
Protokoll 23.3.2022 

Nämnden för minoritetsspråket 

 

 

 

Organ:  Nämnden för minoritetsspråket  

   

Tid:  Onsdag 23.3.2022 kl. 13.05–14.55 

 

Plats:  Vasa centralsjukhus, mötesrum T1  

   

 

 

Närvarande:   Anja Heinänen, ordförande ledamot 

  Tomi Kaunismäki ledamot 

  Jouni Lilja, vice ordförande ledamot 

  Chinnaphat Wichachu ledamot   

   

 

Frånvarande:  Susanna Sariola ledamot  

  Tiina Friman  ledamot 

  Jukka Harju  ledamot 

 

Sakkunniga:  § 6    Sari Mäkinen patientombudsman  kl. 13.40 – 13.55 

  § 7    Sari West kundbetjäningschef kl. 13.56 – 14.30 

  § 8-9 Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör                             kl. 14.30 – 14.45 

   

 

Övriga närvarande: Sari Ala-Heikkilä ordförande för  

    nationalspråknämnden   

 

Föredragande: Päivi Berg 

 

Sekreterare:  Päivi Berg 

 

Paragrafer:  1-12 

 

Underteckning av protokoll (elektronisk justering och undertecknande av finskspråkigt protokoll)  

   

 

   

  Anja Heinänen  Päivi Berg 

  Ordförande  Sekreterare 

  23.3.2022  23.3.2022 

 

Justering av protokoll: elektroniskt, protokollet på finska justerats: 

 

  24.3.2022 Tomi Kaunismäki  

  24.3.2022 Jouni Lilja 

 

  översättningen inte granskad 

 

   

   

   

  

   

 

Framlagd till påseende: www.osterbottensvalfard.fi, 24.3.2022 

http://www.osterbottensvalfard.fi/


Protokoll 23.3.2022 

Nämnden för minoritetsspråket 

 

 

 

 

Organ:  Nämnden för minoritetsspråket 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf  

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet konstateras, föredragningslistan godkänns och 

sekreterare utses 3 

§ 2 Justering av protokoll och val av protokolljusterare 3 

§ 3 Nämnden för minoritetsspråket – uppgifter och befogenheter 4 

§ 4 Språkliga rättigheter 4 

§ 5 Organisationsförändringarna inom social- och hälsovården i Österbotten 2021–2023 6 

§ 6 Språkrelaterade ärenden som inkommit till patientombudsmannen på Vasa centralsjukhus 2021 7 

§ 7 Vasa centralsjukhus kundrespons ur ett språkligt perspektiv år 2021 7 

§ 8 Behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde 8 

§ 9 Indelning av enheterna i en- och tvåspråkiga enheter i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde samt justering av språkfördelningen i servicen i Laihela kommun 8 

§ 10 Eventuella övriga ärenden 10 

§ 11 Nästa sammanträde 10 

§ 12 Sammanträdet avslutas 11 

Anvisning för begäran om omprövning 12 

 



Protokoll 23.3.2022 

Nämnden för minoritetsspråket 

3 (13) 

 

Österbottens välfärdsområde | registratror@ovph.fi | Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa | Växel 06 218 1111 | 

pohjanmaanhyvinvointi.fi - osterbottensvalfard.fi 

 

 

§ 1 Sammanträdet öppnas, laglighet och beslutsförhet konstateras, föredragningslistan 

godkänns och sekreterare utses 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till 

sammanträdet utfärdas av ordförande eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordförande. I 

kallelsen ska man ange tid och plats för sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas samt hur 

organet fattar besluten (ordinarie sammanträde, elektroniskt sammanträde, elektroniskt 

beslutsförfarande). Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska 

behandlas och förslag till organets beslut. Föredragningslistan läggs ut på samkommunens webbplats 

enligt bestämmelserna i 90 § av förvaltningsstadgan.  

 

Ersättare inkallas till sammanträdet om en ordinarie ledamot i organet är förhindrad att delta i ett 

sammanträde (förvaltningsstadgan § 92).  

 

Enligt 103 § i kommunallagen är ett organ beslutfört när över hälften av ledamöterna är närvarande.  

 

 Beslutsförslag:  

 

1. Ordförande öppnar sammanträdet och konstaterar närvarande deltagare 

2. Ordförande konstaterar sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört  

3. Föredragningslistan godkänns 

4. Enhetschef Päivi Berg som fungerar som föredragande föreslås också fungera som 

sekreterare och protokollförare för organet.  

