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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 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Organ:  Välfärdsområdesstyrelsen, Österbottens Välfärdsområde 
 
Tid:  16.5.2022 kl. 9.00 – 
 
Plats:  Örn, Y3, Vasa centralsjukhus 
 
Närvarande:  Anne Salovaara-Kero Johan Kullas 
  Carola Lithén Ramieza Mahdi 
  Sari Somppi  Mia West 
  Annica Haldin Gun Kapténs 
  Peter Sjökvist Bernhard Bredbacka 

Hans-Erik Lindqvist  Lina Sjöskog 
Katja Rajala   Susanna Koski 
Gösta Willman  Kenth Vikström 
Päivi Karppi   Helinä Sipinen 
Rainer Bystedt  Steven Frostdahl 
Joacim Sandbacka  Patrick Ragnäs 
Mervi Rantala  Sanna Halonen 
David Pettersson  Mikael Snellman 

Frånvarande:  
  
Sakkunniga:  Ann-Charlott Gröndahl HR-direktör 
  Lena Nystrand Ekonomidirektör  
  Pia Haglund  IT-direktör 
  Tuula Hartman Jurist 
  Päivi Berg  Förvaltningschef 
 
 
Övriga närvarande: Mikko Ollikainen VALT pj 
  Kim Berg  VALT I varapj 
  Joakim Strand VALT II varapj 
  Marko Heinonen VALT III varapj 
  Johanna Borg VALT IV varapj 
  Sari Ala-Heikkilä kansalliskielilautakunnan pj 
 
Föredragande: Marina Kinnunen  direktör 
  Pia Vähäkangas tf. sektordirektör 
  Pia-Maria Sjöström sektordirektör 
  Erkki Penttinen sektordirektör 
 
Sekreterare:  Maria Liukkonen tf. förvaltningsdirektör 
 
Paragrafer:  39 - 64 
 
Protokollet undertecknat:  
  Anne Salovaara-Kero Maria Liukkonen 
  Ordförande  Sekreterare 
 
Justerat:   
  ______________________ _________________________ 
 
Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

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

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Föredragningslista sida  

2 (31) 

nr 3/2022 

 

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

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Organ: Välfärdsområdesstyrelsen, Österbottens Välfärdsområde 

Tid: 16.5.2022 kl. 9.00 – 

Plats: Örn, Y3, Vasa centralsjukhus 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 

§ 39 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 3 

§ 40 Val av protokolljusterare 3 

§ 41 Godkännande av sammanträdets arbetsordning 4 

§ 42  Direktörens lägesöversikt 5 

§ 43 Mötes- och seminarietider hösten 2022 6 

§ 44 Budgetändring med anledning av att välfärdsområdet beviljades mindre  tilläggsbudget än den 

 fastställda budgeten för beredningen under 2022 samt för  att omdisponera medel 7 

§ 45  Samarbete med Mellersta Österbottens välfärdsområde för ordnade av social-  och hälsovårdstjänster 

  9 

§ 46 Ordnande av ekonomi- och lönetjänster i Österbottens välfärdsområde från 2023 11 

§ 47  Försäkringsstrategi för Österbottens välfärdsområde 12 

§ 48  Företagshälsovård för välfärdsområdets personal - linjedragning 13 

§ 49 Upphandling av ny systemhelhet för klient- och patientdata (ASPO) 15 

§ 51 Överföring  från Österbottens välfärdsområdes samkommun till Österbottens  välfärdsområde 

 1.1.2023 18 

§ 51 Överföring från Eskoo samkommun till Österbottens välfärdsområde  1.1.2023 19 

§ 52 Överföring  från Kårkulla samkommun till Österbottens välfärdsområde  1.1.2023 20 

§ 53  Överföring av elevvården i Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde  1.1.2023 21 

§ 54  Överföring av social- och hälsovården för invånarna i Kronoby kommun från  samkommunen Soite till 

 Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 22 

§ 55  Överföring av socialomsorgen i Korsnäs kommun till Österbottens  välfärdsområde 1.1.2023 23 

§ 56  Överföring  från Österbottens räddningsväsende till Österbottens  välfärdsområde 1.1.2023 24 

§ 57  Överföring  från Mellersta-Österbottens och Jakobstads räddningsväsende till  Österbottens 

 välfärdsområde 1.1.2023 25 

§ 58  Fullmäktigemotion om inledning av rådgivningsverksamhet för äldre 26 

§ 59 Fullmäktigemotion om uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom  barnskyddet samt 

 barn- och ungdomspsykiatrin 27 

§ 60  Fullmäktigemotion om överföringen av faktureringen gällande kundbesök till  egen verksamhet inom 

 välfärdsområdet 28 

§ 61  Fullmäktigemotion om förlängningstid för hälsostationerna i Gerby samt  Korsnäståget 29 

§ 62  Fullmäktigemotion om företagshälsovårdens helhet, möjligheten till sjukkassa 30 

§ 63 Övriga eventuella ärenden 31 

§ 64 Sammanträdet avslutas 31 
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Områdesstyrelsen  § 39 - 40  16.5.2022 
 
 
 

§ 39 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 öppnar sammanträdet.   

 

 

 

§ 40 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 Carola Lithén och Katja Rajala. Föreslås, att protokollet justeras 
elektroniskt 

 

STYR:   
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Områdesstyrelsen  § 41  16.5.2022 
 
 
 

§ 41 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:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 42  16.5.2022 
 
 
 

§ 42  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.  

