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Ledamöterna i kommunstyrelsen, nämnderna och övriga organ väljs i huvudsak i juni 2017. I 
cirkuläret behandlas bestämmelserna om valbarhet till dessa organ och frågor kring organens 
sammansättning och valförfarandet. I cirkulär 11/2016, 19.10.2016, behandlas valbarhet till 
fullmäktige.

Cirkuläret bygger på den lagstiftning som gäller den 1 juni 2017. Exemplen ur HFD:s rättspraxis 
bygger på valbarhetsbestämmelserna i kommunallagen från 1995. Valbarheten kan fortsättningsvis 
bedömas med stöd av rättspraxis i den tidigare lagen, dock med beaktande av följande ändringar i 
lagen:

73 § Valbarhet till kommunstyrelsen

• den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kommunstyrelsen är inte valbar till 
kommunstyrelsen (1 mom. 1 punkten), tidigare i motsvarande punkt: den som är anställd hos 
kommunen inom kommunens centralförvaltning och som lyder under kommunstyrelsen.

• 1 mom. 2 punkten är ny: Valbar till kommunstyrelsen är inte den som är anställd hos en 
sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom kommunstyrelsens 
uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande.

• Avgränsningen i 4 mom. är ny: Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten (personer i ledande 
ställning i affärsföretag) ska inte tillämpas på ledamöter i styrelsen eller i ett jämförbart organ 
för en sammanslutning där kommunen har bestämmande inflytande.

75 § Valbarhet till revisionsnämnden

Valbar till revisionsnämnden är inte den som är anställd hos kommunen eller hos en sammanslutning 
eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande (1 mom. 4 punkten). Enligt motsvarande 
bestämmelse i den tidigare kommunallagen var den som står i anställningsförhållande av bestående 
natur inte valbar.

Kommunen utser medlemmar också till förtroendeuppdrag utanför kommunen, främst organ inom 
statens lokalförvaltning. I slutet av cirkuläret redogörs också för vad som ska beaktas i dessa val. Val 
av ledamöter till samkommuners organ behandlas i cirkulär 12/2017.

Detta cirkulär ersätter cirkulär 24.10.2012, 19/80/2012.

Närmare upplysningar:

E-postservice: forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

/ Cirkular / Val av ledamoter till kommunstyrelsen namnder och ovriga organ 

suvipaivi.saarikoski

Bilaga § 98 / 1



Saija Haapalehto, tf. 050 567 0862
Susanna Ijäs, tf. 050 432 5684
Tarja Krakau, tf. 050 571 0018
Kirsi Mononen, tf. 040 569 5511
Riitta Myllymäki, tf. 050 349 5460
Ida Sulin, tf. 050 563 3023

INNEHÅLL

Bestämmelser om valbarhet, principer för tolkning och samtycke

Allmän valbarhet (KomL 71 §)

Valbarhet till kommunstyrelsen (KomL 73 §) 

         Valbarhet till kommunstyrelsen förutsätter valbarhet till fullmäktige (73 § 1 mom.) 

         Anställda som lyder under kommunstyrelsen (73 § 1 mom. 1 punkten) 

         Anställda hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande
         (73 § 1 mom. 2 punkten)

         Föredragande i nämnder och de som bereder ärenden (73 § 1 mom. 3 punkten) 

         Personer som står i ledningen för affärsföretag (73 § 1 mom. 4 punkten och 73 § 4 mom.) 

         Personer som sköter bevakningen av personalens intressen (73 § 2 mom.) 

         Det högsta antalet ledamöter i kommunstyrelsen som får vara anställda hos kommunen eller 
         kommunkoncernen (73 § 3 mom.) 

Valbarhet till nämnder och utskott (KomL 74 § 1 mom.) 

         Kommunalt anställda som lyder under en nämnd (74 § 1 mom. 1 punkten) 

         Anställda hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande
         (74 §  1 mom. 2 punkten) 

         Personer som står i ledningen för affärsföretag (74 § 1 mom. 3 punkten) 

Valbarhet till ett organ som sköter personalfrågor (KomL 74 § 2 mom.) 

Valbarhet till direktioner och kommittéer (KomL 74 § 3 mom.) 

Valbarhet till revisionsnämnden (KomL 75 §) 

         Kommunstyrelsens ledamöter, kommunledningen och närstående till dem

         Anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har    
         bestämmande inflytande

         Obligatorisk valbarhet till kommunstyrelsen

Valbarhet till organ som är gemensamma för flera kommuner (KomL 77 §) 



Val av ledamöter i organ, mandattid och presidium 

Tillämpning av jämställdhetslagen

         Kommunala organ 

         Bolag med kommunal majoritet 

Valförfarande 

Förhandlingar om platserna i förtroendeorgan 

Särskilda villkor som gäller organens sammansättning  

Särskilda bestämmelser om kommunala organ 

         Undervisningsförvaltningen i tvåspråkiga kommuner 

         Kommunal centralvalnämnd 

Statliga organ inom lokalförvaltningen 

         Nämndemän vid tingsrätten 

         Gode män vid fastighetsförrättningar 

         Delegationen för polisen

Bestämmelser om valbarhet, principer för tolkning och samtycke

Bestämmelser om allmän valbarhet till kommunens förtroendeuppdrag ingår i 71 § i kommunallagen. 
Med allmän valbarhet avses de villkor som en person måste uppfylla för att över huvud taget kunna 
bli vald till ett kommunalt förtroendeuppdrag.

Bestämmelser om begränsningar i valbarheten till specifika organ ingår i 72—77 §. Det kan finnas 
sektioner i kommunstyrelsen, nämnder, utskott och direktioner. Valbarheten till ett organs sektion 
bedöms på samma grunder som valbarheten till organet (30 § 5 mom.). Oftast gäller begränsningar i 
valbarheten en persons anställningsförhållande till kommunen eller till en sammanslutning eller 
stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande.

Tjänstledighet eller arbetsledighet avbryter inte ett anställningsförhållande. Tjänstledighet eller 
arbetsledighet från ett anställningsförhållande som innebär icke-valbarhet gör att den anställde inte 
är valbar till organet i fråga.

Bestämmelser om effekterna av förlust av valbarhet ingår i 78 § i kommunallagen. Om en 
förtroendevald förlorar sin valbarhet ska det organ som utsett honom eller henne konstatera att 
förtroendeuppdraget har upphört. I fråga om fullmäktigeledamöter fattas beslutet av fullmäktige. 
Beslutet verkställs omedelbart. En förtroendevald förlorar inte sin valbarhet till ett organ, om han eller 
hon tillfälligt för högst sex månader anställs i ett anställningsförhållande som avses i 72–76 §. Den 
förtroendevalda får dock inte sköta sitt förtroendeuppdrag så länge anställningen varar.

Jäv är ett närbesläktat begrepp till valbarhet. Med jäv avses att en persons opartiskhet äventyras i ett 
enskilt ärende. Om jäv föreskrivs i 97 § i kommunallagen och i förvaltningslagen.



Med stöd av 70 § 2 mom. i kommunallagen ska en person som är på förslag till något annat 
förtroendeuppdrag än fullmäktigeledamot på begäran av fullmäktige eller organet i fråga lämna en 
redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om han eller hon 
är valbar.

Begränsningarna i valbarheten utgör undantag från kommuninvånarnas rätt att delta i kommunens 
förvaltning. Bestämmelser som begränsar rättigheter ska i allmänhet tolkas snävt. I gränsfall anses 
personen vara valbar.

Om kommunstyrelsen finner att ett beslut av fullmäktige strider mot lag, ska kommunstyrelsen vägra 
att verkställa beslutet. Ärendet ska utan dröjsmål föreläggas fullmäktige på nytt (96 §). En 
förtroendevald som har valts till ett uppdrag ska sköta sitt uppdrag tills saken slutgiltigt har avgjorts, 
om kommunstyrelsen med stöd av 96 § har vägrat verkställa fullmäktiges valbeslut (79 § 2 mom.)

Om en person som inte är valbar har valts till ett förtroendeuppdrag kan valbeslutet upphävas genom 
besvär. Personen i fråga ska ändå sköta uppdraget tills ärendet har avgjorts slutgiltigt (KomL 79 §). 
Om inga besvär anförs mot valbeslutet, vinner beslutet laga kraft och valbarheten för den som valts 
till organet kan bedömas först om omständigheterna ändras.