 

 Beslut:  

 

1. Ordförande öppnade sammanträdet och konstaterade närvarande deltagare. 

Närvarande presenterade sig. 

2. Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och 

beslutsfört.  

3. Föredragningslistan godkändes. 

4. Godkändes, att enhetschef Päivi Berg som fungerar som föredragande också 

fungerar som sekreterare och protokollförare för organet. 

 

 

§ 2 Justering av protokoll och val av protokolljusterare 

Det hur protokoll ska föras och justeras har fastställts i förvaltningsstadgan (§ 106). Enligt 

förvaltningsstadgan ska protokollet undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av 

protokollföraren.  

 

Protokollet justeras på det sätt som organet beslutat.  

 

Till protokollet fogas anvisningar om begäran om omprövning, besvärsanvisningar och meddelande 

om besvärsförbud.  

 

 

 Beslutsförslag:   
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1. Två protokolljusterare väljs till protokolljusterare 

2. Protokollet undertecknas och justeras elektroniskt.  

 

 Beslut:  

 

1. Till protokolljusterare valdes Tomi Kaunismäki och Jouni Lilja. 

2. Beslutades, att protokollet undertecknas och justeras elektroniskt (det finska 

protokollet). 

3. Godkändes, att det finska justerade och undertecknade protokollet översätts till 

svenska. Den svenska översättningen av protokollet publiceras på webben utan 

separat justering. Sekreteraren svarar för översättningens riktighet.  

 

 

§ 3 Nämnden för minoritetsspråket – uppgifter och befogenheter 

 

enhetschef Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

Nämnden för minoritetsspråket är ett organ i samkommunen, vars uppgifter fastställts i § 15 av 

förvaltningsstadgan enligt följande:  

 

Fullmäktige tillsätter en nämnd för minoritetsspråket med uppgift att 

1. i enlighet med 18 § av lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) utveckla och 
samordna den specialiserade sjukvården för den språkliga minoriteten i samkommunen 
och den utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal som ges på minoritetens språk; samt 

2. utveckla och samordna hälsovården och socialvården för den språkliga minoriteten i 
samkommunen  och den utbildning av personalen som ges på minoritetetens språk.  

 

Fullmäktige för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun förrättade efter valresultatet i kommunalvalet 2021 

ett val av en nämnd för minoritetsspråket 13.9.2021 § 36, där det valde ordinarie medlemmar och 

ersättare samt en ordförande och en vice ordförande bland dem. Mandatperioden inleddes 1.8.2021. 

Mandatperioden för de förtroendevalda som valts till samkommunen upphör när samkommunens 

verksamhet upphör.  

 
 

Beslutsförslag:  
Nämnden antecknar för kännedom de uppgifter som nämnden har på basis av lagstiftning 
och förvaltningsstadgan.  
 
Beslut:  
Antecknades för kännedom. 
 
 
 

§ 4 Språkliga rättigheter 

enhetschef Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

I kapitel 2 av förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde stadgas det 
följande om de språkliga rättigheterna:  
 

mailto:paivi.berg@ovph.fi
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§ 11 Invånarnas och servicetagarnas språkliga rättigheter i samkommunens förvaltning 
 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde är tvåspråkig och i organiseringen av 
samkommunens förvaltning och verksamhet samt i samkommunens kommunikation ska 
de svensk- och finskspråkiga invånarnas och serviceanvändarnas språkliga rättigheter 
beaktas. Den kommunala servicen ska ordnas så att invånarna och serviceanvändarna 
kan få betjäning på sitt eget språk, svenska eller finska, inom samkommunens alla 
verksamhetsområden.  
 
Det ska säkerställas att de anställda har tillräckliga kunskaper i svenska och finska 
språken. I fråga om de språkkunskaper som krävs av tjänsteinnehavare och arbetstagare 
gäller vad som särskilt har föreskrivits eller beslutats.  

 
 

 § 12 De språkliga rättigheterna i samkommunens verksamhet 
 

De lagstadgade språkliga rättigheterna ska tryggas i tillräcklig mån i samkommunens 
verksamhet.  
 
Om en tjänst gäller enbart den ena språkgruppen, är det möjligt att erbjuda tjänsten och 
sköta kundkommunikationen enbart på den ifrågavarande språkgruppens språk. 
Språkkunskapskraven fastställs i en separat behörighetsstadga.  

