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Samkommunen för Österbottens välfärdsområde / registratur | Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä / kirjaamo 

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 
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Organ:  Välfärdsområdesstyrelsen, Österbottens Välfärdsområde 
 
Tid:  4.4.2022 kl. 9.00 – 12:30, paus kl. 11:08 - 11:15 
 
Plats:  Örn, Y3, Vasa centralsjukhus 
 
Närvarande: Anne Salovaara-Kero ordf. jävig § 33
 Carola Lithén medlem
 Sari Somppi medlem, avlägsnade sig kl. 12:10
 Annica Haldin medlem
 Peter Sjökvist medlem

Hans-Erik Lindqvist medlem
Katja Rajala medlem
Gösta Willman medlem,
Päivi Karppi medlem
Rainer Bystedt medlem
Joacim Sandbacka medlem
Mervi Rantala medlem
David Pettersson medlem

 
Sakkunniga:  Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör § 1- 28 
  Lena Nystrand Ekonomidirektör § 1-29, jävig § 27 
  Pia Haglund, Kimmo Tiira It-direktör, regional IT-direktör, § 30  
  Tuula Hartman Jurist 
  Päivi Berg  Förvaltningschef, jävig 27 § 
  Niklas Teir  Upphandlingschef § 35  
 
Övriga närvarande: Kim Berg  FULL I viceordf. avlägsnade sig kl. 11:00 
  Joakim Strand FULL II viceordf. ankom 9.47,avlägsnade sig 11:40  

  Marko Heinonen FULL III viceordf. 
  Johanna Borg FULL IV viceordf. 
  Sari Ala-Heikkilä nationalspråksnämndens ordf. 
 
Föredragande: Marina Kinnunen  direktör, jävig 27 § 
  Pia Vähäkangas tf. sektordirektör, jävig § 27 
  Pia-Maria Sjöström sektordirektör, jävig § 27 
  Erkki Penttinen sektordirektör, jävig § 27 
 
Sekreterare:  Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer:  23 - 38 
 
Protokollet undertecknat:  
 
 
 Anne Salovaara-Kero Peter Sjökvist Maria Liukkonen
 Ordförande Ordförande § 33 Sekreterare
 
 
Justerat:  _________________ __________________ 
  Päivi Karppi  Hans-Erik Lindqvist 
 
Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  
     
  ___/___-___/___.20___  _________________________ 

Protokollet godkänt
elektroniskt 6.4.2022

Protokollet godkänt
elektroniskt 5.4.2022

Protokollet godkänt
elektroniskt 6.4.2022

Protokollet elektroniskt justerat 
och godkänt 7.4.2022

Protokollet elektroniskt justerat 
och godkänt 7.4.2022
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Organ: Välfärdsområdesstyrelsen, Österbottens Välfärdsområde 

Tid: 4.4.2022 kl. 9.00 – 12:30 

Plats: Örn, Y3, Vasa centralsjukhus 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 23 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 24 Val av protokolljusterare 3 

§ 25 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 4 

§ 26  Direktörens lägesöversikt 5 

§ 27 Val av välfärdsområdesdirektör för Österbottens välfärdsområde 6 

§ 28  Utnämnande av samarbetsgrupp 7 

§ 29  Budgetarbetet 2023 8 

§ 30 IT-helhetsplan och organisering av tjänster 9 

§ 31  Tidtabell för uppdatering av strategin 11 

§ 32 Köp av tilläggsaktier i Fimlab Ab 12 

§ 33  Grupper för delaktighet i Österbottens välfärdsområde 14 

§ 34  Sektorvis granskning; Hur mår Österbotten? 16 

§ 35  Beslutsbefogenheter vid anskaffningar i Österbottens välfärdsområde 17 

§ 36  Utbildningsavtal med region Västerbotten/ Norrlands universitetssjukhus 18 

§ 37  Övriga eventuella ärenden 19 

§ 38  Sammanträdet avslutas 19 
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Områdesstyrelsen  § 23-24  4.4.2022 
 
 
 

§ 23 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 142 § i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats för sina sammanträden.   

 

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, 

om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska man ange tid och plats för 

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas.   

 

Enligt 151 § i förvaltningsstadgan ska ordföranden när han eller hon har öppnat sammanträdet 

konstatera vilka som är närvarande samt om sammanträdet är lagligen sammankallat och 

beslutfört.   

 

Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) är andra organ än fullmäktige beslutföra när 

över hälften av ledamöterna är närvarande.   

 

Ordförande Anne Salovaara-Kero öppnade sammanträdet kl 9.00. 

 

Vid sammanträdet var 12 styrelseledamöter och fullmäktiges första, andra, tredje samt fjärde vice 

ordförande samt nationalspråksnämndens ordförande. 

 

Ordförande Anne Salovaara-Kero konstaterade att sammanträdet vara lagenligt sammankallat 

och beslutsfört. 

   

 

 

§ 24 Val av protokolljusterare 

 

Enligt 125 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde justeras protokollet på det 
sätt som organet beslutat.   