 

 

  

   

 

  

  

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Föredragningslista sida  

6 (31) 

nr 3/2022 

 

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

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Välfärdsområdesstyrelsen § 43  16.5.2022 

 

 

§ 43 Mötes- och seminarietider hösten 2022  

Dir 
Beredning: Päivi Berg, ledningens förvaltningschef  

Välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens mötes- och seminarietider för 

hösten 2022 är följande:  

Välfärdsområdesfullmäktige 

- Fullmäktigeseminarium, måndagen den 29 augusti kl. 16.30–19 

- Fullmäktigemöte, måndagen den 12 september kl. 10–13 

- Fullmäktigeseminarium, måndagen den 3 oktober kl. 9–12 

- Fullmäktigemöte, måndagen den 28 november kl. 10–13 

- Fullmäktigeseminarium, måndagen den 19 december kl. 9–12 

Välfärdsområdesstyrelsen 

- Styrelseseminarium, onsdag–torsdag 24–25 augusti 

- Styrelsemöte, måndagen den 29 augusti kl. 9-12 

- Styrelsemöte, måndagen den 26 september kl. 9–12 

- Styrelsemöte, måndagen den 10 oktober kl. 9–12 

- Styrelsemöte, måndagen den 21 november kl. 9–12 

- Styrelsemöte, måndagen den 12 december kl. 9–12 

I bilaga finns en preliminär mötestidtabell för nämnder och sektioner i form av en årsklocka med 

mötesdagar, ansvariga beredare, föredragande och centrala ärenden som ska behandlas på 

dessa möten. Nämnderna och sektionerna fastställer sina egna mötesdagar. 

 

Sektionernas och nämndernas årsklocka och mötestider  BILAGA § 43 

 

ORDF:  föreslår att välfärdsområdesstyrelsen  

1. godkänner välfärdsområdesstyrelsens mötes- och seminarietider 

för hösten 2022 

2. antecknar nämndernas och sektionernas mötestider för kännedom 

3. ger fullmäktiges möten och seminarier för godkännande till 

fullmäktige. 

   

 STYR:    
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Välfärdsområdesstyrelsen § 44  16.5.2022 

 

 

§ 44 Budgetändring med anledning av att välfärdsområdet beviljades mindre 
 tilläggsbudget än den fastställda budgeten för beredningen under 2022 samt för 
 att omdisponera medel 

Dir 
Beredning: Päivi Berg, ledningens förvaltningschef 

Genom ett beslut 2021 beviljades Österbotten finansiering om 1 932 523 euro av 

Finansministeriet för beredningen av välfärdsområdet. Det temporära beredningsorganet för 

Österbottens välfärdsområde behandlade välfärdsområdets budget på sitt sammanträde 

11.1.2022 § 4. Budgeten godkändes villkorligt, eftersom behovet av anslag för beredningen 

uppskattades till 3 999 282 euro och en ansökan om tilläggsfinansiering på 2 065 739 euro 

skickades till Finansministeriet och Social- och hälsovårdsministeriet.  

 

Finansministeriet har 28.3.2022 beslutat om tilläggsanslag för välfärdsområdena för år 2022. I 

enlighet med detta beslut erhöll Österbottens välfärdsområde för beredningen av välfärdsområdet 

tilläggsfinansiering om 1 043 885 euro utöver det som tidigare beviljats för år 2022. 

Tilläggsanslaget får användas för kostnader som hänför sig till ICT-ändringar inom social- och 

hälsovården och räddningsväsendet, övrig beredningsfinansiering för välfärdsområdet samt för 

att stöda fullmäktigegruppernas verksamhet. ICT-beredningen har separat beviljats 8 698 257 

euro. Totalt har alltså Österbottens välfärdsområde beviljats beredningsanslag om 11 674 665 

euro.  

 

I 27 § av lagen om välfärdsområden (611/2021) finns bestämmelser om möjligheten att bilda 

fullmäktigegrupper samt om möjligheten att stöda fullmäktigegrupperna ekonomiskt för att 

förbättra deras verksamhetsförutsättningar och för att främja invånarnas möjligheter att delta och 

påverka. När stödet beviljas ska stödets användningsändamål specificeras och stödbeloppet 

samt användningsområdet ska uppges i bokslutet.  

 

I den godkända budgeten för 2022 har 200 000 euro reserverats för demokratikostnader i 

beredningen av Österbottens välfärdsområde (mötesarvoden för organen).  I budgeten har inga 

anslag reserverats för så kallade partistöd/stöd för fullmäktigegruppernas verksamhet. Ej heller 

uppskattades regelrätta möteskostnader till så stora summor som behövs för den nu planerade 

mötesomfattningen. Ändringarna sker i huvudsak i anslagen för köptjänster, vilka förutom till 

beredningsarbetet används för bland annat konsult- och sakkunnigtjänster för olika 

utredningsarbeten, strategiarbetet och rekryteringstjänster.  

 

I välfärdsområdesberedningen runtom i landet har partiernas kretsorganisationer fört fram förslag 

till gruppunderstöd. I till exempel Birkaland behandlades gruppunderstöd av 

välfärdsområdesfullmäktige 2.5.2022 med förslaget att man i den ändrade budgeten godkänner 

5 000 euro per ledamot för den tio månader långa verksamhetsperioden år 2022. Mellersta 

Österbottens välfärdsområdesstyrelse beslöt 25.4.2022 efter omröstning att föreslå för 

fullmäktige 4 000 euro per ledamot i gruppunderstöd i samband med behandlingen av 

tilläggsbudgeten.  Mellersta Finland föreslår 280 000 euro i tilläggsfinansiering som stöd för 

fullmäktigegrupperna. (4173,9 euro/ledamot).  

fortsätter... 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 44  16.5.2022 

 

 

I Österbotten har de olika fullmäktigegrupperna fört fram frågan till tjänsteinnehavarberedning för 

att sedan ta upp den till beslutsfattande.  Österbotten har 59 ledamöter och i tabellen nedan finns 

det beräknade gruppunderstödet per parti enligt olika summor, 4 000–6 000 euro per ledamot.  

 

Parti/fullm.grupp Gruppstorlek 4 000 €/pers. 5 000 €/pers. 6 000 €/pers. 