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget 
(70 § 1 mom.). Innan en person blir vald till ett förtroendeuppdrag ska personen ge sitt samtycke. 
Lagen ställer inga krav på att samtycket ska vara skriftligt, utom när det gäller samtycke av en 
kandidat till fullmäktige. Det är att rekommendera att begära alla samtycken skriftligt, för då kan ett 
givet samtycke vid behov styrkas.

Den som är föreslagen till ledamot i kommunstyrelsen kan ge sitt samtycke till exempel enligt 
följande: Jag ger mitt samtycke till att ta emot förtroendeuppdraget som ledamot i kommunstyrelsen 
i x kommun. Datum och underskrift.

Allmän valbarhet (KomL 71 §)

Villkoren för allmän valbarhet är följande:

• Personens hemkommun är den kommun där han eller hon kandiderar. Hemkommunen 
bestäms enligt lagen om hemkommun. 

• Personen ska ha rösträtt i någon kommun under det år som valet till förtroendeuppdraget 
förrättas. Om rösträtt föreskrivs i 20 § i kommunallagen (se cirkulär 11/2016).

• Personen får inte ha förklarats omyndig. Omyndig är den som inte har fyllt 18 år (minderårig)
och den som har fyllt 18 år (myndighetsåldern) men förklarats omyndig med stöd av lagen om 
förmyndarverksamhet.

Allmän valbarhet förutsätter inte finskt medborgarskap. Medborgare i Europeiska unionens 
medlemsstater och isländska och norska medborgare är i samma ställning som finska medborgare. 
Valbara är också andra utlänningar som har haft hemkommun i Finland under två år innan valet 
förrättas, förutsatt att de uppfyller de övriga allmänna villkoren. När valet förrättas ska kandidaten 
således ha haft sin hemkommun i Finland utan avbrott under två år.

Valbarhet till kommunstyrelsen (KomL 73 §)

Valbarheten till kommunstyrelsen begränsas i 73 § i kommunallagen på följande sätt:

Valbar till kommunstyrelsen är den som är valbar till fullmäktige, dock inte:



1) den som är anställd hos kommunen och lyder direkt under kommunstyrelsen

2) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom 
kommunstyrelsens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande

3) den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för 
beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen

4) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och 
ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller 
stiftelse, om det är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig 
skada av hur de ärenden avgörs som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en sammanslutning som sköter 
bevakningen av personalens intressen i kommunen är inte valbar till kommunstyrelsen. Valbar är inte 
heller den som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen eller i annan motsvarande egenskap 
svarar för intressebevakningen.

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda hos 
kommunen eller hos en sammanslutning eller en stiftelse där kommunen har bestämmande 
inflytande.

Bestämmelserna i 1 mom. 4 punkten ska inte tillämpas på ledamöter i styrelsen eller i ett jämförbart 
organ för en sammanslutning där kommunen har bestämmande inflytande.

Valbarheten till kommunstyrelsen påverkas för det första av de begränsningar i valbarheten som 
gäller fullmäktige. Den som inte är valbar till fullmäktige är inte heller valbar till kommunstyrelsen.

För det andra gäller begränsningarna utöver anställda som lyder direkt under kommunstyrelsen 
också föredragandena i nämnder och dem som bereder ärendena.

För det tredje gäller begränsningarna de anställda hos en koncernsammanslutning inom 
kommunstyrelsens uppgiftsområde.

För det fjärde gäller begränsningarna de personer som ansvarar för bevakningen av de kommunalt 
anställdas intressen.

För det femte kan begränsad valbarhet gälla personer i ledande uppgifter i affärsföretag som verkar i 
kommunen, dock inte personer i ledande ställning i affärsföretag där kommunen har bestämmande 
inflytande.

Valbarhet till kommunstyrelsen förutsätter valbarhet till fullmäktige
(73 § 1 mom.)

Utgångspunkten är att den som inte är valbar till fullmäktige inte heller är valbar till kommunstyrelsen. 
Om valbarheten till fullmäktige föreskrivs i 72 §. Begränsningarna gäller:

• statstjänstemän som avses i bestämmelsen (72 § 1 mom. 1 punkten)
• den som är anställd i kommunen i en ledande uppgift eller i en därmed jämförbar ansvarsfull 

uppgift (2 punkten)
• den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande 

inflytande och som till sin ställning är jämförbar med en sådan kommunalt anställd person som 
avses i 2 punkten, (3 punkten) och



• den som är anställd hos en samkommun där kommunen är medlem och som till sin ställning är 
jämförbar med en sådan kommunalt anställd person som avses i 2 punkten (4 punkten).

Tolkningen av bestämmelsen har behandlats i förbundets cirkulär 11/2016.

Anställda som lyder under kommunstyrelsen (73 § 1 mom. 1 punkten)

Kommunalt anställda som lyder direkt under kommunstyrelsen är inte valbara till kommunstyrelsen. 
Begränsningen gäller samtliga tjänsteinnehavare och arbetstagare som organisatoriskt lyder under 
kommunstyrelsen, oberoende av ställning och uppgifter.

Anställda hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har
bestämmande inflytande (73 § 1 mom. 2 punkten)

Inte heller den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom 
kommunstyrelsens uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande är valbar till 
kommunstyrelsen. Kommunen har bestämmande inflytande över en sammanslutning eller stiftelse 
under de förutsättningar som anges i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. I en kommunkoncern ingår också 
sammanslutningar där en kommunal dottersammanslutning utövar bestämmande inflytande.

En sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande bedriver verksamhet 
inom kommunstyrelsens uppgiftsområde när den organisatoriskt lyder under kommunstyrelsen och 
inte exempelvis under en nämnd. Förvaltningsutskottet konstaterar följande (FvUB 55/2014 rd):

Sammanslutningar som avses i bestämmelsen är sådana till vars verksamhetsområde det hör att 
sköta uppgifter som i en mer traditionell organisation skulle skötas inom kommunens egen 
organisation och i de flesta fall direkt underställt kommunstyrelsen inom centralförvaltningen eller 
koncernförvaltningen. Sådana sammanslutningar är exempelvis bolag som helt eller till största delen 
har tagit över ansvaret för förvaltningen av kommunernas lokaler eller kosthåll och städning. Det 
handlar således om s.k. gemensam service som kommunens alla andra verksamhetslokaler utnyttjar 
och behöver som stöd för sin verksamhet.

Bestämmelserna om begränsning av valbarheten tolkas snävt. Om en kommunal 
dottersammanslutning är organiserad som ett bolag under en nämnd eller i praktiken verkar på 
nämndens traditionella uppgiftsområde, trots att inga bestämmelser om det finns i 
förvaltningsstadgan, innebär kommunstyrelsens ägar- och koncernstyrningsuppgifter inte att 
dotterbolaget skulle verka på kommunstyrelsens uppgiftsområde. Den som är anställd hos ett 
dotterbolag som lyder under en nämnd är enligt vår tolkning valbar till kommunstyrelsen.

Föredragande i nämnder och de som bereder ärenden (73 § 1 mom. 3 punkten)

Den som är anställd hos kommunen och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar för 
beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen är inte valbar till 
kommunstyrelsen. En sådan person har avsevärda möjligheter att påverka de ärenden som senare 
kommer upp till behandling i kommunstyrelsen och som ofta går vidare till behandling i fullmäktige.

När det gäller föredraganden föranleder tillämpningen av bestämmelsen sannolikt inte problem. 
Bestämmelsen gäller endast dem som föredrar ärenden i nämnder, inte till exempel dem som 
föredrar ärenden i direktioner. Föredragningen av ärenden bestäms närmare i förvaltningsstadgan. I 
förvaltningsstadgan kan det bestämmas vem som är föredragande eller att det är organet som 
beslutar om saken.



Föredraganden svarar i sista hand också för beredningen av ett ärende, även om han eller hon inte 
alltid själv sköter den konkreta beredningen av ett ärende som tas upp på nämndens 
föredragningslista. Förutom den föredragande gäller begränsningen av valbarheten också den som 
ansvarar för den konkreta beredningen av ärendena på föredragningslistan.