  
Protokollet kan undertecknas och justeras elektroniskt.   

  
Till protokolljusterare föreslås medlemmar i bokstavsordning från listan så att man alltid väljer 
de två följande förtroendevalda som står i tur att fungera som protokolljusterare.  
 
Till protokolljusterare föreslås Päivi Karppi och  Hans-Erik Lindqvist.  Föreslås också, att 
protokollet justeras elektroniskt 

 

STYR: Till protokolljusterare valdes  Päivi Karppi och  Hans-Erik Lindqvist. 
______________ 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 25  4.4.2022 
 
 
 

§ 25 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 

Enligt 143 § i förvaltningsstadgan för Österbottens välfärdsområde ska kallelsen till sammanträdet 

utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice ordföranden. I kallelsen ska 

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

  

Föredragningslistan ska innehålla en redogörelse för de ärenden som ska behandlas och förslag 

till organets beslut. Den ska sändas i samband med kallelsen till sammanträdet, om inte särskilda 

skäl förhindrar detta.   

 

Föreslås, att föredragningslistan godkänns som arbetsordning. 

 

STYR: godkände arbetsordningen. 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 26  4.4.2022 
 
 
 

§ 26  Direktörens lägesöversikt  

 
DIR   

Styrelsen för välfärdsområdet får vid styrelsesammanträdet ta ställning till 

välfärdsområdesdirektörens lägesöversikt, men även föra en diskussion om ärenden som ska tas 

till behandling på kommande sammanträden. 

 

I samband med lägesöversikten presenteras också aktuella frågor som är under beredning.  

 

Styrelsen antecknade välfärdsområdesdirektörens lägesöversikt till kännedom efter diskussion. 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 27  4.4.2022 

 

§ 27 Val av välfärdsområdesdirektör för Österbottens välfärdsområde 

Ordf 
Beredning: HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl 

Fullmäktige beslöt på möte 7.3.2022 att lediganslå tjänsten som välfärdsområdesdirektör för 

Österbottens välfärdsområde samt utsåg en grupp som fick i uppdrag att bereda valet. Till denna 

grupp utsågs presidiet för välfärdsområdesfullmäktige, presidiet för välfärdsområdesstyrelsen, 

HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl samt Sabina Bäckman som sekreterare. 

 

Tjänsten har varit lediganslagen i Kuntarekry, på välfärdsområdets www-sidor och intra-sidor, 

samt i TE-centralens rekryteringssidor (Mol.fi). Inom utsatt ansökningstid inkom en ansökan, som 

inlämnades av samkommunens välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen. Gruppen har haft ett 

möte (24.3.2022), vid vilket Marina Kinnunen intervjuades. Gruppen beslöt enhälligt föreslå att 

Marina Kinnunen väljs till välfärdsområdesdirektör för Österbottens välfärdsområde. Kinnunens 

gedigna arbetserfarenhet och kännedom om såväl arbetets karaktär som Österbottens 

välfärdsområde gör henne lämplig att väljas till tjänsten. Kinnunen uppfyller de behörighetskrav 

som ställts för tjänsten. 

 

Mötesprotokollet     BILAGA § 27 

 

ORDF:  föreslår att styrelsen ska föreslå, att fullmäktige 

1. väljer Marina Kinnunen till välfärdsområdesdirektör för Österbottens 

välfärdsområde fr.o.m 18.5.2022. 

2. ger styrelsen befogenheter att avtala om anställningsvillkoren med 

Marina Kinnunen. 

   

 STYR:   Direktör Marina Kinnunen avlägsnade sig från sammanträdet under 

den tid då ärendet behandlades på grund av jäv (intressejäv, 

förvaltningslagen 28 § 1 mom. punkt 3).  

 

 Sektordirektörerna Erkki Penttinen, Pia Vähäkangas och Pia-Maria 

Sjöström, förvaltningschef Päivi Berg och ekonomidirektör Lena 

Nystrand avlägsnade sig även från sammanträdet då ärendet 

behandlades på grund av jäv (generalklausul, förvaltningslagen 28 § 1 

mom. punkt 6) 

 

HR-direktör Ann-Charlotte Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet.  

 

 Styrelsen godkände förslaget och föreslår, att fullmäktige 

1. väljer Marina Kinnunen till välfärdsområdesdirektör för Österbottens 

välfärdsområde fr.o.m 18.5.2022. 

2. ger styrelsen befogenheter att avtala om anställningsvillkoren med 

Marina Kinnunen. 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 28  4.4.2022 

 

 

§ 28  Utnämnande av samarbetsgrupp 

Dir 
Beredning: HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl 

Det temporära beredningsorganet utsåg för sin mandattid ett temporärt  samarbetsorgan, 

Österbottens samarbetsgrupp, för att sköta det representativa samarbetsförfarandet i 

beredningen av välfärdsområdet. Välfärdsområdets styrelse behöver nu utse ett nytt 

samarbetsorgan, som sköter det representativa samarbetsförfarandet tills överföringen av rörelse 

och personal till det självstyrande välfärdsområdet är klar. 