SFP 32 128 000 € 160 000 € 192 000 € 

SDP  8 32 000 € 40 000 € 48 000 € 

Samlingspartiet 6 24 000 € 30 000 € 36 000 € 

Sannfinländarna 5 20 000 € 25 000 € 30 000 € 

KD 4 16 000 € 20 000 € 24 000 € 

Centern i Finland  2 8 000 € 10 000 € 12 000 € 

Vänsterförbundet  1 4 000 € 5 000 € 6 000 € 

De Gröna  1 4 000 € 5 000 € 6 000 € 

Totalt 59 236 000 € 295 000 € 354 000 € 

 

Budgeten omdisponeras för demokratikostnadernas del och minskas till övriga delar för att 

motsvara den finansiering av beredningen som beviljats. 

 

Budgetändringarna och den nya budgeten för 2022   BILAGA § 44 

 

DIR: föreslår åt välfärdsområdesstyrelsen, att ett partistöd om 4 000 €/ 

person betalas för år 2022 och från och med 2023 betalas 6 000 € 

/person. Välfärdsområdesstyrelsen godkänner för sin del 

budgetändringarna för år 2022 och för ändringarna till 

välfärdsområdesfullmäktige för godkännande.  

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 45  16.5.2022 

 

 

§ 45  Samarbete med Mellersta Österbottens välfärdsområde för ordnade av social- 
 och hälsovårdstjänster 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

Överföringen av anordnaransvaret för social och hälsovården från Soite till Österbottens 

välfärdsområde innebär en stor förändring för de av välfärdsområdets medlemmar som bor i 

Kronoby. I beredningsarbetet har regelbundna träffar hållits med representanter för social- och 

hälsovården i Kronoby, Soites mellanledning och Kronobys kommundirektör. Därtill har 

verksamhetsområdena bekantat sig med verksamheterna och påbörjat planering av överföringen. 

En invånarenkät har gjorts och ledningen för välfärdsområdet har bekantat sig med de olika 

verksamhetspunkterna i Kronoby samt ordnat informations- och diskussionstillfällen för 

personalen, kommunens förtroendevalda och befolkningen. I invånarenkäten anger de flesta, 

73%, att närhet är den viktigaste faktorn inom social- och hälsovården. 30% anger 

Soite/Karleby/MÖCS, 26% anger service på eget modersmål. 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen har en person rätt att välja vid vilken hälsocentral han eller hon 

vill få sina hälso- och sjukvårdstjänster. Patienten har också rätt att välja behandlande 

verksamhetsenhet inom den offentliga specialiserade sjukvården vid behov av specialiserad 

sjukvård. Omedelbar bedömning och vård som inte kan skjutas upp utan att sjukdomen förvärras 

eller kroppsskadan försvåras eller att en långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning förvärras 

ska ges till den patient som behöver det oberoende av var han eller hon är bosatt. I enlighet med 

socialvårdslagen är det möjligt att ansöka om socialservice och vårdplats i en annan kommun. 

Ifall en klient på ett boende är i behov av hälso- och sjukvårdstjänster gäller samma valfrihet som 

för hälso- och sjukvården i övrigt. 

 

De verksamhetsenheter, inklusive personal, som fysiskt finns i Kronoby överförs automatiskt till 

välfärdsområdet då ett välfärdsområde kan ha verksamhetspunkter endast inom sitt egna 

geografiska område. Välfärdsområdena har möjlighet att sinsemellan avtala om köp av tjänster 

för sina medlemmar, men avtal på allmän nivå gäller jämlikt för alla medlemmar i välfärdsområdet, 

det är inte möjligt att uppgöra separata riktlinjer för invånarna i en viss kommun. Vid köp av 

tjänster faktureras välfärdsområdet för de verkliga kostnaderna. De behöver i sig inte vara dyrare 

än för den egna produktionen, men ifall köptjänsten innebär att den egna verksamheten inte 

används tillräckligt för att vara kostnadseffektiv blir helheten dyrare. De olika 

verksamhetshelheterna har gåtts igenom och helheter där avtal med mellersta Österbottens 

välfärdsområde behövs har identifierats. Avtalen kommer att uppgöras under hösten 2022 och 

föreslås vara i kraft en fullmäktigeperiod i taget. 

 

Vid genomgång av verksamheten och planering för vilken typ av avtal som kan uppgöras med 

Mellersta Österbottens välfärdsområde, har man i mån av möjlighet beaktat att befolkningen i 

första hand ska få en bra närservice i sin egen kommun och en del av den verksamhet som hittills 

erbjudits i Karleby, t.ex. socialt arbete, planeras i framtiden främst ges lokalt. Personalens 

specialistkonsultationer överförs successivt till Österbottens välfärdsområde. Endast enstaka 

tjänster som Soite inte producerar själva och behövs sällan planeras att styras till Jakobstad.  

fortsätter... 
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Ur både befolkningens och bägge organisationernas synvinkel är det mest ändamålsenligt att 

ambulansverksamheten så långt som möjligt fortsätter på samma sätt som i nuläget. Detta 

innebär också att ambulansen i de flesta fall kör patienter från Kronoby till Soite även i 

fortsättningen. När patienten behandlas på MÖCS samjour är det också ändamålsenligt att han 

eller hon även kan tas in till de allmänmedicinska avdelningarna på sjukhuset och vårdas där de 

första dagarna. Vid längre vårdtider, eller ifall det blir aktuellt med fortsatt vård på någon av de 

andra allmänmedicinska avdelningarna, är det alltid möjligt att från fall till fall bevilja 

betalningsförbindelse för fortsatt vård. Kronoby har använt samjouren och barnjouren vid Soite 

även för brådskande besök på primärvårdsnivå vilket ska vara möjligt även i fortsättningen.  

 

Boendeservice för klienter från Kronoby som bor på boende-enheter i Karleby och klienter från 

andra kommuner som bor i Kronoby får bo kvar i sina hem. Detta gäller för äldre, 

funktionshindrade och inom psykosocial service. Stödtjänster och avtal överförs till Österbottens 

välfärdsområde.  

 

Räddningsverkets nuvarande beslut om servicenivå är i kraft till 31.12.2023 och är det inte aktuellt 

med förändringar i servicenivån under hela 2023.  