Det andra villkoret som gäller föredraganden är att ärendet efter behandlingen i nämnden tas upp i 
kommunstyrelsen. Till exempel planärenden kan vara sådana ärenden. Kommunstyrelsen ska med 
stöd av lag eller förvaltningsstadgan ha behörighet att sköta ärendet. Kommunstyrelsens möjlighet 
att med stöd av 92 § i kommunallagen överta behandlingen av ett enskilt ärende påverkar inte 
valbarheten för den person som bereder ärendena för nämnden.

För att bestämmelsen ska kunna tillämpas förutsätts att föredragningen av ärenden eller ansvaret för 
beredningen hör till personens ordinarie uppgifter. Valbar är exempelvis en person som vikarierar för 
den ordinarie föredraganden när denna är förhindrad eller jävig. Visserligen kan det hända att vikarien 
på grund av beredningsansvaret ändå inte är valbar. Däremot begränsar bestämmelsen inte 
valbarheten för biträdande personal, till exempel för textbehandlare.

HFD 31.8.1998/1548: I stadsstyrelsen hade invalts en person som stod i arbetsavtalsförhållande till 
staden och som arbetade som planläggningstekniker på samhällsplaneringsavdelningen inom den 
tekniska servicecentralen som lydde under tekniska nämnden. Ett av uppgiftsområdena inom 
avdelningen var detaljplanering. Personalen på avdelningen som arbetade med 
planläggningsärenden omfattade stadsarkitekten, som var avdelningschef, planläggningsteknikern 
och en ritare. Planläggningsteknikern beredde bland annat detaljplaneärenden. Enligt 
befattningsbeskrivningen innebar arbetet självständig markanvändningsplanering styrd av det 
planläggningsprogram som godkänts i fullmäktige. Enligt 35 § 1 mom. 2 punkten i kommunallagen är 
en person som är anställd hos en kommun och som är föredragande i en nämnd eller annars svarar 
för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen inte valbar till 
kommunstyrelsen. När man beaktade planläggningsteknikerns uppgifter inom beredningen av de 
planläggningsärenden som kommer att behandlas av kommunstyrelsen var han inte valbar till 
ledamot i kommunstyrelsen.

HFD 18.11.2005/3009: En ansvarig sjukskötare var chef för ansvarsområdet för äldrearbetet under 
grundtrygghetsnämnden. Till ansvarsområdet hörde en servicecentral inklusive kiosk, boendeservice 
för äldre, dagverksamhet och rehabilitering samt grundtrygghetens matservice. Omsorgsdirektören 
var chef för avdelningen och också chef för den ansvariga sjukskötaren. Den ansvariga sjukskötaren 
var inte föredragande. När ansvariga sjukskötaren beredde ärenden om äldrearbete och matservice 
som behandlades i nämnden men inte i kommunstyrelsen, svarade sjukskötaren inte på det sätt som 
avses i KomL 35 § 1 mom. 2 punkten för beredningen av ärenden som kommer att behandlas av 
kommunstyrelsen. Enbart det faktum att sjukskötaren i fråga om sitt ansvarsområde deltog i 
beredningen av nämndens förslag till budget innebar inte att sjukskötaren skulle anses vara 
beredningsansvarig enligt bestämmelsen i fråga.

Personer som står i ledningen för affärsföretag (73 § 1 mom. 4 punkten och 73 § 4 
mom.)

Kommunens och ett affärsföretags intressen kan stå i strid med varandra. I enskilda fall tillämpas 
jävsbestämmelserna. Om en förhandsbedömning ger vid handen att en person ofta kommer att vara 
jävig och kommunens intresse följaktligen ofta kommer att stå i strid med affärsföretagets intresse 
har också valbarheten begränsats. Begränsningen bygger på antagandet att en person som står i 
ledningen för ett affärsföretag i sin egenskap av förtroendevald kan komma att agera till förmån för 



den organisation som han eller hon företräder eller till nackdel för andra konkurrerande 
organisationer och följaktligen också på ett sätt som står i strid med kommunens och dess invånares 
bästa.

Begränsningen för personer som står i ledningen för affärsföretag gäller ändå inte ledamöter i 
styrelsen eller i ett jämförbart organ för en sammanslutning där kommunen har bestämmande 
inflytande (73 § 4 mom.). Kommunen har bestämmande inflytande över en sammanslutning eller 
stiftelse under de förutsättningar som anges i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. I en kommunkoncern 
ingår också de sammanslutningar där en kommunal dottersammanslutning utövar bestämmande 
inflytande.

Valbarhetsbegränsningen tillämpas endast om

• affärsföretagets ställning i förhållande till kommunen är sådan som bestämmelsen förutsätter
• personens ställning i affärsföretaget är sådan som bestämmelsen förutsätter.

Båda förutsättningarna måste uppfyllas. Eftersom bestämmelsen endast gäller affärsdrivande 
sammanslutningar och stiftelser (nedan affärsföretag), tillämpas bestämmelsen i allmänhet inte på 
ideella sammanslutningar. Begränsningarna i valbarhet ska tolkas snävt, vilket innebär att i oklara fall 
ska saken tolkas till fördel för personen i fråga, dvs. att han eller hon är valbar.

För det första ska affärsföretaget driva affärsverksamhet i kommunen.

För det andra ska affärsföretaget ha nytta eller lida skada av hur ärendena avgörs i kommunstyrelsen, 
dvs. företaget ska ha ett intresse i saken. Enligt bestämmelsen ska intresset vara väsentligt, och 
därför ska ett mycket anspråkslöst ekonomiskt eller annat intresse inte beaktas. Ett sådant intresse 
kan en part ha, det vill säga den vars fördel, rättighet eller skyldighet ärendet direkt gäller. Det kan 
också bli fråga om intresse när kommunstyrelsen behandlar ärenden som gäller affärsföretagets 
konkurrenter.

För det tredje ska det vara vanligt att kommunstyrelsen behandlar ärenden där affärsföretaget har 
viktiga intressen, vilket betyder att sådana ärenden kommer upp flera gånger om året. Ärenden som 
gäller affärsföretaget eller dess konkurrenter bör praktiskt taget ständigt vara anhängiga eller under 
beredning av kommunstyrelsen.

Beroende på kommunen kan kommunstyrelsen till och med ha ett mycket omfattande 
uppgiftsområde. Därför är det svårt att bedöma vilka branscher begränsningen kan gälla i olika 
kommuner. Beroende på kommunstyrelsens uppgiftsområde och den enskilda kommunen kan 
begränsningen gälla till exempel byggföretag, markbyggnadsföretag, handelsrörelser och banker.  Ju 
mindre kommun desto lättare kan bestämmelsen bli tillämplig.

HFD:1998:31: En person var verkställande direktör och styrelsemedlem i ett stort byggföretag som 
verkade inom det aktuella ekonomiska området. Företaget bedrev affärsverksamhet i den kommun 
där ovan nämnda person valts till ledamot i kommunstyrelsen. Företaget hade haft flera byggprojekt i 
kommunen. Verkställande direktören hade en sådan ställning i ett affärsdrivande samfund som 
avses i 35 § 1 mom. 3 punkten i kommunallagen (1995). Personen ansågs inte vara valbar till 
kommunstyrelsen när också kommunstyrelsens uppgifter och befogenheter kring planläggning, 
byggande och boende beaktades, eftersom dessa ärenden måste anses vara sådana ärenden som 
normalt behandlas i kommunstyrelsen, och bolaget som hade byggnadsentreprenader i kommunen 
ansågs kunna ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur dessa ärenden avgörs. Omröstning 4
–1.



HFD:1998:36: Verkställande direktören för en byggkoncern med omfattande affärsverksamhet i 
staden var valbar till ledamot i stadsfullmäktige. När den beslutanderätt som anvisas stadsstyrelsen 
genom instruktion i fråga om byggnads-, boende- och planläggningsfrågor beaktades, ansåg man att 
den företagskoncern som verkställande direktören ledde kunde ha väsentlig nytta eller lida väsentlig 
skada av hur byggnadsärenden som normalt behandlas i kommunstyrelsen avgörs. Därför ansågs 
verkställande direktören inte vara valbar till ersättare i stadsstyrelsen enligt 35 § i kommunallagen 
(1995).