 

KT:s rekommendation till välfärdsområdena är att arbetstagarnas representation ordnas 

utgående från huvudavtalsorganisationerna. Under det temporära beredningsorganets 

mandatperiod var arbetstagarnas representation 2+2+2. Då nu planeringen intensifieras, kunde 

en utökning av personalrepresentationen till 3+3+3 göras, så att representationen fås så bred 

som möjlig.   

Huvudavtalsorganisationerna är: 

- Offentliga sektorns union JAU rf  

- Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade, FOSU  

- Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf 

 
DIR:  föreslår, att 

1. ett samarbetsorgan med namnet Österbottens samarbetsgrupp 

tillsätts 

2. huvudavtalsorganisationerna ombeds inom april utse tre 

representanter/huvudavtalsorganisation samt suppleanter till var 

och en 

3. arbetsgivarens medlemmar i samarbetsgruppen är  

- välfärdsområdesdirektör Marina Kinnunen/ ersättare 

sektordirektör Pia Maria Sjöström 

- chefsöverskötare Marjo Orava/ ersättare socialdirektör Carina 

Nåls 

- räddningsdirektör Tero Mäki/ ersättare kretsbrandchef Jarmo 

Peltonen 

- HR-direktör Ann-Charlott Gröndahl/ ersättare ledningens 

förvaltningschef Päivi Berg   

 
STYR:  HR-direktör Ann-Charlotte Gröndahl deltog i sammanträdet för att 

redogöra för ärendet.  

 

 godkände föreslaget efter en diskussion. 

 

 _________ 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 29  4.4.2022 

 

 

 

§ 29  Budgetarbetet 2023 

Dir 
Beredning: Ekonomidirektör Lena Nystrand 

Budgetarbetet för 2023 har inletts genom insamling av uppgifter från de enheter som kommer 

med i Välfärdsområdet från 2023. För de enheter som redan finns inom välfärdssamkommunen 

finns budgeten för 2022 tillgänglig och hela budgetprocessen för 2023 sker enligt en gemensam 

process så att man utgår från den nuvarande budgeten men kompletterar värden till 2023 års 

nivå. Tillsammans med verksamhetsområdena och deras enheter prioriterar man bland de 

budgetäskande som lyfts fram.  

 

Lönebudgeten byggs upp på basen av befintliga tjänster och befattningar samt de vikarieanslag 

och ersättningar som finns i nuvarande budgeter, kompletterade och prioriterade enligt de behov 

som lyfts fram. Lönenivån beräknas enligt nuvarande nivå medan man reserverar för kommande 

lönejusteringar enligt de överenskommelser som eventuellt nås under våren. Löneuppgörelsens 

resultat är avgörande för vilken budgetens nivå överlag kommer att ha. 

 

Hyreskostnaderna budgeteras enligt de hyresavtal som uppgjorts och med de beräkningar som 

görs för de nya enheterna som ansluts till välfärdsområdet. Eventuella justeringar eller direktiv 

från ministerierna beaktas. 

 

Den egentliga budgetbehandlingen med enheterna startar efter att uppföljningen per 31.3 är klar 

och kan användas som jämförelse- och utgångsläge för budgetnivån 2023. Budgetarbetet 

beräknas pågå under maj månad och en första grundversion tas fram i juni.  

 

Eftersom resultatet från de centrala löneuppgörelserna är avgörande för att kunna fastställa 

lönenivån, tillika med de allmänna prisförhöjningarna som det rådande världsläget frammanar 

kommer ramarna inte att kunna behandlas innan arbetet med en grundbudget påbörjas men 

styrelsen kommer att behöva diskutera budgetläget under vårens alla möten. Diskussionerna om 

finansieringen och investeringsnivå sker med ministerierna under sen vår-tidig höst. 

   

DIR:  föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen diskuterar budgetarbetet för 

2023 och antecknar budgetprocessen för kännedom. 

  

STYR:   Ekonomidirektör Lena Nystrand deltog i sammanträdet för att redogöra 

för ärendet.  

 

 Styrelsen diskuterade budgetarbetet för 2023 och antecknade 

budgetprocessen för kännedom. 

 __________ 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 30  4.4.2022 
 
 

 

§ 30 IT-helhetsplan och organisering av tjänster 

DIR 
Beredning: direktör Marina Kinnunen, it-direktör Kimmo Tiira 

 

Organisering av IT-tjänster 

Uppbyggandet av en regional dataadministration kräver ett flerårigt strategiskt 

utvecklingsprogram, där målet är att skapa regionala IKT-lösningar och tjänster, organisera 

regionala anordnaruppgifter samt integrera det nationella serviceutbudet. Det här kräver såväl en 

dataadministrativ strategi, förvaltningsmodell och regional arkitektur som tekniska lösningar och 

tjänster som bistår det här målet.  

 

I och med detta har samkommunen för Österbottens välfärdsområde grundat en integrerad 

dataadministration, vars verksamhet i framtiden kommer att omfatta hela det blivande 

Österbottens välfärdsområde och betjäna alla verksamhetsområden i välfärdsområdet. 