 

Vilken verksamhet som planeras skötas av Österbottens välfärdsområde och till vilken del avtal 

behövs framgår närmare ur ansvarsfördelningstabellen. 

 

Resultat, befolkningsenkät Kronoby   BILAGA § 45/1 

Ansvarsfördelningstabell    BILAGA § 45/2 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• diskuterar ärendet och godkänner ansvarsfördelningstabellen 

• överför ärendet till fullmäktige för godkännande 

 

STYR:  
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§ 46 Ordnande av ekonomi- och lönetjänster i Österbottens välfärdsområde från 2023 

Dir 
Beredning: Lena Nystrand, ekonomidirektör, Ann-Charlott Gröndahl, HR-direktör 

Ett välfärdsområde kan ordna stödtjänster för ekonomi och personaladministration antingen som 

egen verksamhet eller som utlokaliserad verksamhet genom ett servicebolag. Österbottens 

välfärdsområde kommer genom de aktier som överförs från Vasa sjukvårdsdistrikt 

/Samkommunen för Österbottens välfärdsområde att ha inhouse-ställning i servicebolaget OY 

MICO BOTNIA AB som idag sköter samkommunens och räddningsverkets service. Innan 

välfärdsområdet bildades skötte man även de delar av social- och hälsovården som upprätthölls 

inom Vasa stad och Jakobstad. 

 

Den service som samkommunen för välfärdsområdet har utlokaliserad till Mico Botnia gäller 

bokföring, betaltjänster, inköpsfakturahantering och löneräkning. Utanför Mico Botnia finns ännu 

de ställföreträdande löneutbetalningar till personliga assistenter som sköts för vissa klienter. 

Dessa hanteras ännu av utomstående bokföringsbyråer i samma utsträckning som under tidigare 

år i kommunernas verksamhet men avsikten är att Mico Botnia skall kunna sköta all 

ställföreträdande löneutbetalning inom välfärdsområdet. 

 

Avsikten är att Mico Botnia skall ha hand om dessa delar även för det utvidgade välfärdsområdets 

verksamhet i sin helhet från 2023.              

 

Underhållet för de system som i dag används inom ekonomi- och lönetjänster kommer att 

direktupphandlas för ändamålet till den del de inte sköts via 2M-It som är vårt It-inhousebolag. 

Det finns varken ekonomiska eller personalresurser för att byta fungerande system och helheten 

bygger på att nuvarande arkitektur används. Processerna är under uppbyggnad eller justering för 

att betjäna välfärdsområdets verksamhet. Ekonomi- och materialhelheten är uppbyggd i SAP med 

Rondo som fakturagodkännarsystem och Populus reseräkningssystem. Inom HR används Prima 

löneräkningssystem, Titania arbetsskiftsplaneringssystem, Web-Tallennus och HR-

helhetssystem.    

 

DIR: föreslår, att styrelsen godkänner planerna för hur ekonomi- och 

lönetjänster ordnas inom Österbottens välfärdsområde. 

 

STYR:  

 
 
 
 
  

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Föredragningslista sida  

12 (31) 

nr 3/2022 

 

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

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Välfärdsområdesstyrelsen § 47  16.5.2022 

 

 

§ 47  Försäkringsstrategi för Österbottens välfärdsområde 

Dir 
Beredning: Lena Nystrand, ekonomidirektör 

Försäkringarna inom de olika organisationerna som överförs till Österbottens välfärdsområde har 

kartlagts och försäkringsmäklarna Söderberg & Partner har under en workshop med de 

försäkringsansvariga inom fastighetssidan och ekonomidirektören gjort en analys av nuläget 

gällande olika försäkringar och de kommande behoven för välfärdsområdet 

 

Kartläggningen, analysen och diskussionerna i ledningsgruppen och med Österbottens 

räddningsverk har utmynnat i ett dokument som samtidigt kan utgöra en försäkringsstrategi för 

Österbottens välfärdsområde och därmed ett utgångsläge för den konkurrensutsättning som 

kommer att göras inom den närmaste framtiden innan välfärdsområdets verksamhet startar. 

 

I bilagan beskrivs de försäkringar som idag används i samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde, vilka delvis baserar sig på kommunernas tidigare upptagna försäkringar men 

också på den kartläggning av försäkringar som gjorts på basen av de nya organisationer som 

kommer in i välfärdsområdets verksamhet och därmed försäkras av Österbottens välfärdsområde 

från 2023. Genom att låta Välfärdsområdets mäklarfirma Söderberg & Partners analysera 

försäkringarna har de mest centrala frågorna gällande försäkringar lyfts upp och diskuteras. I 

dokumentet upptas försäkringsbeloppen och självrisken för de olika försäkringsslagen. 

 

Försäkringsstrategi    BILAGA § 47 

 

DIR: föreslår, att styrelsen föreslår för fullmäktige att  strategin godkänns och 

att konkurrensutsättningen av försäkringarna kan genomföras enligt det 

uppgjorda dokumentet.  

STYR:  
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§ 48  Företagshälsovård för välfärdsområdets personal - linjedragning 

Dir 
Beredning: Ann-Charlott Gröndahl, HR-direktör 

Styrelsen gick en remissdiskussion om företagshälsovården på möte xxx.  Arbetsgivaren har en 

lagstadgad skyldighet att ordna företagshälsovård för alla arbetstagare och tjänsteinnehavare. 

Företagshälsovården bör för hela personalen ordnas på ett enhetligt och jämlikt sätt. 

Företagshälsovårdens mål är en sund och trygg arbetsmiljö,  att förebygga arbetsrelaterade 

sjukdomar samt stöda arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga under hela arbetskarriären.  

 

Servicens omfattning enligt nuläge 

En kartläggning av företagshälsovården gjordes i samband med övergången till samkommunen 

för Österbottens välfärdsområde 1.1.2022 och för de nya organisationerna har även begärts 

uppgifter om hur företagshälsovården ordnats samt vilken nivå kostnaderna är per anställd. Det 

finns tre servicenivåer och en  

1. Arbetsgivaren ordnar den lagstadgade eller förebyggande företagshälsovården. Av de 

organisationer som bildar Österbottens välfärdsområde har Närpes, Kristinestad och Kaskö  

företagshälsovården ordnad enligt denna nivå.  