HFD 29.5.1998/1078: Personen var verkställande direktör för Teollisuuskylä Oy. Hela aktiestocken i 
bolaget ägdes av ett annat aktiebolag Kehittämisyhtiö Oy, som ägdes av 12 olika aktieägare. Staden 
ägde 46,2 % av företagets aktier. Aktiebolaget Teollisuuskyläs verksamhet gick ut på att med stöd av 
ägar- och arrenderätt bygga, upphandla och besitta industri- och servicelokaler samt fastigheter för 
överlåtelse till företagare huvudsakligen till självkostnadspris. Staden hade ställt proprieborgen för 
företagets industrihallsprojekt. Borgen uppgick sammanlagt till cirka 12 miljoner mark. Staden och 
Teollisuuskylä Oy hade ingått ett avtal om täckande av kostnaderna när ett inlösningsavtal mellan en 
förtagare och Teollisuuskylä hävdes i en situation där bland annat någon ny avtalspartner inte gick 
att få. I egenskap av verkställande direktör för Teollisuuskylä var personen jävig i stadsstyrelsen fyra 
gången år 1994, två gånger år 1995 och fyra gånger år 1996.

Personen hade en ledande och ansvarsfull uppgift i det affärsdrivande Teollisuuskylä Oy. Enbart de 
ovannämnda borgensförbindelserna och avtalet var inte en tillräcklig orsak för att den verkställande 
direktören skulle förlora valbarheten till stadsstyrelsen. Avgörandet av de ärenden som gällde 
Teollisuuskylä och som behandlades i stadsstyrelsen innebar i allmänhet väsentlig nytta eller 
väsentlig skada för företaget. Av utredningen över ärendet framgick inte att stadsstyrelsen skulle 
behandla faktureringar i anslutning till avtalet. Därmed följer att man inte kunde anse att ärendena, 
där avgörandena innebar väsentlig nytta eller väsentlig skada för Teollisuuskylä, normalt 
behandlades i stadsstyrelsen (dvs. jäv 2–4 gånger om året), också med beaktande av utredningen 
över personens jäv. Personen var valbar till stadsstyrelsen.

HFD 3.9.1998/1671: Personen i fråga var ansvarig bolagsman i ett kommanditbolag som var en 
byggnadsingenjörsbyrå. Enligt vad bolagsmannen uppgav hade bolaget inte bedrivit någon egentlig 
affärsverksamhet under senare år. När den redogörelse som lämnats över verksamheten i bolaget 
beaktats kunde man inte anse att bolaget hade haft en central ställning inom kommunstyrelsens 
uppgiftsområde eller att bolaget kunde ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada enligt 35 § 1 
mom. 3 punkten i kommunallagen av hur dessa ärenden avgörs som normalt behandlas i en 
kommunstyrelse.

Av en person i ledningen för ett affärsföretag förutsätter bestämmelsen:

• antingen att personen är medlem i företagets styrelse eller i ett därmed jämförbart organ (till 
exempel direktionen). En restriktiv bestämmelse ska tolkas snävt och därför torde 
begränsningen inte gäller ersättare i styrelsen;

HFD 26.8.1998/1503: K var direktionsordförande för en förening som drev ett ålderdomshem. K var 
emellertid inte anställd av föreningen. Det var inte heller fråga om en sådan affärsdrivande 
sammanslutning som kunde ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs 
som normalt behandlas i kommunstyrelsen.

Y var ordförande för förvaltningsrådet i den lokala andelsbanken. En direktion verkade som 
andelsbankens styrelse. Förvaltningsrådet kan inte jämställas med andelsbankens styrelse, och 
därför var Y valbar till kommunstyrelsen.



• eller att personen har en ledande och ansvarsfull uppgift eller en därmed jämförbar ställning i 
företaget. Bestämmelsen kan till denna del gälla såväl den avlönade personalen som personer 
vilka till följd av att de äger andelar eller har bestämmande inflytande i företaget har en ansvarig 
ställning och intressen i företaget. I fråga om den avlönade personalen gäller begränsningen 
främst verkställande och vice verkställande direktörerna.

HFD 2011:5:  S Ab var ett familjeföretag med särskild inriktning på stenförädling och försäljning. A, 
som i januari 2009 hade avgått från bolagets styrelse, ägde 50 procent av aktierna i S Ab. Bolaget 
hade år 2007 haft 18 anställda och dess omsättning hade 10-20 miljoner euro. Med hänsyn till 
bolagets bakgrund och verksamhet var A utifrån sina aktier en person med en sådan ledande och 
ansvarsfull uppgift eller en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund som avses i 35 § 
1 mom. 3 punkten i kommunallagen.

Kommunstyrelsen avgjorde bland annat ärenden som gällde anskaffning av fast egendom, 
överlåtelse av byggplatser samt detaljplaners tidsenlighet. Bolagets produktionsanläggningar och 
verksamhetsställe låg på ett 305 hektar stort område i Tusby kommun. Bolaget ägde även andra 
markområden på andra platser i Tusby. Med hänsyn till bolagets verksamhetsinriktning och 
kommunstyrelsens uppgifter var det sannolikt att kommunstyrelsen i Tusby flera gånger om året fick 
sådana ärenden att behandla som hade en väsentlig inverkan på S Ab:s och bolagets konkurrenters 
fördel. Med hänsyn till vad som utretts om inriktningen av S Ab:s verksamhet och hur verksamheten 
bedrevs i Tusby samt kommunstyrelsens ställning, uppgifter och behörighet i synnerhet i ärenden 
som gäller byggande, planläggning och markanvändning var S Ab en sammanslutning som kunde ha 
väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden som normalt behandlades i 
kommunstyrelsen avgjordes. A var således inte valbar till ledamot av kommunstyrelsen, enligt 35 § 1 
mom. 3 punkten i kommunallagen. Omröstning 4–1.

HFD:1998:36: En person som stod i ledningen för förmögenhetsförvaltningsenheten inom en stor 
bankkoncern och vars titel var bankdirektör, och som dessutom var medlem i ledningsgrupperna för 
bankens kontor och område, var inte när hans ställning, befattningsbeskrivning och uppgifter i 
banken beaktades medlem i något organ som var jämförbart med styrelsen eller hade en ledande 
eller ansvarsfull uppgift eller en därmed jämförbar ställning i ett affärsdrivande samfund (KomL 35 
§). Således var han valbar till ledamot i stadsstyrelsen.

Personer som sköter bevakningen av personalens intressen (73 § 2 mom.)

Kommunstyrelsen representerar kommunen som arbetsgivare och ansvarar för personalpolitiken. 
Bestämmelsen begränsar valbarheten till kommunstyrelsen för personer som sköter bevakningen av 
personalens intressen, eftersom jävsbestämmelserna inte har ansetts kunna avgöra 
konfliktsituationer i tillräcklig grad. För att en person ska kunna ansvara för intressebevakningen 
förutsätts att intressebevakningsuppgifterna hör till hans eller hennes ordinarie uppgifter i 
personalorganisationen. Sporadiskt deltagande i förhandlingar medför inte förlust av valbarheten.

I kommunen är det i allmänhet fackorganisationernas lokalföreningar som sköter 
intressebevakningen. Styrelsen eller ett därmed jämförbart organ för lokalföreningen har i allmänhet 
till uppgift att godkänna det lokala förhandlingsresultatet. Valbarheten är begränsad åtminstone för 
styrelseordföranden. Valbarheten är inte begränsad för alla styrelseledamöter, utan endast för den 
som bär huvudansvaret för intressebevakningen.

För det andra gäller begränsningen dem som förhandlar med kommunen om tjänste- och 
arbetskollektivavtalslösningar eller annars svarar för bevakningen av personalens intressen. Det är 
huvudförtroendemän och förtroendemän. Arbetarskyddsfullmäktige eller personalrepresentanter i 



samarbetsorgan anses inte ha sådana intressebevakningsuppgifter som avses i bestämmelsen. (RP 
268/2014).

Bestämmelsen hindrar inte att en person som svarar för bevakningen av personalens intressen väljs 
till fullmäktiges presidium, varvid han eller hon har rätt att närvara och yttra sig vid 
kommunstyrelsens sammanträden. Med tanke på syftet med begränsningen av valbarhet kan kritik 
framföras mot denna omständighet.

