
Protokollsida 

 1 ( 8) 

 nr 2/2022 

 

 

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:  Äldreråd, Österbottens Välfärdssamkommun 

 

Tid:  28.6.2022 kl. 13.00-16.06 

 

Plats:  Trana, Y3 

 

Närvarande:  Agneta Sandvik ersättare, Larsmo 

Anna-Greta Olsio-Tuisku medlem, Närpes  

Antero Varila medlem, Jakobstad 

Hans Ingvesgård  vice ordf. medlem, Kristinestad 

Heikki Mäkinen  medlem, Laihela 

Henrik Sandberg  ordf. medlem, Pedersöre 

Irmeli Mandell  medlem, Vasa 

Leif Rönnskog  medlem, Korsholm 

Pirkko Mäenpää  ersättare, Kaskö 

Pär-Gustav Lindh  medlem, Malax (kl. 13-16.00) 

Ralf Skåtar    medlem, Nykarleby 

Vivan Vesterback medlem, Korsnäs 

 

Frånvarande:  Aarno Lindholm medlem, Kaskö  

Göran Westerlund  medlem, Vörå 

Ulf Axell  medlem, Larsmo 

 

Sakkunniga:  Henna Minkkinen Verksamhetsledare Vasanejdens Minnesförening rf. 

  Pia Vähäkangas Tf. Sektordirektör, äldre personer 

Tony Pellfolk Verksamhetsområdesdirektör för hem- och 

boendeservice 

 

Övriga närvarande: Suvi Einola, §12 Strategi-och utvecklingsdirektör 

  Hanna Kangasmaa §13 Ledande tandläkare 

 

Föredragande: Suvi Einola, §12 Strategi-och utvecklingsdirektör 

Hanna Kangasmaa §13 Ledande tandläkare 

  Pia Vähäkangas, §14 Tf. Sektordirektör, äldre personer 

Tony Pellfolk, §15 Verksamhetsområdesdirektör för hem- och 

boendeservice 

 

Sekreterare:  Annika Ikkala-Västi Regional servicechef (Vasa-Laihela) 

 

Paragrafer:  9-17 

 

Protokollet undertecknat: Protokollet godkänt och       Protokollet godkänt och  
undertecknat 10.8.2022  undertecknat 10.8.2022  

  Henrik Sandberg Annika Ikkala-Västi 

  Ordförande  Sekreterare 

 

Justerat: Protokollet granskat och  Protokollet granskat och  
 undertecknat  13.8.2022 undertecknat  16.8.2022 

  Antero Varila  Hans Ingvesgård 

 

Framlagt till påseende: Framlagts allmänt till  Utdragets riktighet bestyrkes: 

påseende under tiden  

     

  ___/___-___/___.20___  ________________________________ 
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Organ: Äldreråd, Österbottens Välfärdssamkommun 

Tid: 28.6.2022 kl. 13.00-16.06 

Plats: Trana, Y3 

 

Ärendeförteckning 

 

Paragraf Ärende                   Sida 

 
§ 9 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet   3 

§ 10 Val av protokolljusterare     3 

§ 11 Sammanträdets arbetsordning 4 

§ 12   Strategiworkshop för äldrerådet 5 

§ 13    Begäran om utlåtande av Kaskö munhälsovårdens fysiska placering 6 

§ 14   Österbottens välfärdssamkommuns linjedragningar angående tjänster som tillhandahålls  

                       för äldre år 2022  7 

§ 15   Hem- och boendeservicen 2023 7 

§ 16 Övriga ärenden     8 

§ 17 Mötets avslutande  8 
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Äldreråd   § 9-10  28.6.2022 
 

§ 9 Sammanträdet öppnas – laglighet och beslutsförhet 

 

Enligt 87 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutar 

organen om tid och plats för sina sammanträden. 

 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan ska kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om 

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

sammanträdet samt de ärenden som ska behandlas. 

 

Enligt 96 § 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 103.2 § i kommunallagen (410/2015) är andra organ än fullmäktige beslutföra när över 

hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

 

Ordförande öppnade sammanträdet kl. 13.00 och konstaterade de närvarande mötesdeltagarna.   

 

Ordförande konstaterade sammanträdet vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

    

 

§ 10 Val av protokolljusterare 

Enligt 106 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde justeras 

protokollet på det sätt som organet beslutat. 