 Bruttokostnaderna är i genomsnitt 197 euro/anställd (i gaffeln 156-253) 

2. Arbetsgivaren ordnar utöver lagstadgad företagshälsovård även begränsad/ arbetsrelaterad 

sjukvård. Av de organisationer som bildar Österbottens välfärdsområde har Vasa, Vasa 

sjukvårdsdistrikt, Malax, Korsholm, Korsnäs, Kårkulla företagshälsovården på denna nivå.  

 Bruttokostnaderna är i genomsnitt 270 euro/anställd (i gaffeln 150 – 390).  

3. Arbetsgivaren ordnar lagstadgad företagshälsovård samt sjukvård på allmänläkarnivå. 

 Av de organisationer som bildar Österbottens välfärdsområde har Jakobstad social och 

hälsovårdsverk, Vörå, Laihia, K5, Esko, Soite (Kronoby) och Karleby (räddningsverket) 

företagshälsovården på denna nivå.  

  Bruttokostnaderna är i genomsnitt 572 euro (i gaffeln 445 – 875).  

 

En preliminär kalkyl beräknad med dessa medelpriser visar att Välfärdsområdets egen andel av  

företagshälsovårdskostnaderna (nettokostnaden ) blir i punkt ett c. 0,8 miljoner euro/år, i punkt 

två c. 1,1 miljoner/år och i punkt tre c. 2,3 miljoner/år. Det detaljerade serviceinnehållet som 

överenskommes i verksamhetsplanen inverkar på slutkostnaderna. 

 

Ersättningar före företagshälsovård 

Kostnaderna för företagshälsovård delas in i två ersättningsklasser. Ersättning för förebyggande 

företagshälsovård är 60 % och för sjukvård 50 % av de godtagbara kostnaderna. Den ersättning 

som FPA betalar kan uppgå till högst ett kalkylerat maximibelopp, som år 2021 var 436 

euro/anställd. Det kalkylerade beloppet kan i sin helhet användas för förebyggande 

företagshälsovård (klass I). Kostnader för sjukvård kan ersättas om maximibeloppet inte har 

uppnåtts efter att kostnaderna i klass I har ersatts, men sjukvårdskostnaderna kan utgöra högst 

40 procent av det sammanlagda maximibeloppet. 

fortsätter… 
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Styrelsen behöver ta ställning till vilken servicenivå som välfärdsområdet ska gå in för. På saken 

inverkar också hur verksamheten kan ordnas. För tillfället får c 5000 anställda i mitten-regionen 

sin företagshälsovård från in-housebolaget TT Botnia. Cirka 1500 anställda i norra regionen får 

företagshälsovården från Työ Plus, där även välfärdsområdet har en ägarandel.  Resten av 

personalen får företagshälsovårdstjänsterna från olika privata serviceproducenter (Sydmedi, 

Pihlajalinna, Wellmedic, Krisitnamedi, Mehiläinen).  

 

Planeringen av verksamhetens innehåll och målsättningar inklusive verksamhetsplan behöver 

inledas genast efter semestrarna. I planeringsarbetet deltar arbetsgivarrepresentanterna, 

representanter för företagshälsovården och personalrepresentanter. 

 

Alternativ för ordnande av företagshälsovård 

- Servicen ordnas via in-house-bolaget TT Botnia, som enligt behov kan göra 

underleverantörsavtal med andra serviceproducenter. Behövs ingen konkurrensutsättning.  

- Företagshälsovårdsservicen konkurrensutsätts. 

 

DIR:  föreslår att  

- styrelsen diskuterar ärendet och 

- besluter att företagshälsovårdstjänsterna ordnas som lagstadgad 

och förebyggande företagshälsovård med begränsad / 

arbetsrelaterad sjukvård 

- att servicen ordnas via in-house bolaget TT-Botnia, med behövliga 

underleverantörsavtal 

 

STYR:  
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§ 49 Upphandling av ny systemhelhet för klient- och patientdata (ASPO)  

Dir 
Beredning: Pia Haglund, it-johtaja 

 

1. Bakgrund 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inledde sin verksamhet 1.1.2022. Från och med 

början av år 2023 överförs organiseringsansvaret emellertid till Österbottens välfärdsområde som 

kommer att tillhandahålla social- och hälsovård,  specialiserad sjukvård och specialomsorger 

samt det regionala räddningsverkets tjänster i välfärdsområdets 14 kommuner.  

 

I välfärdsområdet används för närvarande sex olika klient- och patientdatasystem i varierande 

omfattning och i olika systemversioner. Klient- och patientdatasystemet är ett av de viktigaste 

verktygen för de yrkesutbildade personerna inom social- och hälsovården. I och med att de 

nuvarande systemen är så pass splittrade så är det svårt att förenhetliga verksamheten, 

informationshanteringen, rapporteringen, ledningen och de gemensamma tillvägagångssätten. 

Det splittrade systemfältet är varken kostnadseffektivt eller tekniskt lätt att hantera. Betraktat från 

de yrkesutbildade personernas perspektiv ställer det nuvarande läget till utmaningar i och med 

att den information som de behöver nu finns i många olika datasystem. I och med de splittrade 

datasystemen är det därför svårt att skapa sig en helhetsbild av kundens/patientens situation.  

 

Problemen är emellertid inte nya. Österbotten strävade efter att lösa de problem som de 

nuvarande, splittrade klient- och patientdatasystemen orsakar genom att delta i ett gemensamt 

klient- och patientdatasystemsprojekt (ASTER) tillsamman med Mellersta Finlands 

sjukvårdsdistrikt, samkommunen för social- och hälsovårdstjänster i Södra  Savolax (Essote) och 

samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Norra Karelen (Siun Sote). Aster-projektet 

strandade dock på hösten 2021.  