Det högsta antalet ledamöter i kommunstyrelsen som får vara anställda hos kommunen 
eller kommunkoncernen (73 § 3 mom.)

Majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är anställda hos 
kommunen eller kommunkoncernen. Om kommunstyrelsen har ett jämnt antal ledamöter, är villkoret 
inte uppfyllt om antalet ledamöter som inte är anställda hos kommunkoncernen är lika stort som 
antalet ledamöter som är anställda hos kommunen eller kommunkoncernen. Villkoret gäller separat 
för ordinarie ledamöter och ersättare. I lagen föreskrivs om en absolut övre gräns för anställda, inte 
om en kvot som de anställda skulle ha särskild rätt till.

I motiveringen till bestämmelsen (RP 268/2014) konstateras att rollen i kommunstyrelsen för 
anställda hos kommunen och kommunkoncernen har allmänt ansetts vara problematisk och 
försvaga kommunstyrelsens funktionsduglighet. Kommunstyrelsen representerar kommunen som 
arbetsgivare och ansvarar för personalpolitiken. Kommunstyrelsens ordförande har en särskilt 
framträdande roll i kommunen som arbetsgivarrepresentant. Om ordföranden samtidigt är anställd 
hos kommunen, uppstår det en problematisk dubbelroll med tanke på beslutsfattandets 
oavhängighet. Det är välmotiverat att detta perspektiv tas i beaktande vid de politiska 
förhandlingarna om valet av kommunstyrelse.

Valbarhet till nämnder och utskott (KomL 74 § 1 mom.)

I 74 § 1 mom. i kommunallagen begränsas valbarheten till en nämnd eller ett utskott enligt följande:

Valbar till en nämnd eller ett utskott är den som är valbar till fullmäktige, dock inte

1) den som är anställd hos kommunen och lyder under nämnden eller utskottet, 

2) den som är anställd hos en sammanslutning eller stiftelse som bedriver verksamhet inom 
nämndens eller utskottets uppgiftsområde och där kommunen har bestämmande inflytande,

3) den som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och 
ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning, om det 
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de 
ärenden avgörs som normalt behandlas i nämnden.

Fullmäktige kan besluta att till ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder kan väljas endast 
fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige, varvid nämnderna kan kallas utskott (KomL 31 § 1 
mom. 1 punkten). Nedan används begreppet nämnd för både nämnder och utskott.

Kommunallagen utgår från att den som inte är valbar till fullmäktige inte heller är valbar till en nämnd 
– samma reglering som gäller valbarhet till kommunstyrelsen.



Regleringen gäller också dem som är anställda av en sammanslutning eller en stiftelse där 
kommunen har bestämmande inflytande, om sammanslutningen eller stiftelsen verkar inom 
nämndens uppgiftsområde.

Valbarheten för de ledande personerna i ett affärsföretag som bedriver verksamhet inom en nämnds 
uppgiftsområde begränsas på motsvarande grunder som valbarheten till kommunstyrelsen.

Kommunalt anställda som lyder under en nämnd (74 § 1 mom. 1 punkten)

Oberoende av ställning är den personal som lyder under en nämnd inte valbar. Begränsningen av 
valbarheten gäller endast den nämnd som personen i fråga lyder under.

Anställda hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande 
inflytande (74 § 1 mom. 2 punkten)

Om en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har bestämmande inflytande verkar inom en 
nämnds uppgiftsområde, är sammanslutningens eller stiftelsens anställda inte valbara till nämnden. 
Kommunen har bestämmande inflytande över en sammanslutning eller stiftelse under de 
förutsättningar som anges i 1 kap. 5 § i bokföringslagen. I en kommunkoncern ingår också 
sammanslutningar där en kommunal dottersammanslutning utövar bestämmande inflytande.

En sådan gemensam nämnare som avses i bestämmelsen kan finnas till exempel mellan en nämnd 
som sköter sociala frågor och en förening som driver ett äldreboende, mellan en nämnd som sköter 
idrottsfrågor och ett bolag som ansvarar för idrottsanläggningarna samt mellan en nämnd som 
sköter bostads- och fastighetsfrågor och ett bostads- och fastighetsbolag. Bestämmelsen gäller alla 
som är anställda hos en dottersammanslutning/stiftelse som verkar inom nämndens 
uppgiftsområde 

Enligt bestämmelsen har samkommuner samma ställning som övriga sammanslutningar. För att 
bestämmelsen ska kunna tillämpas på en person som är anställd hos en samkommun förutsätts att 
kommunen har bestämmande inflytande över samkommunen. I allmänhet har en enda 
medlemskommun inte bestämmande inflytande över samkommunen.

Personer som står i ledningen för affärsföretag (74 § 1 mom. 3 punkten)

Bestämmelsen om när personer som står i ledningen för ett affärsföretag som verkar i kommunen är 
valbara till en nämnd motsvarar bestämmelsen om valbarhet till kommunstyrelsen enligt 73 § 1 
mom. 4 punkten. Också i fråga om tolkningen hänvisas till det som ovan framförts om 
kommunstyrelsen.

Bestämmelsen kan bli tillämplig exempelvis på ledande personer i en byggfirma när det gäller en 
nämnd som bereder planläggningsärenden och på ledande personer i ett företag som producerar 
hälsotjänster eller andra köpta tjänster när det gäller en nämnd inom motsvarande sektor.

HFD 23.10.1998/2330: I A har hamnstyrelsen en ställning som enligt kommunallagen motsvarar en 
nämnd. Hamnens största kund är ett rederiservicebolag, vars resurs- och utvecklingschef inte ansågs 
ha en sådan ledande och ansvarsfull uppgift eller därmed jämförbar ställning att han inte skulle vara 
valbar till hamnstyrelsen. 

HFD 10.11.1999/3024: En person var chef på den lokala byrån för en konsultbyrå med 
riksomfattande verksamhet. Bolagets verksamhet var planering av byggnads-, elektricitets- och vvs-



arbeten. Under föregående mandatperiod, dvs. under de senaste fyra åren hade tekniska nämnden 
behandlat 2 824 ärenden, av vilka sju var sådana ärenden som berörde personens arbetsgivare på ett 
sådant sätt att han var jävig. HFD ansåg att personen hade en sådan ledande ställning som avsågs i 
företaget, men att det inte var frågan om ett företag för vilket avgörandena i ärenden som nämnden 
normalt behandlade var ägnade att medföra väsentlig nytta eller skada. Personen var valbar till 
nämnden.

HFD 17.9.2003/2200: En person fungerade som distriktschef vid ett affärsdrivande 
avfallshanteringsföretag med verksamhet över hela landet. Företaget erbjöd tjänster som gällde 
bland annat avfallshantering, återvinning, fastighetsskötsel och problemavfallshantering och drev 
betydande affärsverksamhet i Uleåborg samt deltog i anbudstävlingar med andra företag inom 
branschen och också med Oulun Jätehuolto. Med beaktande av hans ställning och uppgifternas art i 
företaget hade han en sådan ställning i företaget som avses i 36 § 1 mom. 3 punkten i 
kommunallagen. När man beaktade arten och omfattningen av avfallshanteringsföretagets 
affärsverksamhet i Uleåborg, uppgiftsområdet för affärsverksnämnden, avtalen mellan Oulun 
Jätehuolto som var underställt nämnden och avfallshanteringsföretaget samt konkurrenssituationen 
inom branschen, var företaget ett sådant samfund som kunde ha väsentlig nytta eller lida väsentlig 
skada av hur de ärenden avgjordes som normalt behandlades i nämnden. Personen i fråga var inte 
valbar till affärsverksnämnden.