 

Protokollet undertecknas och justeras elektroniskt. 

 

Till protokolljusterare föreslås ledamöterna Antero Varila och Göran Westerlund. 

 

 

Göran Westerlund var förhindrad att delta i sammanträdet, varför Hans Ingvesgård föreslogs i 

stället för honom.  

 

Äldrerådet: valde medlemmarna Antero Varila och Hans Ingvesgård till 

protokolljusterare. 
    

 

 
  

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


Protokollsida 

 4 ( 8) 

 nr 2/2022 

 

 

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 

Äldreråd   § 11  28.6.2022 

     

§ 11 Sammanträdets arbetsordning 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska 

kallelsen till sammanträdet utfärdas av ordföranden eller, om han eller hon är förhindrad, av vice 

ordföranden. Eftersom val av ordförande för Äldrerådet görs på första mötet, har kallelsen till 

mötet den 2.5.2022 gjorts av Pia Vähäkangas. I kallelsen ska anges 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 sammanträde, om inte särskilda 

skäl förhindrar detta. 

 

Enligt 88 § i förvaltningsstadgan för Samkommunen för Österbottens välfärdsområde, ska 

ärendena behandlas i den ordning som de är upptagna på föredragningslistan, om inte organet 

beslutar något annat. Om föredraganden föreslår eller om en ledamot framställer ett understött 

förslag kan organet med majoritetsbeslut ta upp till behandling ett ärende som inte nämns i 

kallelsen till sammanträde. 

 

 

Irmeli Mandell föreslog skriftligen att rådet under övriga ärenden ska ta ställning till ett förslag 

om att Österbottens välfärdssamkommun ska arrangera ett gemensamt seminarium för 

medlemmarna i samkommunens äldreråd och medlemmarna i de kommunala äldreråd som är 

verksamma i samkommunens område.  

 

 . 

Äldrerådet: godkände enhälligt Irmeli Mandells  förslag om att förslaget ska 

behandlas under Övriga ärenden och godkände därefter 

arbetsordningen.  
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Äldreråd   § 12  28.6.2022 

 

 

 § 12 Strategiworkshop för äldrerådet 
 

Föredragande 

 Strategi-och utvecklingsdirektör Suvi Einola 

 

Som en del av strategiarbetet för Österbottens välfärdsområde involveras de olika 

påverkansorganen via workshopar.  I Strategiworkshopen använder sig  gruppen av 

strategiverktyget must win  battles. Innehållet i verktyget presenteras på mötet. 

Workshopanvisningen samt presentation som bilaga. 

 

Strategiarbete – Strategiatyö    BILAGA 1 § 12 
Strategiworkshop    BILAGA 2 § 12 

 

 

Strategi-och utvecklingsdirektör: 

  Äldrerådet för en diskussion om innehållet i strategiverktyget och ger 

vid behov idéer om hur innehållet kunde utvecklas.  

 

Äldrerådet: gav efter den förda diskussionen ett enhälligt ställningstagande där 

rådet poängterade att det ska vara lätt och enkelt att få kontakt 

(principen om en lucka) och att tillgången till tjänster och 

anträffbarheten bör förbättras samt att väntetiderna bör förkortas.  
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Äldreråd   § 13  28.6.2022 

 

§ 13 Begäran om utlåtande gällande Kaskö munhälsovårds fysiska placering  
 

Föredragande  

Ledande tandläkare, Hanna Kangasmaa 

 

Under våren 2022 har frågan om Kaskö munhälsovårdsenhets lämplighet som enskilt belägen 

verksamhetspunkt lyfts. Verksamheten har haltat på grund av personalfrånvaro  (tandläkare 

deltid, ingen egen tandskötare eller munhygienist) och patienterna har styrts både till Närpes 

och Kristinestad  Ärendet har diskuterats inom munhälsovårdens ledning och även lyfts upp i 

utrymmesarbetsgruppen och ledningsgruppen. Kaskö munhälsovårdsenhet föreslås flytta till 

Närpes   

 

Motivering; 

- utrymme på enskild plats vilket medför ensamarbete. Munhälsovårdens enhet är helt skild 

från övriga social-och hälsovårdsverksamheten 

- personalrekrytering är svår sedan lång tid tillbaka (för närvarande ingen tandskötare, men 