 

I Österbotten har socialvårdens Abilita-system delvis sammanslagits under åren 2021 och 2022, 

men till övriga delar har det inte skett några avsevärda förändringar i fråga om klient- och 

patientdatasystemen.  

 

De tjänster som hänför sig till klient- och patientdatasystemen i Österbotten tillhandahålls av 2M-

IT Ab, och de avtal som hänför sig till dem överfördes till bolaget i samband med en överlåtelse 

av rörelse. I de upphandlingar som genomförs i anslutning till klient- och patientdatasystemen 

fungerar 2M-IT Ab som upphandlande enhet. 

 

2. Det nationella läget 

I Finland är situationen delad när det gäller de klient- och patientdatasystem som är i bruk i de 

välfärdsområden som ska bildas. De frivilligt grundade välfärdssamkommunerna har i redan i 

huvudsak förenhetligat sina klient- och patientdatasystem eller regionalt övergått till att använda 

sig av ett klient- och patientdatasystem.  

  

fortsätter... 
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I de övriga, framtida välfärdsområdena skiljer sig situationen inte väsentligt sig från det läge som 

nu råder i Österbotten. Kommuner använder sig av olika leverantörers system och olika versioner 

av dessa system. Därutöver har sjukvårdsdistrikten egna system.  

 

Social- och hälsovårdsministeriet (STM) har linjerat att man på nationell nivå inte kommer att 

skapa ett gemensamt klient- och patientdatasystem som skulle omfatta hela Finland. Likaså har 

man linjerat att klient- och patientdatasystemen omfattas av välfärdsområdenas s.k. 

basfinansiering, varför man inte avser bevilja något separat statsunderstöd för upphandlingen 

eller sammanslagningen av dessa system. 

 

3. Målet för upphandlingen 

Det strategiska målet för den förändring som eftersträvas är att utveckla gemensamma 

tvåspråkiga service- och vårdprocesser tillsammans med de regionala aktörerna inom den 

specialiserade sjukvården, primärvården, socialvården och specialomsorgerna genom att 

tillgodogöra sig av det gemensamma klient- och patientdatasystem som nu ska upphandlas.  

Målet är att förenhetliga de regionala tillvägagångssätten inom social- och hälsovården, med 

kunden i centrum, samtidigt som man genom digitalisering vill skapa en betydligt effektivare 

verksamhet.  

 

I och med förändringen kan den regionala verksamheten analyseras och uppföljas bättre, vilket 

igen effektiverar den regionala ledningen av serviceproduktionen. 

 

4. Delaktighet 

I anslutning till upphandlingen har man i Österbotten genomfört en separat, omfattande 

intressentanalys.  

 

I samband med intressentanalysen identifierade man både interna och externa intressentgrupper. 

För ifrågavarande interna och externa intressentgrupper har man utarbetat en delaktighetsplan 

för de olika faserna av projektet.   

 

I delaktighetsplanen beskriver man hur de olika intressentgrupperna kommer beredas möjlighet 

att delta i de olika delarna av projektet. Intressentanalysen och delaktighetsplanen kommer att 

kompletteras och preciseras i de olika faserna av projektet. 

 

5. Uppskattade kostnader 

Kostnadsberäkningen för projektet baserar sig på kostnadsanalyser av de omfattande 

systemkonkurrensutsättningar som genomförts under de senaste åren. Upphandlingen av det 

gemensamma klient- och patientdatasystemet uppskattas kosta ca 20-30 M€, beroende på 

omfattningen av den systemhelhet som upphandlas. Kostnadsberäkningen för den 

upphandlingsprocess som nu föreslås uppgår till ca 2,5 M€. De slutgiltiga kostnaderna för hela 

upphandlingen kan emellertid fastställas först i slutet av upphandlingsprocessen.  

 

Investeringskostnaderna för upphandlingen omfattar upphandlingsprocessen, förverkligandet av 

de särskilda krav som ställs på klient- och patientdatasystemet i Österbotten, upphandlingen av 

de användarrättigheter som behövs, ibruktagningen av systemet och de kostnader som åsamkas 

av förändringarna i servicemiljön.   fortsättning.... 
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Upprätthållandet av klient- och patientdatasystemet är förknippat med fortlöpande årliga 

kostnader, såsom stöd- och underhållstjänster samt driftstjänster. De årliga totalkostnaderna 

uppskattas stå kvar på nuvarande nivå. 

 

6. Principerna för konkurrensutsättningen av upphandlingen 

Utan ett offentligt upphandlingsförfarande kan det system som nu är i bruk i Österbotten inte i och 

med upphandlingslagstiftningen utvidgas att omfatta hela landskapet. I och med detta krav 

kommer man i samband med konkurrensutsättningen att jämföra de produkter som erbjuds av 

olika leverantörer utgående från lämplighet, pris och kvalitet. Tack vare konkurrensutsättningen 

kan Österbotten självständigt fastställa omfattningen och innehållet på den helhet som 

upphandlas. Tack vare detta kan man förhandla med leverantörskandidaterna om innehållet i 

helheten och således uppnå ett slutresultat som bäst bemöter de individuella krav som vi ställer i 

området. 

 

DIR: föreslår, att Välfärdsområdesstyrelsen för Österbottens välfärdsområde 

förbinder sig till följande beslut som samkommunen för Österbottens 

välfärdsområde fattat om att påbörja en upphandling av ett klient- och 

patientdatasystem:  

 

  Upphandlingen genomförs medelst en konkurrenspräglad dialog. 

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, och Österbottens 

välfärdsområde, när organiseringsansvaret överförts till området 

01.01.2023, upphandlar de IKT-tjänster som hänför sig till klient- och 

patientdatasystem av in house-bolaget 2M-IT som fungerar som 

upphandlande enhet i samband med konkurrensutsättningen. 

Innehållet i konkurrensutsättningen bereds i tätt samarbete. 

Välfärdsområdet svarar för innehållet och funktionaliteten hos det 

system som ska konkurrensutsättas. 2M-IT ansvarar för 

upphandlingsprocessen. Material, specifikationer och resultat som 

erhållits i samband med projektet Aster Bothnia tillgodogörs i 

upphandlingsprocessen.  