 
När samkommunen tillhandahåller tjänster i form av köpta tjänster, ska det i avtalet tas 
med villkor som tryggar att servicetagarnas språkliga rättigheter enligt språklagen 
(423/2003) förverkligas på det sätt som de ska förverkligas i samkommunen.  

 
Inom ramen för sitt uppgiftsområde erbjuder samkommunen service i enlighet med § 5 
och § 30 i lag om främjande av integration (1386/2010).  

 
§ 13 Uppföljning och rapportering av hur de språkliga rättigheterna förverkligas 
 

Styrelsen och nämnden för minoritetsspråket följer inom sina respektive 
verksamhetsområden hur de språkliga rättigheterna förverkligas. Nämnden rapporterar 
årligen uppföljningsresultatet till styrelsen. Styrelsen ger närmare anvisningar om 
rapporteringen. Styrelsen rapporterar å sin sida till fullmäktige.  

 
 Beslutsförslag:  
 
Nämnden  
1. antecknar för kännedom de uppgifter som nämnden har på basis av lagstiftning och 

förvaltningsstadgan 
2. ber styrelsen ge närmare anvisningar om hur rapporteringen av förverkligandet av 

de språkliga rättigheterna ska omsättas i praktiken.  
 
 Beslut:  

 
Nämnden  
1. antecknade de uppgifter som nämnden har på basis av lagstiftning och 

förvaltningsstadgan för kännedom.  
2. beslöt att föreslå för styrelsen, att styrelsen ger närmare anvisningar om hur 

rapporteringen av förverkligandet av de språkliga rättigheterna ska omsättas i 
praktiken. 
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§ 5 Organisationsförändringarna inom social- och hälsovården i Österbotten 2021–2023 

enhetschef Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun ansvarade för medlemskommunernas specialiserade sjukvård fram 
till 31.12.2021, varefter samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet. I 
Österbotten föregreps den nationella social- och hälsovårdsreformen genom att grunda en på frivillighet 
baserad samkommun som från och med 1.1.2022 samlade social- och hälsovården under en 
organisation.  
 
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska under år 2022 ansvara för organiseringen av den 
specialiserade sjukvård samt den lagstadgade social- och hälsovård som tillhandahålls för befolkningen 
i samkommunens 13 medlemskommuner, förutom för den socialvård som tillhandahålls i Korsnäs 
kommun, vilken ifrågavarande kommun tillhandahåller i egen regi år 2022.  
 
Från och med början av år 2023 kommer alla tjänster som tillhandahålls inom social- och hälsovården, 
i samkommuner för specialomsorger samt av räddningsväsendet med stöd av lagstiftningen överföras 
till de välfärdsområden som i huvudsak indelats utgående från de befintliga landskapen. I Österbotten 
innebär det här att samkommunen för Österbottens välfärdsområde upphör med sin verksamhet efter 
ett verksamhetsår och att verksamheten därefter tillhandahålls av det lagstadgade välfärdsområdet som 
finansieras med statsandelar. Den 1 januari 2023 kommer följande verksamheter/aktörer att överföras 
till det nya självstyrande välfärdsområdet:  
 

― samkommunen för Österbottens välfärdsområde 
― den verksamhet som specialomsorgsdistrikten tillhandahåller i Österbotten (dvs. de 

specialomsorger som Eskoo i nuläget tillhandahåller för de finskspråkiga invånarna och de 
specialomsorger som Kårkulla i nuläget tillhandahåller för de svenskspråkiga invånarna)  

― räddningsväsendet (Österbottens räddningsverk och de räddningstjänster som Mellersta 
Österbottens och Jakobstadsområdets räddningsverk i nuläget tillhandahåller för Jakobstad, 
Larsmo och Kronoby kommuner)  

― organiseringen av Kronoby kommuns social- och hälsovård: Anställda i välfärdssamkommunen 
Soite vars arbetsuppgifter hänför sig till den primärvård och socialvård som tillhandahålls i 
Kronoby  

― Korsnäs kommuns socialvård 
― De skolpsykologer och skolkuratorer inom elevvården vilka kommunerna i välfärdsområdet inte 

redan har överfört till välfärdsområdet.  
 