Dataadministrationen är organiserad utgående från en beställar-producentmodell, där de 

sakkunniga fokuserar sig på att skaffa, uppfölja och tillse IT-tjänster som produceras av olika 

serviceproducenter men också på att uppfölja och tillse kvaliteten på dessa tjänster.  

 

Dataadministrationen bistår det utvecklingsarbete som görs inom ramen för de IT-tjänster som 

dataadministrationen ansvarar för och som tillhandahålls utgående från användarnas behov. IT-

tjänsterna anskaffas och organiseras i enlighet med den bästa praxisen inom respektive 

verksamhetsområde.  

 

De anställda inom dataadministrationen arbetar runt omkring hela Österbotten: i Kristinestad, 

Närpes, Vasa och Jakobstad. Bemanningen inom dataadministrationen ska ännu stärkas med en 

informationssäkerhetschef som kommer att ansvara för att de förutsättningar som ställs på cyber- 

och informationssäkerheten i en miljö med flera producenter blir bemötta.  

 

In house-bolaget 2M-IT Ab är en central samarbetspart vid tillhandahållandet av välfärdsområdets 

IT-tjänster,  men välfärdsområdet anskaffar IKT-tjänster även av andra in house-bolag, såsom 

Kuntien Tiera Ab, Mico Botnia samt flera marknadsaktörer.  

 

Välfärdsområdets IKT-förändringsprogram kommer att omsättas i praktiken tillsammans med de 

nuvarande samarbetsparterna, eftersom man på så sätt kan trygga resurseringen av och 

kontinuiteten i IT-tjänsterna samt att verksamheten i det framtida Österbottens välfärdsområde 

får en smidig start.  

 

IT-helhetsplan 

Österbottens välfärdsområdes IT-strategi baserar sig på de långsiktiga mål som uppställts i 

Österbottens välfärdssamkommuns strategi:  

• Närvaro i människors vardag, tvåspråkighet samt smidig service och samarbetsförmåga ger 

de nöjdaste kunderna. I Österbotten bor den mest välmående befolkningen i Finland. Inom 

ramen för IT-strategin omsätts dessa mål i praktiken genom att förnya klient- och       forts... 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 30  4.4.2022 

 

 

 

 

  patientdatasystemet, en regional servicehandledning och en digital självbetjäning samt genom 

en kommunikation mellan kunden och de yrkesutbildade personerna.  

• En integrerad social- och hälsovård samt en uppmuntrande atmosfär ökar effektiviteten och 

utgör grunden för en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling. IT-strategin bistår 

det här målet genom att förnya klient- och patientdatasystemet, genom att skapa en 

helhetsarkitektur och konsolidera systemen samt genom informationsledningstjänster och en 

digitalisering av kundupplevelsen samt genom att stöda de yrkesutbildade personernas 

arbete.  

• Klient- och patientsäkerheten blir av toppklass i Norden genom ett enhetligt klient- och 

patientdatasystem samt de åtgärder som vidtas inom ramen för informationssäkerheten och 

dataskyddet.  

• En hög kunskapsnivå som utvecklas kontinuerligt, välbefinnande på jobbet och ett gott 

ledarskap gör oss till en attraktiv arbetsplats som personalen är stolt över. Det här kan 

omsättas i praktiken genom att förnya klient- och patientdatasystemet samt genom att vidta 

åtgärder som stöder de yrkesutbildade personernas arbete.  

 

Österbottens välfärdsområdes IT-strategi är organiserad i följande tre kompakta helheter: 

tvåspråkiga tillvägagångssätt, en digital kundupplevelse och en säker verksamhet. Om man gör 

betydande förändringar i välfärdsområdets strategi kommer även IT-strategin att ses över.  

 

 

DIR:  föreslår, att styrelsen föreslår, att fullmäktige ska 

1. godkänna att välfärdsområdets IT-tjänster organiseras utgående 

från en beställar-producentmodell, där in house-bolag och 

marknadsaktörer i egenskap av samarbetsparter anlitas som 

producenter samt att 2M-IT Ab utgör en central samarbetspart.  

2. anteckna IT-helhetsplanen för kännedom. 

  

STYR: Regional IT-direktör Kimmo Tiira och IT-direktör Pia Haglund deltog i 

sammanträdet för att redogöra för ärendet. 

 

 godkände förslaget efter diskussion och föreslår, att fullmäktige ska 

1. godkänna att välfärdsområdets IT-tjänster organiseras utgående från 

en beställar-producentmodell, där in house-bolag och 

marknadsaktörer i egenskap av samarbetsparter anlitas som 

producenter samt att 2M-IT Ab utgör en central samarbetspart.  

2. anteckna IT-helhetsplanen för kännedom. 