 

  En arbetsgrupp har tillsatts för involveringen av personalen. Denna 

arbetsgrupp kommer att fortsätta arbeta under hela 

konkurrensutsättningsprocessen och ibruktagningen. Därutöver 

kommer man även i övrigt satsa mera omfattande på involveringen av 

personalen under hela processen.  

 

  Utöver att involvera personalen ska man även tillsätta en 

parlamentarisk grupp bestående av välfärdsområdets 

fullmäktigeledamöter till stöd för upphandlingsprocessen. 

 

  Framskridningen av upphandlingen är avhängig av 

samkommunstyrelsens och samkommunfullmäktiges beslut. 
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Välfärdsområdesstyrelsen § 50  16.5.2022 

 

 

§ 51 Överföring  från Österbottens välfärdsområdes samkommun till Österbottens 
 välfärdsområde 1.1.2023 

Dir 
Beredning: Marina Kinnunen, direktör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 § 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Österbottens välfärdsområde överförs all verksamhet till Österbottens 

välfärdsområde 1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 5966, budgeterade personalkostnader 2022 är 

ca 351 307 000 € och semesterlöneskulden som överförs är ca 46 288 000 €. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga) 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 409 000 000 euro överförs. 

• När samkommunen Österbottens välfärdsområde upplöses överförs  grundkapitalet, ca 

60 982 000 euro till Österbottens välfärdsområde. 

 

      BILAGA §50 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från samkommunen för Österbottens välfärdsområde till 

Österbottens välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de 

uppdaterade bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 51  16.5.2022 

 

 

§ 51 Överföring från Eskoo samkommun till Österbottens välfärdsområde 
 1.1.2023  

Dir. 
Beredning: Erkki Penttinen, sektordirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Eskoo samkommun överförs  verksamhet Österbottens välfärdsområde 

1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 62, budgeterade personalkostnader år 2022 är 

ca 3 800 690 € och semesterlöneskulden som överförs är 31.12.2021 ca 315 766 €. 

Personalens sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller samkommunen fastigheter 

(bilaga) 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 1 295 000 euro överförs. 

• När samkommunen Eskoo upplöses överförs  grundkapitalet, ca 1 434 000 euro till 

Österbottens välfärdsområde  

 

      BILAGA §51 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från Eskoo samkommunen till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige  

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 52  16.5.2022 

 

 

§ 52 Överföring  från Kårkulla samkommun till Österbottens välfärdsområde 
 1.1.2023  

Dir. 
Beredning: Erkki Penttinen, sektordirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13 - 17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Kårkulla samkommun överförs  verksamhet Österbottens välfärdsområde 

1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 355, budgeterade personalkostnader 

31.12.2021 är ca 16 176 893 € och semesterlöneskulden som överförs är ca 1 523 356 €. 

Personalens sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga) 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 7 790 000 euro överförs. 

• När samkommunen Kårkulla upplöses överförs  grundkapitalet, ca 2 609 000 euro till 

Österbottens välfärdsområde  

 

      BILAGA § 52  

 

DIR:  föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från Kårkulla samkommunen till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 53  16.5.2022 

 

 

§ 53  Överföring av elevvården i Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde 
 1.1.2023 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter som överförs. Enligt 

lagens 26§ ska kommunens sammanställning kompletteras senast 30.6.2022. 

 

 Från Kronoby kommun överförs elevvården (skolpsykolog- och kuratorsverksamhet) till 

välfärdsområdet 1.1.2023.  

• Antal befattningar som överförs är 3, budgeterade personalkostnader 2022 är ca 150 000 € 

och semesterlöneskulden som överförs är ca 10 000 €. Personalens sammansättning framgår 

ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller skolpsykologens och kuratorernas 

verksamhetsutrymmen. 

 

      BILAGA § 53 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Kronoby kommun till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2023 i 

enlighet med de uppdaterade bilagorna 

• överför ärendet för beslut i fullmäktige. 

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 54  16.5.2022 

 

 

§ 54  Överföring av social- och hälsovården för invånarna i Kronoby kommun från 
 samkommunen Soite till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 §§ 13 - 17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna 

har uppdaterats under våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från samkommunen Soite överförs den verksamhet som fysiskt finns i Kronoby kommun eller 

som direkt betjänar Kronoby kommuns invånare till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023.  

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 136, budgeterade personalkostnader 2022 är 

ca 5 208 000 € och semesterlöneskulden som överförs är ca 891 000 €. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller främst hälsocentralerna i Kronoby, 

Terjärv och Nedervetil, boende-enheter, dagcenter, utrymmen för hemvården, 

skolhälsovårdens utrymmen och utrymmen som används av socialomsorgens personal 

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 40 000 euro överförs. 

• När samkommunen Soite upplöses överförs Kronobys andel av grundkapitalet, ca 230 000 € 

till Österbottens välfärdsområde  

 

      BILAGA § 54 

 

DIR: föreslår, att styrelsen  

• antecknar till kännedom överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom samt 

lokaliteter från samkommunen Soite till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna  

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR:   
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Välfärdsområdesstyrelsen § 55  16.5.2022 

 

 

§ 55  Överföring av socialomsorgen i Korsnäs kommun till Österbottens 
 välfärdsområde 1.1.2023 

Dir 
Beredning: Pia-Maria Sjöström, sektordirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 4.4.2021 §§ 13-17 behandlat överföringen av personal, 

personalkostnader, semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter som överförs. Enligt 

lagens 26 § ska kommunens sammanställning kompletteras senast 30.6.2022. 

 

 Från Korsnäs kommun överförs socialomsorgens verksamhet till välfärdsområdet 1.1.2023.  

• Antal personal som överförs är 53, budgeterade personalkostnader 2022 är ca 2 855 000 € 

och semesterlöneskulden som överförs är ca 288 000 €. Personalens sammansättning 

framgår ur bilagan. 