Den rapportering som nämnden för minoritetsspråket gjorde under verksamhetsåret 2021 fokuserade 

sig på den specialiserade sjukvården och verksamheten i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den nu 

sammankomna nämnden för minoritetsspråket ska utveckla och sammanjämka den språkliga 

minoritetens social- och hälsovårdstjänster samt den utbildning som ges på minoritetsspråket i fråga 

om de tjänster som tillhandahålls i den välfärdssamkommun som tillhandahåller dessa tjänster under 

år 2022.  

 

I och med  lagstiftningen kommer namnet på nämnden för minoritetsspråket år 2023 att ändras till 

nationalspråksnämnden. Ledamöterna i den nationalspråksnämnd som valts för den organisation som 

tar över verksamheten år 2023 valdes på basis av resultatet i det välfärdsområdesval som hölls i 

januari 2022.  Nationalspråksnämndens uppgifter har fastställts i lag. Välfärdsområdets 

välfärdsområdesfullmäktige tillsatte en nationalspråksnämnd och valde ett presidium för nämnden 

7.3.2022, § 33.  

 

mailto:paivi.berg@ovph.fi
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Samkommunens nämnd för minoritetsspråket och det självstyrande välfärdsområdets 

nationalspråksnämnd kommer under år 2022 eventuellt att sammankomma till gemensamma 

sammanträden för att följa upp förverkligandet av de språkliga rättigheterna.  

 

Österbottens välfärdsområdes organisation 2021-2023, lägesöversikt ges på mötet. 

 

 

   Beslutsförslag:  

  Nämnden antecknar följande för kännedom  

1. lägesbilden gällande organisationsförändringarna 2021–2023 

2. det samarbete som den bedriver tillsammans med nationalspråksnämnden inom 

ramen för uppföljningen av förverkligandet av invånarnas språkliga rättigheter i 

Österbotten.  

 

  Beslut:  

Punkterna 1 och 2 antecknades för kännedom enligt förslaget. 

  

 

 

§ 6 Språkrelaterade ärenden som inkommit till patientombudsmannen på Vasa centralsjukhus 

2021  

patientombudsman Sari Mäkinen, sari.makinen@ovph.fi 

 

Patientombudsman Sari Mäkinen ger nämnden för minoritetsspråket en rapport över ärenden som 

inkommit till patientombudsmannen på Vasa centralsjukhus år 2021. I rapporten granskas särskilt 

ärenden som är kopplade till språket i servicen på Vasa centralsjukhus. 

 

Bilaga: Ärenden som inkommit till patientombudsmannen på Vasa centralsjukhus 2021, språkligt 

perspektiv 

 

Beslutsförslag:  

Nämnden antecknar rapporten om språkrelaterade ärenden som inkommit till 

patientombudsmannen på Vasa centralsjukhus under 2021 för kännedom. 

 

 Beslut: 

 Antecknades för kännedom. 

 

 

 

§ 7 Vasa centralsjukhus kundrespons ur ett språkligt perspektiv år 2021 

 

kundbetjäningschef Sari West, sari.west@ovph.fi  

 

Kundbetjäningschef Sari West ger nämnden för minoritetsspråket en rapport om sjukvårdsdistriktets 

kundrespons år 2021. Kundresponsen gäller service och vårdperioder på Vasa centralsjukhus.  

I sammanfattningen syns bland annat uppgifterna om huruvida den som vårdats kan rekommendera 

vårdplatsen. Även mer omfattande respons på vården, servicen och bemötandet tas upp. Speciellt det 

språkliga perspektivet lyfts fram i rapporten. Frågan ”Jag fick vård eller service på mitt eget 

modersmål” besvarades av 2 296 stycken. På en skala mellan 1 och 5 (5 helt av samma åsikt, 1 av 

helt annan åsikt) är medelvärdet bland de som svarat 4,8. 

mailto:sari.makinen@ovph.fi
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Bilaga: Vasa centralsjukhus kundrespons ur ett språkligt perspektiv år 2021 

 

Beslutsförslag:  

Nämnden antecknar rapporten om kundrespons och den språkliga granskningen av 

responsen i Vasa centralsjukhus för kännedom. 

 

 Beslut: 

 Antecknades för kännedom. 

 

 

 

§ 8 Behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde  

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl, ann-charlott.grondahl@ovph.fi 

  

I behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde, vilken godkändes av 

fullmäktige 29.11.2021 § 91, finns bestämmelser om de formella behörighetskraven, som består av 

yrkesmässig behörighet och krav på språkkunskap. 