även övrig personal svår att rekrytera) 

- egen munhygienist saknas 

- inredning av nya utrymmen vid Kaskö social-och hälsocentral innebär tilläggskostnader 

- nya utrymmen för munhälsovården håller på att  färdigställas i Närpes 

- avstånd mellan Kaskö och Närpes är kort 

- redan nu finns behov av att sköta patienter i Kristinestad eller Närpes under personalen 

frånvaro 

- munhälsovårdspersonalen i Kaskö är positiv till detta 

- ställningstagande från utrymmesarbetsgruppen är förenligt med förslaget 

 

Innan ärendet tas till beslut önskas ställningstagande från de instanser som berörs av 

förändringen, för att säkerställa att åtgärden inte försämrar servicen. I framtiden utreds även 

möjligheten att använda mobila enheter för exempelvis skolbarnens 

munhälsovårdsgranskningar. 

 

Begäran om utlåtande    BILAGA 1 § 13 

Konsekvensbedömning, mun och tandvården, Kaskö  BILAGA 2 § 13 

 

 
Äldrerådet: gav efter den förda diskussionen ett enhälligt ställningstagande där 

rådet understödde förslaget om att mun- och tandvårdsverksamheten 
flyttas till Närpes (alternativ två) och att användningen av mobila 
enheter kartläggs samt att köptjänster används vid behov.  
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Äldreråd   § 14-15  28.6.2022 

 

§ 14 Österbottens välfärdssamkommuns linjedragningar angående tjänster som 
tillhandahålls för äldre år 2022 

Föredragande 
 Tf. Sektordirektör, äldre personer Pia Vähäkangas  

 
Äldrerådet har delgetts material, såsom Österbottens välfärdssamkommuns servicestrategi och 
översikten Hur mår Österbotten? Materialet gås igenom i huvuddrag vid sammanträdet.  
 
Hur mår Österbotten – de äldre    BILAGA § 14 
 

Tf. Sektordirektör:   

 Äldrerådet för en diskussion i ärendet.   
 

Äldrerådet: förde en diskussion om linjedragningarna, servicebehoven, 
tjänsterna och de mål som föreslås i servicestrategin för år 2025. 
Rådet konstaterade enhälligt att målen för servicestrategin kan 
uppnås samt att det förebyggande arbetet kräver resurser men 
också samarbete mellan de olika aktörerna (kommuner, 
välfärdsområdet, företag, organisationer och föreningar) liksom 
aktivitet av var och en.  

    

 

§ 15 Hem- och boendeservicen 2023 

Föredragande  

 Verksamhetsområdesdirektör för hem- och boendeservice Tony Pellfolk 

 

Nästa års verksamhet gås igenom, PowerPoint-presentationen gås igenom på 

sammanträdet.   Äldrerådet kommenterar nästa års verksamhets- och ekonomiplan.  

 

 

Budget och verksamhetsplan 2023   BILAGA § 15 

 

Äldrerådet: förde en diskussion om den budget som allokerats för de planer som 

upprättats för år 2023, med vilka man kan trygga åtminstone den 

nuvarande nivån inom hem- och boendeservicen. Rådet konstaterade 

också att det förebyggande arbetet förutsätter insatser.  
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Äldreråd   § 16-17  28.6.2022 

 

§ 16 Övriga ärenden 

 För kännedom: initiativ från Vasa äldreråd.  

 

 

Irmeli Mandell föreslår att Österbottens välfärdssamkommun ska arrangera ett gemensamt 

seminarium för medlemmarna i välfärdsområdets äldreråd och medlemmarna i de kommunala 

äldreråden i samkommunens område, förslaget i bilaga.  

 

Förslag om seminarium    BILAGA § 16 

 

Äldrerådet: antecknade Vasa stads äldreråds initiativ för kännedom och godkände 

enhälligt Mandells förslag om att ett seminarium ska arrangeras på 

hösten 2022. Rådet återkommer till ärendet på sitt möte i höst.  

   

 

 

§ 17 Mötets avslutande 

Ordförande avslutar mötet. 
 
 

Ordföranden avslutade mötet kl. 16.06. 
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