_____________ 
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§ 31  Tidtabell för uppdatering av strategin 

Dir. 
Beredning: förändringsledare Suvi Einola 

Välfärdsområdets strategiarbete inleddes år 2020 med strategiverkstäder som involverade 

kommuninvånare, politiker och anställda. Därefter fortsatte strategiarbetet år 2021 med att koppla 

räddningsväsendet till strategin. År 2022 ska strategin uppdateras med hjälp av strategiverkstäder 

som ska arrangeras för ledningsgruppen och det nya välfärdsområdesfullmäktige. Strategiarbetet 

kommer att fortsätta i juni–september på verksamhetsområdes- och resultatområdesnivån, 

varefter strategin sedan ska kopplas till ekonomi- och verksamhetsplanen i oktober 2022. 

 

Uppdatering av strategin    BILAGA § 31 

  

DIR:  föreslår att styrelsen ska anteckna ärendet till kännedom. 

 

STYR:    antecknade ärendet till kännedom. 

 ______________ 
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§ 32 Köp av tilläggsaktier i Fimlab Ab 

Österbottens välfärdsområdes samkommuns styrelse, § 46, 21.3.2022 

 

Beredning: samkommunens direktör Marina Kinnunen 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde äger för närvarande 7,6 % av aktierna i Fimlab 

Ab. Österbottens välfärdsområdes andel av bolagets omsättning är 14,5 %.  De största ägarna 

är Birkalands sjukvårdsdistrikt med en ägarandel på 50,21 % och Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt med en ägarandel på 20,80 %. 

Coronatestningen (Covid-19) har ökat bolagets omsättning och resultat på ett oförutsett sätt. 

Delägarnas ägarandelar och omsättningsandelar motsvarar för närvarande inte varandra. På 

grund av detta har samkommunen för Österbottens välfärdsområde, Centrala Tavastlands 

sjukvårdsdistrikt och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun hört sig för om de största ägarna 

anser det vara möjligt att justera ägarandelarna närmare användningsandelarna och 

omsättningsandelarna.  

Birkalands sjukvårdsdistrikt och Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt har vid förhandlingar beslutat 

att erbjuda 10 % av bolagets aktier för inlösning, dvs. sammanlagt 563 aktier. Enligt KPMG Ab:s 

värdebestämning uppskattas en aktie vara värd 8 000 €/aktie, vilket alla parter accepterar. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, Centrala Tavastlands sjukvårdsdistrikt och 

Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun har fört ömsesidiga förhandlingar om de andelar som 

finns till salu. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde kan om den så vill köpa 316 

tilläggsaktier till ett pris på 2 528 000 €. Ägarandelen skulle då uppgå till 13,2 %. 

Bolagets delägare har kommit överens om att vårens bolagsstämma ska hållas så sent som 

möjligt för att delägarna ska hinna behandla affären i sina egna organ. Fullmäktige för Birkalands 

sjukvårdsdistrikt godkände affären 21.2.2022 (§ 8 ) med följande villkor:  

− Birkalands sjukvårdsdistrikts koncernstruktur ändras så att Fimlab Laboratoriot Ab:s ställning 

som dotterbolag upphör och att 

− fullmäktige ger styrelsen befogenhet att sälja högst 281 aktier (fem procentenheter) av sina 

aktier till ett styckepris om 8 000 euro på det villkor att:  

o affären genomförs före den ordinarie bolagsstämman år 2022  

o man kommit överens med huvudägarna om ägarstrategin och styrmetoden 

o Universitetssjukhusets särdrag tryggas medelst ett delägaravtal och att ordförandeskapet 

i styrelsen blir kvar i Birkaland.  

 

Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt samkommun beslutade 16.2.2022 (§ 44) att 

sjukvårdsdistriktet  i syfte att förverkliga de eftertraktade ändringarna i ägandet säljer högst 385 

av de aktier som det äger i Fimlab Laboratoriot Ab till ett styckepris om 8 000 euro.  Aktierna köps 

av delägarna i Fimlab Laboratoriot Ab och bolaget själv.  

 

Under beredningen har man kommit överens om att Österbottens välfärdsområde köper de aktier 

som Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt säljer.  

 

Köpebrevet     EJ OFFENTLIG BILAGA § 46 

fortsätter… 
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DIR: Styrelsen beslutar 

1 att meddela Mellersta Finlands sjukvårdsdistrikt att Österbottens 

välfärdssamkommun är beredd att lösa in totalt 316 aktier till ett pris 

om 8 000 €/aktie på det villkor att fullmäktige beviljar tilläggsanslag 

för denna investering. Totalt 2.528.000 euro.  

2 att affären genomförs endast på det villkor att den genomförs före 

bolagsstämman och en eventuell dividendutdelning. Om detta 

förverkligas, görs motsvarande budgetförändring till övriga 

finansieringsintäkter. 

3 att föra ärendet till välfärdsområdesstyrelsen och välfärds-

områdesfullmäktige för att få ett godkännande för beslutet. 

 

STYR: godkände förslaget. 

    

 

Välfärdssområdesstyrelsen, § 32, 4.4.2022 

  
DIR  

 

Köpebrevet    EJ OFFENTLIG BILAGA § 32 

  

DIR: 

  föreslår, att styrelsen ska föreslå till fullmäktige, att det ska  ge sitt 

samtycke till det beslut som samkommunens fullmäktige fattat i fråga 

om aktieaffären. 