HFD 16.8.2011/2174: Ärendet gällde valbarheten till tekniska nämnden för en ansvarig bolagsman i 
ett kommanditbolag. Bolagets verksamhet gick ut på schaktnings- och grävningsarbeten, utövande 
av godstrafik samt reparation av tunga maskiner och tillhörande försäljning av reservdelar och 
artiklar. Tekniska nämnden svarade bland annat för anläggandet av samhällsteknik, genomförandet 
av en del byggprojekt och för utförandet av vissa uppgifter inom planläggningen. Nämnden var 
samtidigt vägnämnd och fattade beslut om marktäktstillstånd. Kommunstyrelsen uppgav att tekniska 
nämnden sammanträdde sju gånger det första verksamhetsåret och att bolagsmannen inte en enda 
gång varit jävig. När man beaktade utredningen om kommanditbolagets verksamhetsområde och 
verksamhet i kommunen samt tekniska nämndens ställning samt uppgifter och befogenheter i 
ärenden som gällde bolagets verksamhetsområde, var bolaget inte en sådan sammanslutning som 
avses i 36 § 1 mom. 3 punkten i kommunallagen, och således var kommanditbolagets ansvariga 
bolagsman valbar till tekniska nämnden. Dessutom beaktades att de bestämmelser som begränsar 
valbarheten skulle tolkas snävt, vilket avvek från tolkningen av allmän valbarhet.

Detsamma gällde HFD 16.8.2011/2175 som gällde valbarheten till miljönämnden för en bolagsman i 
ett öppet bolag inom markbyggnadsbranschen.

Valbarhet till ett organ som sköter personalfrågor (KomL 74 § 2 mom.)

På ett organ som huvudsakligen sköter personalfrågor tillämpas det som föreskrivs om begränsning 
av valbarheten till kommunstyrelsen i 73 § 2 mom. Organ som huvudsakligen sköter personalfrågor 
är till exempel personalnämnden eller ett organs sektion som tillsatts för personalfrågor.

I 73 § 2 mom. föreskrivs att ordföranden i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ för en 
sammanslutning som sköter bevakningen av personalens intressen i kommunen inte är valbar till 
kommunstyrelsen. Valbar är inte heller den som i egenskap av förhandlare för sammanslutningen 
eller i annan motsvarande egenskap svarar för intressebevakningen.

HFD 25.3.2002/668: Hälsovårdsnämnden var inte det organ som huvudsakligen sköter 
personalfrågor.



Valbarhet till direktioner och kommittéer (KomL 74 § 3 mom.)

Enligt bestämmelsen kan till en direktion och en kommitté väljas också den som inte är valbar till 
kommunstyrelsen och nämnder eller vars hemkommun kommunen inte är. Den som väljs till en 
direktion eller kommitté ska ha fyllt 18 år när valet sker och han eller hon får inte ha förklarats 
omyndig med stöd av lagen om förmyndarverksamhet. Begränsningar som beror på 
anställningsförhållande eller annan ställning finns inte.

De ärenden som sköts av en direktion eller en kommitté avviker till sin karaktär från dem som sköts 
av en nämnd. Direktionen svarar för verksamheten vid ett kommunalt affärsverk eller någon annan 
inrättning. En kommitté tillsätts ofta för projektliknande uppdrag, till exempel för ett byggprojekt som 
ofta kräver särskild sakkunskap. Det finns exempelvis skäl att till direktionen för ett affärsverk välja 
personer som har sakkunskap i branschen i fråga.

I ett affärsverks, en skolas, ett daghems eller någon annan motsvarande inrättnings verksamhet är 
det viktigt att också brukar- och företagsdemokrati kan förverkligas. I direktionens sammansättning 
kan man beakta att de som utnyttjar tjänsterna samt personalen blir representerade (se KomL 31 § 1 
mom. 4 punkten).

Valbarhet till revisionsnämnden (KomL 75 §)

Begränsningarna av valbarheten till revisionsnämnden syftar till att garantera att granskningen av 
förvaltningen och ekonomin är oberoende och tillförlitlig. Samma begränsningar gäller också 
revisorn.

Revisionsnämndens sammansättning påverkas främst av att nämndens ordförande och vice 
ordförande ska vara fullmäktigeledamöter (KomL 121 § 1 mom.).

Valbar till revisionsnämnden är inte:

1) en ledamot av kommunstyrelsen

2) borgmästaren och en biträdande borgmästare

3) den som i enlighet med bestämmelserna om jävsgrunder i 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen 
är närstående till en ledamot av kommunstyrelsen eller till kommundirektören, borgmästaren eller en 
biträdande borgmästare

4) den som är anställd hos kommunen eller hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har 
bestämmande inflytande

5) den som inte är valbar till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens ledamöter, kommunledningen och närstående till dem

Ledamöterna och ersättarna i kommunstyrelsen samt borgmästaren och en biträdande borgmästare 
är inte valbara till revisionsnämnden. En ledamot eller ersättare i revisionsnämnden kan under 
pågående mandattid utses till ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen. Följden är att han eller hon 
då förlorar sin valbarhet till revisionsnämnden.

Revisionsnämnden är det enda organet där valbarheten också påverkas av en närståendes ställning. 
Om en person har en närstående enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen som är ledamot eller 



ersättare i kommunstyrelsen, kommundirektör, borgmästare eller biträdande borgmästare, är 
personen inte valbar till revisionsnämnden. Om en sådan närstående som avses i lagen väljs till ett 
ovan nämnt uppdrag, förlorar personen sin valbarhet till revisionsnämnden.

Motiveringen för begränsningarna av valbarheten är bland annat att kommunstyrelsen svarar för 
kommunens förvaltning och skötseln av kommunens ekonomi (38 och39 §). Kommundirektören eller 
borgmästaren är underställd kommunstyrelsen och leder kommunens förvaltning, ekonomi och 
övriga verksamhet (38 §). Kommunens bokslut undertecknas av ledamöterna i kommunstyrelsen och 
kommundirektören eller borgmästaren (113 §). Kommunstyrelsen är det viktigaste föremålet för 
revisionsnämndens utvärdering.

Anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen har 
bestämmande inflytande

Personer som är anställda hos kommunen eller hos en sammanslutning eller stiftelse där kommunen 
har bestämmande inflytande är inte valbara till revisionsnämnden. Kommunen har bestämmande 
inflytande över en sammanslutning eller stiftelse under de förutsättningar som anges i 1 kap. 5 § i 
bokföringslagen. I en kommunkoncern ingår också sammanslutningar där en kommunal 
dottersammanslutning utövar bestämmande inflytande. Kommunens revisionsverksamhet omfattar 
genom koncernbokslutet också sammanslutningar och stiftelser där kommunen har bestämmande 
inflytande.

Obligatorisk valbarhet till kommunstyrelsen

Den som inte är valbar till kommunstyrelsen är inte heller valbar till revisionsnämnden. 
Bestämmelsen begränsar valbarheten av ledamöter till revisionsnämnden på det sätts om föreskrivs i 
73 §. Också 72 § om valbarhet till fullmäktige tillämpas, eftersom den som inte är valbar till 
fullmäktige inte heller är valbar till kommunstyrelsen.

Valbarhet till organ som är gemensamma för flera kommuner
(KomL 77 §)

Gemensamma organ är en av de möjligheter som kommunallagen erbjuder för att organisera 
samarbetet mellan kommunerna. Det gemensamma organet hör till organisationen i den så kallade 
ansvariga kommunen som sköter uppgiften. Kommunerna kan komma överens om att en del av 
ledamöterna i det gemensamma organet utses av de andra kommunerna. Det gemensamma organet 
är oftast en nämnd, men det kan också vara exempelvis en direktion.

Ledamöter i det gemensamma organet kan vara personer som är valbara till motsvarande organ i de 
berörda kommunerna (t.ex. en nämnd eller direktion).

Val av ledamöter i organ, mandattid och presidium

Ledamöterna i kommunstyrelsen, i revisionsnämnden, i andra nämnder och i utskott utses vid ett 
sammanträde som fullmäktige håller i juni månad. Utgångspunkten är att ett organs mandattid ska 
sammanfalla med fullmäktiges, men fullmäktige kan också fatta beslut om en kortare mandattid. 
Kommunallagen tillåter att också ledamöterna i revisionsnämnden väljs för en kortare mandattid än 
fullmäktiges mandattid. Det är emellertid inte ändamålsenligt, för revisionsnämnden bör arbeta 
långsiktigt.



Kommunens räkenskapsperiod är kalenderåret. Revisionsnämndens uppdrag fortsätter tills 
revisionen av mandattidens sista räkenskapsperiod är slutförd och revisionsberättelsen har 
behandlats i fullmäktige. Oberoende av om den gamla revisionsnämndens mandattid fortsätter väljs 
en ny revisionsnämnd på samma sätt som övriga nämnder vid fullmäktiges sammanträde i juni. Den 
nya revisionsnämnden ska sköta de ärenden som gäller valåret.