  

I behörighetsstadgan finns bestämmelser om 

― examenskrav 

― grunder för fastställande av språkkunskap 

― språkkunskapsnivåer 

― påvisande av språkkunskaper 

― fastställande av behörighetskrav för nya uppgifter 

― dispens 

  

HR-direktören ger nämnden en noggrannare rapport om behörighetsstadgans innehåll. 

  

  

                             Beslutsförslag:  

                             Rapporten om behörighetsstadgan antecknas för kännedom. 

  

                             Beslut:                         

      Antecknades för kännedom. 

 

 

 

§ 9 Indelning av enheterna i en- och tvåspråkiga enheter i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde samt justering av språkfördelningen i servicen i Laihela kommun 

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl, ann-charlott.grondahl@ovph.fi 

enhetschef Päivi Berg, 040 128 6234, paivi.berg@ovph.fi 

 

 

Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har godkänt språkkunskapskraven i 
behörighetsstadgan på sitt sammanträde 22.11.2021 § 91. Språkkunskapskraven bereddes i en 
arbetsgrupp och arbetet styrdes av följande principer: 
 

mailto:ann-charlott.grondahl@ovph.fi
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‒ Kundens rätt att få service på två språk. 

‒ Lokala förhållanden och behovet av språkkunskap.  

‒ Systematisk och fortlöpande uppföljning av den språkliga planeringen är en del av 
kvalitetsarbetet. Den språkliga planeringen och uppföljningen utgör grunden för 
rekryteringen och vidareutbildningsmålen. 
 

Styrelsen har i enlighet med 3 § i behörighetsstadgan fastställt indelningen i svenskspråkiga, 
finskspråkiga och tvåspråkiga enheter/funktioner. På de enspråkiga enheterna finns inget formellt 
språkkrav på kunskaper i det andra inhemska språket som inte är personens modersmål. På de 
tvåspråkiga enheterna och funktionerna finns språkkrav beroende på uppgift och yrkesmässiga 
utbildningskrav. I förslaget till enhetsindelning har beaktats språkgruppernas behov av 
platsanvändning, samanvändning av platserna och personalanvändning. Styrelsen godkände 
språkindelningen på sitt sammanträde 16.12.2021 § 97.  

 
I landskapet Österbotten och i samkommunen för Österbottens välfärdsområde är majoritetsspråket 
svenska. Av välfärdssamkommunens 13 medlemskommuner är Laihela den enda enspråkiga 
kommunen, kommunens språk är finska. De godkända behörighets- och språkkunskapskraven för 
personalen väntas försvåra rekryteringen till de enheter i Laihela kommun som klassificerats som 
tvåspråkiga.  
 
Språkkunskapskraven för enheterna i Laihela har enligt beslut 16.12.2021 klassificerats enligt 
följande:  

 
Finskspråkiga enheter: 

― Hemvården Laihela 
― Allmänmedicinska avdelningen, Laihela 
― Mödra- och preventivrådgivningen, Laihela  
― Barnrådgivningen, Laihela 
― Skolhälsovården, Laihela 
― Studerandehälsovården, Laihela 
― Skolkurators- och psykologtjänster, Laihela 

 
Tvåspråkiga enheter:  

― Hälso- och sjukvården, Laihela (social- och hälsocentralen, öppenvården)  
― Tandvården, Laihela 
― Sekreterartjänster 5, Vasa och Laihela 
― Vårdserviceenhet 5, Vasa och Laihela (kund- och resurscentret, 

resurshanteringsenheten)  
― Psykologerna, Vasa och Laihela 
― Läkare i allmänmedicin 3, Vasa och Laihela 
― Tandläkare 3, Vasa och Laihela 

Styrelsen för välfärdssamkommunen ska behandla språkindelningen av Laihelas enheter på nytt 
21.3.2022. Utgångspunkten i beredningen har varit förslaget om att enheterna i Laihela ska 
klassificeras som finskspråkiga och språkkravet för personalen som placeras i Laihela är finska. 
 
Bilaga: Enheterna_lista_spåk:15.3.2022 (samkommunstyrelsen 21.3.2022) 

 
Enligt 6 § i behörighetsstadgan kan styrelsen från fall till fall bevilja lindring eller dispens från 
språkkunskapskraven där särskilda skäl det påkallar, till exempel att den som ska rekryteras har ett 
annat modersmål än finska eller svenska.  