 

STYR:   föreslår för fullmäktige, att det ska  ge sitt samtycke till det beslut som 

samkommunens fullmäktige fattat i fråga om aktieaffären. 
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§ 33  Grupper för delaktighet i Österbottens välfärdsområde 

Sektordir Erkki Penttinen 
Enligt 29 § i lagen om välfärdsområden har välfärdsområdets invånare och de som använder 

välfärdsområdets tjänster rätt att delta i och påverka välfärdsområdets verksamhet. 

Välfärdsområdesfullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter och sätt att delta 

och påverka. Deltagande och inflytande kan främjas i synnerhet genom att bland annat välja in 

företrädare för dem som använder tjänsterna i välfärdsområdets organ, planera och utveckla 

tjänsterna tillsammans med dem som använder tjänsterna och ordna möjligheter att delta i 

planeringen av välfärdsområdets ekonomi.  

 

Enligt 32 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen för att garantera 

möjligheterna att delta och påverka inrätta ett ungdomsfullmäktige för välfärdsområdet eller en 

motsvarande påverkansgrupp för unga samt ett äldreråd och ett råd för personer med 

funktionsnedsättning. Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland medlemmarna i 

motsvarande påverkansorgan i de kommuner som hör till välfärdsområdet på så vis att det från 

varje sådant kommunalt organ väljs minst en representant. Därtill kan andra personer också 

väljas till påverkansorganen. Välfärdsområdesstyrelsen ska sörja för påverkansorganens 

verksamhetsförutsättningar.  

 

Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering, beredning, genomförande och 

uppföljning inom olika verksamheter i välfärdsområdet i frågor som är eller som ett 

påverkansorgan bedömer vara av betydelse för barnen, de unga, de äldre eller personer med 

funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster dessa befolkningsgrupper behöver.  

 

Kommunerna i samkommunen för Österbottens välfärdsområde har utsett sina representanter till 

det ungdomsfullmäktige, äldreråd och råd för personer med funktionssättning vilka ska tillsättas 

för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Påverkansorganen kommer att inleda sin 

verksamhet på våren 2022. Vid tillsättandet av välfärdsområdets påverkansorgan har medlemmar 

till påverkansorganen valts bland medlemmarna i motsvarande påverkansorgan i de kommuner 

som hör till välfärdsområdet på så vis att en representant och ersättare valts från respektive 

påverkansorgan. Råden är tvåspråkiga. Tjänsteinnehavare kan också fungera som 

sakkunnigmedlemmar i påverkansorganen.  

 

I samkommunen för Österbottens välfärdsområde har man tillsatt tre klientråd, ett råd för barn, 

unga och familjer, ett råd för personer i arbetsför ålder och ett råd för äldre personer. Medlemmar 

till dessa klientråd söktes genom annonser i lokaltidningar och på sociala medier. 

Ansökningstiden var 23.11–10.12.2021. Tanken var att rådet för respektive ålderssektor skulle 

bestå av personer som representerar befolkningen i välfärdsområdet. Dessutom skulle respektive 

råd bestå av ett jämlikt antal män och kvinnor samt ett jämlikt antal svensk- och finskspråkiga 

personer. Ytterligare hade man som mål att representationen regionalt skulle bli jämlik i respektive 

råd.  

fortsätter… 
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 Välfärdsområdesstyrelsen § 33  4.4.2022 

 

 

 

Därutöver har direktören för välfärdssamkommunen tillsatt en samarbetsgrupp för privata 

serviceproducenter och organisationer samt en samarbetsgrupp för organisationer för att bereda 

dem möjlighet att delta i planering, beredning, genomförande och uppföljning inom olika 

verksamheter i välfärdsområdet. Medlemmarna i samarbetsgruppen har inte valts på basis av 

kommun.  

 

Namnen på medlemmarna i påverkansorganen och samarbetsgrupperna samt klientråden  

      BILAGA § 33 

 

Kronoby kommun har ingen representation i dessa nämnda grupper. Sammansättningen och 

deltagarna i organen och arbetsgrupperna ska ses över på hösten 2022. Mandatperioden för de 

nu tillsatta arbetsgrupperna/klientråden är 1-2 år. Under hösten 2022 ska man utreda huruvida 

det finns ett behov av att tillsätta andra samarbetsgrupper och nya klientråd i vilka även Kronoby 

kommun ska få representation.  

 

SEKTORDIR:  

föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar, att: 

- de påverkansorgan, samarbetsgrupper och klientråd vilka tillsatts 

och utsetts för samkommunen för Österbottens välfärdsområde ska 

användas för att göra välfärdsområdets medlemmar delaktiga även 

i planeringen och beredningen av verksamheten i Österbottens 

välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.2023, och för 

uppföljning av frågor som hänför sig till beredningsarbetet.  

- påverkansorganen och klientråden ska kompletteras med 

representanter för påverkansorganen och klienterna i Kronoby 

kommun. 