Fullmäktige kan besluta att till ledamöter i kommunstyrelsen och nämnder kan väljas endast 
fullmäktigeledamöter och ersättare i fullmäktige, varvid nämnderna kan kallas utskott. Fullmäktige 
kan också besluta att ledamöter i kommunstyrelsen väljs till ordförande för nämnder eller utskott. 
(KomL 31 §, utskottsmodellen och ordförandemodellen)

Fullmäktige kan utse ledamöterna i ett organs sektion. Fullmäktige kan också ge organet i fråga 
befogenhet att utse ledamöterna till sin sektion. Då fattar organet självt beslut också om 
sektionsledamöternas mandattid.

Fullmäktige kan besluta att något annat organ än fullmäktige utser ledamöterna eller en del av 
ledamöterna i en direktion. Fullmäktige kan också besluta att ledamöterna eller en del av 
ledamöterna i en direktion, enligt de grunder som fullmäktige fastställer, utses på förslag av 
kommuninvånarna, kommunens anställda eller dem som utnyttjar tjänsterna.

Kommittéer tillsätts alltid för att sköta en viss uppgift. Kommunstyrelsen kan tillsätta en kommitté 
direkt med stöd av kommunallagen. Fullmäktige kan ge ett annat organ än kommunstyrelsen rätt att 
tillsätta en kommitté. Mandattiden för en kommitté kan vara högst lika lång som mandattiden för det 
organ som har tillsatt den.

Ett organ ska ha en ordförande och ett tillräckligt antal vice ordförande (KomL 33 §). Om antalet vice 
ordförande inte bestäms i förvaltningsstadgan, ska det organ som väljer presidium först fatta beslut 
om antalet vice ordförande.

Mandattiden för ett organs presidium är den samma som för organet. Endast fullmäktiges presidium 
kan ha en kortare mandattid än fullmäktigeledamöterna.

Tillämpning av jämställdhetslagen

Kommunala organ

När ledamöter väljs till olika organ, ska 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen iakttas:

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande statliga organ samt i kommunala organ 
och organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, skall kvinnor och män 
vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Könskvoteringen gäller kommunens samtliga organ med undantag för kommunfullmäktige, som väljs 
genom allmänna val. Kommunens organ är enligt 30 § i kommunallagen förutom fullmäktige

• kommunstyrelsen och dess sektioner
• nämnder och utskott och deras sektioner
• direktioner och deras sektioner samt
• kommittéer.



Jämställdhetslagens kvoteringsbestämmelse ska iakttas också i sammansättningen av ett tillfälligt 
utskott som fullmäktige tillsatt (KomL 35 §). Ledamöterna i ett tillfälligt utskott ska vara ledamöter 
och ersättare i fullmäktige.

Könskvoteringen enligt lagen ska uppfyllas för både ordinarie ledamöter och ersättare. Däremot 
kräver lagen inte att en ordinarie ledamot och hans eller hennes personliga ersättare ska vara av 
samma kön. Inte heller presidiet berörs separat av kravet.

Könskvoteringen kan frångås av särskilda skäl. Ett särskilt skäl kan exempelvis vara att experterna 
inom ett specialområde är antingen endast manliga eller kvinnliga. Om kvoteringen frångås är det 
motiverat att anteckna skälet i beslutet. Särskilda skäl berättigar troligen mycket sällan till att 
könskvoteringen frångås när ledamöter väljs till kommunala organ. Avvikelse kan sannolikt komma i 
fråga i en direktion eller kommitté.

Fullmäktige kan besluta att det till ledamöter i kommunstyrelsen och vissa nämnder kan väljas 
endast ledamöter och ersättare i fullmäktige. Syftet är att ge de folkvalda ledamöterna och ersättarna 
i fullmäktige ansvar också inom kommunens övriga förvaltning och öka deras politiska ansvar. Om 
det inte i fullmäktige invalts tillräckligt med representanter för båda könen, är betoningen av 
fullmäktigeledamöternas och ersättarnas ställning på det sätt som sägs i bestämmelsen 
uppenbarligen ett sådant särskilt skäl som berättigar till att kvoteringen i enlighet med 
jämställdhetslagen frångås.

HFD 1999:20: När 34 % av fullmäktigeledamöterna och ersättarna var kvinnor, var en bestämmelse i 
instruktionen inte ett särskilt skäl att frångå könskvoteringen.

HFD 19.4.2002/931: Eftersom så många kvinnor hade blivit invalda i fullmäktige att 
kvotbestämmelsen kunde följas vid de övriga valen, hade instruktionsbestämmelserna om att endast 
fullmäktigeledamöter och ersättare får väljas ingen betydelse.

Både kvinnor och män ska vara representerade med minst 40 procent både som ordinarie ledamöter 
och ersättare. Då man räknar ut om kravet uppfylls finns det skäl att först räkna ut hur mycket 40 
procent utgör av antalet ledamöter i organet. Om det blir ett brutet tal, ska det höjas till närmaste hela 
tal som anger minimiantalet kvinnor eller män i organet. I organ av olika storlek ska kvinnor och män 
vara representerade enligt följande:

Om antalet ledamöter i ett organ är fyra, ska två av ledamöterna vara kvinnor och två män. Om 
antalet ledamöter i ett organ är större, är siffrorna på motsvarande sätt 5 (antalet ledamöter) –2 
(minimiantalet kvinnor och män), 6–3, 7–3, 8–4, 9–4, 10–4, 11–5, 12–5, 13–6, 14–6, 15–6, 16–7, 17
–7, 18–8, 19–8, 20–8, 21–9 osv. I ett organ med tre ledamöter kan kvoteringen inte uppfyllas, utan 
det är tillräckligt med en representant för det andra könet.

Före valet bör ordföranden konstatera kraven på organets sammansättning. Om organets 
sammansättning efter valet inte uppfyller lagens krav ska ett nytt val förrättas. Dessutom har 
kommunstyrelsen med stöd av 96 § i kommunallagen skyldighet att övervaka lagligheten i 
fullmäktiges beslut och att vid behov utan dröjsmål förelägga fullmäktige ärendet på nytt.

Bolag med kommunal majoritet

I 4 a § 2 mom. finns bland annat en bestämmelse om bolag med kommunal majoritet:



Om ett organ som utövar offentlig makt eller ett ämbetsverk, en inrättning eller ett bolag med 
kommunal eller statlig majoritet har ett förvaltningsråd, en direktion eller ett annat lednings- eller 
förvaltningsorgan, som består av förtroendevalda, ska det i organet finnas en jämn representation av 
kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat. 

Myndigheter och alla de parter som ombeds utse kandidater till de organ som nämns i denna 
paragraf ska i mån av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post.

Bestämmelsen blir främst tillämplig i aktiebolag. Bolag med kommunal majoritet torde vara de bolag 
där kommunen eller flera kommuner tillsammans har aktiemajoritet, dvs. har mer än 50 procent av 
aktierna. I motiveringen till lagförslaget förklaras inte hur bestämmelsen ska tillämpas på denna 
punkt.

Bestämmelsen tillämpas på ett lednings- eller förvaltningsorgan som består av förtroendevalda, 
exempelvis styrelsen i ett aktiebolag med kommunal majoritet. Inom ämbetsverk och inrättningar 
omfattar kravet på jämställdhet inte de interna ledningsgrupper eller motsvarande som personerna 
hör till på grund av sin tjänsteställning.

I ett aktiebolag utövar aktieägarna sin beslutanderätt vid bolagsstämman, där också 
förvaltningsorganen väljs. Kommunstyrelsen eller någon annan i förvaltningsstadgan angiven 
kommunal myndighet ger anvisningar till den som representerar kommunen vid bolagsstämman. 
Jämställdhetslagens krav på jämn representation av könen ska beaktas i anvisningarna om val av 
ledamöter till styrelsen (och förvaltningsrådet), och dessa anvisningar får inte vara lagstridiga. 
Representanterna vid en bolagsstämma ska givetvis handla i överensstämmelse med lag också utan 
särskilda anvisningar. I anvisningarna ska bestämmelsen i 4 a § 3 mom. i jämställdhetslagen, "i mån 
av möjlighet föreslå både en man och en kvinna för varje post”, också beaktas.