• Avtal som överförs framgår av bilaga 

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller Lärknäs serviceboende, Buketten 

omsorgscenter samt utrymmen för hemservicen och socialomsorgens personal  

• Lös egendom till ett värde av ca 32 000 euro överförs. 

 

      BILAGA § 55 

 

DIR: föreslår, att styrelsen 

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Korsnäs kommun till Österbottens välfärdsområde från 1.1.2023 i 

enlighet med de uppdaterade bilagorna 

• överför ärendet för beslut i fullmäktige 

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 56  16.5.2022 

 

 

§ 56  Överföring  från Österbottens räddningsväsende till Österbottens 
 välfärdsområde 1.1.2023 

Dir 
Beredning: Suvi Einola, strategi- och utvecklingsdirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 behandlat överföringen av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna har uppdaterats under 

våren vartefter beredningsarbetet framskridit. 

 

Från Österbottens räddningsväsende överförs verksamhet till Österbottens välfärdsområde 

1.1.2023.   

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 104, budgeterade personalkostnader är ca 7,8 

milj € och den uppskattade semesterlöneskulden som överförs är 848 000€. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan.  

• Avtal som överförs framgår av bilaga  

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga)  

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 4,9 miljoner överförs. 

 

      BILAGA § 56  

 

DIR: föreslår, att styrelsen 

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Österbottens räddningsväsende till Österbottens välfärdsområde 

från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade bilagorna 

• överför ärendet för kännedom  till fullmäktige 

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 57  16.5.2022 

 

 

§ 57  Överföring  från Mellersta-Österbottens och Jakobstads räddningsväsende till 
 Österbottens välfärdsområde 1.1.2023 

Dir 
Beredning: Suvi Einola, strategi- och utvecklingsdirektör 

Principerna för beredningsarbetet i genomförandet av social- och hälsovårdsreformen finns 

stadgade i ”lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen” (2021/616). 

Välfärdsområdets styrelse har 14.3.2022 behandlat överföringen av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och skulder samt lokaliteter. Bilagorna har uppdaterats under 

våren vartefter beredningsarbetet framskridit.  

 

Från Mellersta-Österbottens räddningsväsende överförs  verksamhet till Österbottens 

välfärdsområde 1.1.2023.   

• Antal tjänster och befattningar som överförs är 29, budgeterade personalkostnader är ca 4,24 

milj € och den uppskattade semesterlöneskulden som överförs är 400 000 €. Personalens 

sammansättning framgår ur bilagan.  

• Avtal som överförs framgår av bilaga  

• Lokaliteter som övergår i välfärdsområdets besittning gäller  samkommunen fastigheter 

(bilaga)  

• Egendom (anläggningstillgångar) till ett värde av ca 270 000 € överförs.  

 

      BILAGA § 57 

 

DIR: föreslår, att styrelsen 

• besluter om överföring av personal, personalkostnader, 

semesterlöneskuld, avtal, egendom och samt lokaliteter från 

Mellersta-Österbottens räddningsväsende till Österbottens 

välfärdsområde från 1.1.2023 i enlighet med de uppdaterade 

bilagorna 

• överför ärendet för kännedom till fullmäktige 

 

STYR:  

 

 

  

mailto:registrator@ovph.fi
mailto:kirjaamo@ovph.fi


Föredragningslista sida  

26 (31) 

nr 3/2022 

 

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

Sandviksgatan 2–4, 65130 Vasa | växel 06 218 1111 | registrator@ovph.fi | osterbottensvalfard.fi 

Hietalahdenkatu 2–4, 65130 Vaasa | vaihde 06 218 1111 | kirjaamo@ovph.fi | pohjanmaanhyvinvointi.fi 

Välfärdsområdesstyrelsen § 58  16.5.2022 

 

 

§ 58  Fullmäktigemotion om inledning av rådgivningsverksamhet för äldre 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

Ledamot Harri Moisio tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 en 

motion om inledning av rådgivningsverksamhet för äldre.  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 58 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

sektordirektör Pia Vähäkangas för beredning.  

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 59  16.5.2022 

 

 

§ 59 Fullmäktigemotion om uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom 
 barnskyddet samt barn- och ungdomspsykiatrin 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

 Ledamot Harri Moisio tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 7.3.2022 en 

motion om uppbyggande av en gemensam verksamhetskultur inom barnskyddet samt barn- och 

ungdomspsykiatrin.  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 59 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 60  16.5.2022 

 

 

§ 60  Fullmäktigemotion om överföringen av faktureringen gällande kundbesök till 
 egen verksamhet inom välfärdsområdet 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

Ledamot Maria Tolppanen tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 21.3.2022 

en motion om överföringen av faktureringen gällande kundbesök till egen verksamhet inom 

välfärdsområdet.  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 60 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 61  16.5.2022 

 

 

§ 61  Fullmäktigemotion om förlängningstid för hälsostationerna i Gerby samt 
 Korsnäståget 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

Ledamot Pasi Keskinen tillställde vid välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 21.3.2022 en 

motion om förlängningstid för hälsostationerna i Gerby samt Korsnäståget..  

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 61 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera  motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR:  
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Välfärdsområdesstyrelsen § 62  16.5.2022 

 

 

§ 62  Fullmäktigemotion om företagshälsovårdens helhet, möjligheten till sjukkassa 

FD 
Beredning: Maria Liukkonen, tf. förvaltningsdirektör 

Ledamot Sari Ala-Heikkilä tillställde för Socialdemokraternas fullmäktigegrupp vid 

välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde 11.4.2022 en motion om företagshälsovårdens 

helhet, möjligheten till sjukkassa.   

 

Fullmäktigemotion    BILAGA § 62 

 

FD: föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen beslutar remittera motionen till 

välfärdsområdets förvaltning för beredning.  

 

STYR:  
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 Välfärdsområdesstyrelsen § 63- 64  16.5.2022 
 

 

 

§ 63 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.  

 

 

  

§ 64 Sammanträdet avslutas  
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