- föra beslutet för kännedom till områdesfullmäktige. 

  

STYR:   Ordförande Anne Salovaara-Kero avlägsnade sig från sammanträdet 

under behandlingen av ärendet på grund av jäv (anställnings- och 

uppdragsjäv, förvaltningslagens 28 § 1 mom. punkt 4).  

 

 Styrelsens viceordförande Peter Sjöqvist fungerade som ordförande 

under paragrafen. 

 

godkände förslaget efter diskussion och för beslutet för kännedom till 

områdesfullmäktige. 

 ____________ 
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§ 34  Sektorvis granskning; Hur mår Österbotten? 

Sektordir.  
Beredning: Sektordirektörerna Erkki Penttinen, Pia-Maria Sjöström, Pia Vähäkangas 

Till sektordirektörernas uppgifter hör att årligen göra en sammanställning över hur Österbotten 

mår utifrån åldersperspektiven barn och unga, vuxna i arbetsför ålder och äldre. Till 

sammanställningen hör också tillgången och tillgängligheten för olika tjänster, samt befolkningens 

egen åsikt om servicen och behoven. Sammanställningen ger en beskrivning, men inte någon 

heltäckande analys av rotorsakerna till nuläget och ger inte heller förslag till åtgärder i verksamhet 

eller servicestruktur. Följande års verksamhetsplanering och budgetarbete baserar sig resultaten 

av analysen och vid behov uppdateras organisationens servicestrategi utifrån den. I 

sammanställningen har man utgått från de data som gäller för Österbottens välfärdsområde, dvs 

även Kronoby.  

 

I sammanställningen används olika typer av offentlig statistik, främst från institutet för hälsa och 

välfärd (thl) / Sotkanet (www.sotkanet.fi). Materialet i Sotkanet består av befolkningsstatistik, olika 

indikatorer som dels olika organisationer har rapporterat, dels baserar sig på olika 

enkätundersökningar hos befolkningen, t.ex. hälsa i skolan och FinLapset. Kommunerna 

rapporterar om sitt förebyggande arbete till thl via TEA-viisari. För äldre inom hemvård och 

boendeservice är RAI (www.thl.fi/RAI) ett viktigt uppföljningsinstrument. I sammanställningen 

används också material från nationella och regionala myndighetsutvärderingar, t.ex. THL:s årliga 

utvärdering av social- och hälsovårdstjänsterna i välfärdsområdet, organisationens egna 

nyckeltal, information från de årliga diskussionerna med kommunernas ansvariga för främjande 

av hälsa- och välfärd, samt respons från olika intressegrupper. Resultaten för Österbottens del 

jämförs med landet som helhet, i vissa fall noteras större regionala skillnaderna inom landskapet. 

 

Bakgrundsmaterialet till den första sammanställningen över hur Österbotten mår har uppstått i 

och rapporterats från många olika organisationer och är inte till alla delar jämförbart,  dessutom 

är de egna systemen för kunskapsledning ännu under utveckling. Detta behöver beaktas vid de 

slutledningar man drar utifrån det aktuella materialet och när man jämför det med resultaten under 

de närmsta kommande åren. 

 

Sammanställning; Hur mår Österbotten   BILAGA § 34 

 

SEKTORDIR.:   

föreslår, att styrelsen diskuterar ärendet, noterar det för kännedom och 

för ärendet till fullmäktige för kännedom. 

  

STYR:   diskuterade ärendet, noterade det för kännedom och för det vidare till 

fullmäktige för kännedom. 
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§ 35  Beslutsbefogenheter vid anskaffningar i Österbottens välfärdsområde 

FD 
Beredning: jurist Tuula Hartman, förvaltningsdirektör Maria Liukkonen 

Enligt § 47 i välfärdsområdets förvaltningsstadga skall styrelsen godkänna de allmänna 

upphandlingsdirektiven inom välfärdsområdet. Med upphandling avses köp, hyrning eller 

motsvarande transaktioner som gäller varor eller tjänster samt upplåtande på entreprenad. 

 

Tjänsteinnehavarnas upphandlingsbeslut görs med stöd av välfärdsområdets budget, 

investeringsprogram, upphandlingsprogram, beslut fattat i organ eller en godkänd projektplan. 

 

Den myndighet som ansvarar för ett projekt fattar beslut om upphandlingar inom ramen för 

projektbudgeten och projektplanen. 

 

Styrelsen fastställer årligen ansvarspersoner jämte ersättare med beslutanderätt i 

upphandlingsärenden. 

 

Beslutsbefogenheter vid anskaffningar   BILAGA § 35 

 

FD:  föreslår, att styrelsen besluter godkänna de i bilaga anslutna 

beslutsbefogenheterna, som hänför sig till anskaffningar för 

Österbottens välfärdsområde. 