 



Protokoll 23.3.2022 

Nämnden för minoritetsspråket 

10 (13) 

 

Österbottens välfärdsområde | registratror@ovph.fi | Sandviksgatan 2-4, 65130 Vasa | Växel 06 218 1111 | 

pohjanmaanhyvinvointi.fi - osterbottensvalfard.fi 

 

Beslutsförslag:  

Språkindelningen för enheterna och den språkliga justeringen av enheterna i Laihela 

antecknas för kännedom. 

 

   Beslut: 

  Antecknades för kännedom. Antecknades också för kännedom, att samkommunens 

styrelse på sitt sammanträde 21.3.2022 godkände förslaget att klassificera alla enheter 

som ligger i Laihela kommun som finskspråkiga och att språkkunskapskravet för 

personalen som arbetar i Laihela är finska. 

 

 

 

§ 10 Eventuella övriga ärenden  

Enligt 98 § i förvaltningsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde avgörs ärendena 

vid organens sammanträden på föredragning av en tjänsteinnehavare. Organet kan av särskilda orsaker 

besluta att ärendet tas upp till behandling på basen av ordförandens redogörelse utan föredragning av 

en tjänsteinnehavare. 

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden och ställa frågor. 

Ärenden som kräver beslut behandlas på föredragning av tjänsteinnehavare. 

 

Beslutsförslag:  

Eventuella övriga ärenden och eventuell diskussion antecknas för kännedom. 

  

   Beslut: 

   Allmän diskussion fördes, inga övriga ärenden togs upp till behandling. 

 

 

§ 11 Nästa sammanträde  

Föreslås, att nämnden under år 2022 har ett sammanträde på våren och ett före årsskiftet samt 

eventuellt ett gemensamt möte med nationalspråknämnden enligt följande:     

 

― Onsdag 15.6.2022 kl. 13.00–15.00, Vasa centralsjukhus, mötesrum på T1 

― eventuellt gemensamt möte med nationalspråksnämnden 9/2022 

― x.12.2022 kl. xx.xx. (datum och klockslag fastställs senare)  

 

Beslutsförslag:  

Tidpunkten för nästa sammanträde godkänns och den preliminära mötestidtabellen för 

2022 antecknas för kännedom. Mer detaljerade datum och klockslag överenskoms med 

ordföranden.  

 

   Beslut: 

 Godkändes enligt förslag med preciseringen att det meddelas senare på vilket sätt 

sammanträdet 15.6.2022 ordnas (på plats, på distans eller hybrid). 
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§ 12 Sammanträdet avslutas  

Ordföranden avslutar sammanträdet. 

 

Beslutsförslag:  

Ordföranden avslutar sammanträdet, klockslaget för när sammanträdet avslutas 

antecknas för kännedom i protokollet.  

 

Beslut: 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 14.55. 
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Anvisning för begäran om omprövning 

 Nämnden för minoritetsspråk 23.3.2022 

 

Besvärsförbud 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 

136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär 

anföras över beslutet 

Paragrafer: 1-12.  

 

 

Anvisning för begäran om omprövning 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan skriftligt begära om omprövning. 

 

Paragrafer: - 

 

Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form. 

Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol. 

Omprövning får begäras av: 

• den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part), och 

• samkommunens medlemskommuner 

• kommunmedlemmar i samkommunens medlemskommun 

 

I omprövningsbegäran ska uppges: 

• det beslut i vilket omprövning begärs 

• hurdan omprövning som begärs 

• på vilka grunder omprövning begärs. 

 

I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt 

omprövning samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.  

Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-

postadress uppges. 

 

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

Begäran om omprövning ska lämnas in till Vasa sjukvårdsdistrikts registratur senast 

under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.  
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En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter att brevet sändes, om inte 

något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av 

beslutet den tredje (3) dagen efter att meddelandet sändes, om inte något annat 

visas. 

 

En medlemskommun och kommunmedlem i samkommunens medlemskommun 

anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet fanns tillgängligt i 

det allmänna datanätet. 

 

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om 

den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, 

självständighetsdagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får 

omprövning begäras den första vardagen därefter. 

 

Behandlingen av omprövningen är kostnadsfritt. 

 

Protokoll 

 

Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos registratur 

(kontaktuppgifter nedan). 

 

Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 24.3.2022 

 

 

Myndighet hos vilken omprövning begärs: 

 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/nämnden för minoritetsspråk. 

Sandviksgatan 2-4 

65130 Vasa 

registrator@ovph.fi 

 

Besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-

fredag kl. 9-14. 

 

 

mailto:registrator@ovph.fi

