: 

 
 

 
Lauri Heikkilä, pj. Lassi Laine, vpj. 

 
Lauri Heikkilä, ordf. Lassi Laine, vice ordf. 

 
 

 
Sanna Pitkänen Petra Peltonen 

 
Sanna Pitkänen Petra Peltonen 

 
 

 
Jaakko Kivisaari Katriina Hiippavuori 

 
Jaakko Kivisaari Katriina Hiippavuori 

 
 

 
Tomi Nieminen Veera Granroth 

 
Tomi Nieminen Veera Granroth 