 

STYR:   Inköpsdirektör Niklas Teir deltog i sammanträdet för att redogöra för 
ärendet. 

 
godkände förslaget. 
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§ 36  Utbildningsavtal med region Västerbotten/ Norrlands universitetssjukhus 

Sektordir. P-M Sjöström 
Beredning: sektordirektör Pia-Maria Sjöström, chefsöverläkare Peter Nieminen 

Både Vasa sjukvårdsdistrikt och Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad har haft 

utbildningsavtal med region Västerbotten/ Norrlands universitetssjukhus i Umeå gällande 

utbildning av specialistläkare.  

 

Specialistläkarutbildningen skiljer sig mellan Finland och Sverige bland annat på så sätt att i 

Sverige är det regionerna och inte universiteten som ansvarar för specialistläkarutbildningen. 

Utbildningen, som främst består av kliniskt arbete i de kommande och närliggande specialiteter i 

respektive land är ungefär lika lång, men i Sverige godkänns att en större del görs på mindre 

sjukhus medan det i allmänhet räcker med 1-2 års placering vid universitetssjukhus. I Finland är 

universitetssjukhusplaceringen i allmänhet minst 3 år och en stor del av de som påbörjar en finsk 

specialistläkarutbildning på ett krets- eller centralsjukhus återkommer inte efter en så lång period, 

utan bosätter sig permanent på universitetsorten. När läkarna har fått sin specialistläkarutbildning 

via Umeå har de flesta återkommit till regionen för att bosätta sig och arbeta permanent här. 

 

Utbildningsavtalen har fungerat så, att region Västerbotten har ansvarat för att läkaren får den 

behövliga utbildning som krävs för att erhålla specialistkompetens (planering av kliniska 

placeringar, handledning, utbildningar, anhållande av specialistkompetens från socialstyrelsen i 

Sverige). De placeringar som gått att göra på mindre sjukhus har kunnat göras i Finland och de 

placeringar som krävt universitetssjukhus har gjorts i Umeå. En svensk specialistläkarutbildning 

godkänns av Valvira utan krav på komplettering. Arbetsgivaren, antingen i Vasa eller Jakobstad, 

har betalat sedvanlig lön för arbetet på det egna sjukhuset, men har också ersatt region 

Västerbotten för läkarens grundlön (men inte för jourersättningar) under placeringen i Umeå när 

region Västerbotten fungerat som arbetsgivare.  

 

Kostnaden per utbildad specialistläkare har alltså varit 1-2 årslöner och det krävs alltid en 

noggrann bedömning i det enskilda fallet innan man går in för ett avtalsförfarande. Med tanke på 

bristen på specialistläkare i området och kostnaden för konsultläkartjänster som den innebär är 

det ändå i de flesta fall ett helhetsmässigt ekonomiskt alternativ. Avtalen har upphört i och med 

övergången till välfärdsområdet, men det skulle vara viktigt att kunna få en fortsättning. 

 

SEKTORDIR: föreslår, att styrelsen godkänner att ett nytt avtal, med motsvarande 

innehåll, uppgörs mellan Österbottens välfärdsområde och region 

Västerbotten. När det blir aktuellt för någon läkare med 

specialiseringsperiod i Umeå reservers budgetmedel för detta i 

samband med ordinarie budgetarbete. 

 

STYR:   godkände förslaget. 
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 Välfärdsområdesstyrelsen § 37 - 38  4.4.2022 

 

§ 37  Övriga eventuella ärenden  

 

Enligt 155 § i Österbottens välfärdsområdes förvaltningsstadga avgörs ärendena vid ett 

sammanträde på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 153 § i förvaltningsstadgan kan 

organet om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött förslag med 

majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i kallelsen till sammanträde.  

 

Under denna paragraf kan man exempelvis delge information, upplysa om ärenden, väcka 

motioner och ställa frågor.  

 

Styrelsen diskuterade vad de skall göra med eventuell feedback som skickas till ledamöterna. 

Direktör Kinnunen konstaterade att de kan tillställa feedback direkt till henne för fortsatt 

behandling. 

 

Styrelsen diskuterade även ett möjligt gemensamt möte med samkommunens styrelse. 

_________ 

 

  

§ 38  Sammanträdet avslutas  

                    Ordförande Anne Salovaara-Kero avslutade sammanträdet kl. 12:30 

                     ____________  
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Anvisning för begäran om omprövning

Datum för sammanträdet

Styrelsesammanträdet 4.4.2020

Besvärsförbud

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan begäran om
omprövning inte framställas eller välfärdsområdesbesvär anföras över beslutet enligt 139 §
lagen om välfärdsområden

Paragrafer: 23-27, 29-32, 34, 37-38

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

Paragrafer: 28, 33, 35-36

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.
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Begäran om omprövning ska lämnas in till registratur senast under tidsfristens sista dag
innan registraturen stänger.

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 8.4.2022.

Beslutet har delgetts parten genom ett brev som avsändes

Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes

Myndighet hos vilken omprövning begärs:

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde/styrelsen
Sandviksgatan 2-4
65130 Vasa
registrator@ovph.fi

besöksadress: XA-huset (Sandviksgatan 6), 7:e vån. Öppethållningstid måndag-fredag 
kl. 9-14.