I bolag med kommunal majoritet finns det ofta också privata ägare som har rätt att vara 
representerade i bolagets styrelse eller i ett annat bolagsorgan. Kravet på jämställdhet gäller i detta 
fall endast ledamöter som representerar en eller flera kommuner (GrUU 25/1994 rd).

Om antalet ledamöter i organet uppgår till minst fyra, kräver uttrycket "jämn representation" 
åtminstone att det finns fler än en kvinna och fler än en man. Tidigare räckte det med bara en. Jämn 
representation förutsätter troligen i allmänhet att antalet kvinnor och män är i det närmaste lika stort.

HFD 2017:2: Stadsstyrelsen i X hade 8.4.2013 beslutat om utseende av styrelseledamöter till 
styrelserna i flera bolag. I ärendet skulle avgöras om stadsstyrelsen i X i sitt beslut om 
handlingsdirektiv för val av ledamöter till styrelserna hade försummat att iaktta den bestämmelse i 4 
a § 2 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män som gäller bland annat bolag med 
kommunal majoritet. Enligt bestämmelsen ska i de organ som avses i bestämmelsen finnas en jämn 
representation av kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för något annat.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg i motsats till förvaltningsdomstolen att 4 a § 2 mom. i lagen om 
jämställdhet mellan kvinnor och män gäller bolag med kommunal majoritet även om dessa bolag inte 
skulle utöva offentlig makt. Till den del som de ifrågavarande bolagen i sin helhet eller till mera än 
hälften ägdes av staden, var det frågan om sådana bolag med kommunal majoritet som avses i 4 a § 
2 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, varför de lednings- och förvaltningsorgan i 
dessa bolag som bestod av förtroendevalda omfattades av denna bestämmelse. Styrelsen i ett bolag 
med kommunal majoritet var i sin tur ett i samma bestämmelse nämnt organ, och de 
handlingsdirektiv som gavs för val av ledamöterna i styrelsen skulle utformas så att kravet på jämn 
representation av kvinnor och män beaktades.



Stadsstyrelsen hade inte i ärendet iakttagit den regel om jämn representation av kvinnor och män 
som ställs i 4 a § 2 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män när stadsstyrelsen beslöt 
om utseende av förtroendevalda till styrelserna i dessa bolag med kommunal majoritet. 
Stadsstyrelsen hade inte heller anfört att det inte till ledamöter av dessa bolag skulle ha varit möjligt 
att få så många personer med insikter i bolagens respektive verksamhetsområden att kravet på jämn 
representation av kvinnor och män hade kunnat uppfyllas. Stadsstyrelsens förfarande hade således 
stått i strid med 4 a § 2 mom. i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män. Stadsstyrelsen beslut 
var således lagstridigt till den del som det gällde handlingsdirektiv för val av ledamöter till styrelserna 
i bolagen med kommunal majoritet.

Till den del som det i ärendet vara fråga om bolag till vilkas styrelser X: s stad skulle utse bara en 
enda ledamot stod stadsstyrelsens beslut inte i strid med 4 a § 2 mom. i lagen om jämställdhet 
mellan kvinnor och män. Högsta förvaltningsdomstolen upphävde förvaltningsdomstolens beslut, 
med vilket A:s besvär avslagits, samt stadsstyrelsens beslut till den del som besluten gällde utseende 
av personer till styrelserna i bolag med kommunal majoritet.

Valförfarande

I 105 § i kommunallagen bestäms följande om valförrättningar:

Vid val blir den eller de som fått flest röster utsedda.

Valet av förtroendevalda ska förrättas som proportionellt val, om det begärs av minst så många 
närvarande ledamöter i organet som motsvarar den kvot som fås när antalet närvarande delas med 
det antal personer som ska väljas, ökat med ett. Om kvoten är ett brutet tal, ska den avrundas till 
närmaste högre hela tal.

Ersättare väljs i samma val som de ordinarie ledamöterna. Är ersättarna personliga, ska kandidaterna 
godkännas före valet och uppställas vid sidan av de föreslagna ordinarie ledamöterna. Är ersättarna 
inte personliga, blir de kandidater valda som näst efter de till ordinarie ledamöter utsedda personerna 
fått flest röster eller de största jämförelsetalen.

Vid proportionella val tillämpas vad som i vallagen föreskrivs om kommunalval. Dessutom kan 
fullmäktige meddela bestämmelser om valförrättningen. Proportionella val och, när så yrkas, även 
majoritetsval ska förrättas med slutna sedlar. Om rösterna faller lika avgör lotten.

Vid ett elektroniskt sammanträde får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är 
tryggad. 

Benämningen val används om personval. Det kan vara fråga om val av en ledamot till ett kommunalt 
organ, personer till organets presidium eller exempelvis en representant till en bolagsstämma osv. 
Valbeslutet kan vara enhälligt, och då behövs ingen egentlig valförrättning. Valet förrättas antingen 
som majoritetsval eller, då förtroendevalda utses, också som proportionellt val.

För organens ledamöter utses personliga ersättare (KomL 31 § 3 mom.). Ersättarna utses alltid vid 
samma valförrättning som de ordinarie ledamöterna. När ersättarna är personliga kandiderar i 
praktiken ett kandidatpar som består av en ordinarie ledamot och hans eller hennes personliga 
ersättare.

Proportionella val baserar sig alltid på att kandidater uppställs på förhand. När ersättarna är 
personliga ska kandidaterna (kandidatparen) också i majoritetsval godkännas före valet.



Val förrättas i första hand som majoritetsval. Vid majoritetsval blir den eller de som fått flest röster 
utsedda. En ledamot i organet har lika många röster som antalet personer eller kandidatpar som ska 
väljas. Den röstande kan ge endast en röst till en kandidat eller ett kandidatpar men behöver inte 
använda alla röster.

När två eller flera förtroendevalda ska utses kan proportionellt val förrättas. Proportionellt val 
förrättas om tillräckligt många begär det. Proportionellt val bör begäras av så många närvarande 
ledamöter att de i valet tillsammans kan få minst en kandidat vald. Om förutsättningarna för 
proportionellt val föreskrivs i kommunallagen genom en formel (105 § 2 mom.).

Exempel:

Av organets ledamöter är 55 närvarande och sex förtroendevalda ska väljas. Talet 55 (antalet 
närvarande ledamöter) divideras med sju (6+1 = antalet personer som ska väljas ökat med ett). 
Kvoten blir cirka 7,8, dvs. ett brutet tal. Talet avrundas till närmaste högre hela tal, vilket är 8. För att 
proportionellt val ska förrättas måste åtta ledamöter begära det. Det är ordförandens uppgift att 
fastställa om det finns tillräckligt många som begär proportionella val.

HFD 1984 II 20: En fullmäktigeledamots förslag om förrättande av proportionellt val hade inte vunnit 
understöd. Trots detta borde ordföranden, vid behov genom omröstning, ha slagit fast om förslaget 
fick understöd av så många fullmäktigeledamöter som krävdes för proportionellt val.

HFD 1973 II 37: Omröstning om förrättandet av proportionellt val kunde ske under behandlingen av 
ärendet och omröstningen kunde också upprepas vid samma sammanträde.

Vid förrättandet av proportionella val ska i tillämpliga delar iakttas vad som föreskrivits om 
kommunalvalet i vallagen. Närmare bestämmelser om förrättande av proportionella val ska tas med i 
förvaltningsstadgan.

Politiskt proportionella val förutsätter att hela presidiet väljs vid samma valförrättning. Någon 
egentlig valförrättning är inte nödvändig, om valet av presidium är enhälligt.

Om valet av presidium förrättas som majoritetsval, har var och en som deltar i valet till sitt 
förfogande lika många röster som det antal personer som ska väljas. Den röstande kan ge endast en 
röst till en kandidat men behöver inte använda alla röster. Den som fått flest röster väljs till 
ordförande, den som fått näst mest väljs till förste vice ordförande osv. Vid samma antal röster avgör 
lotten.

Vid proportionella val har den som röstar en röst och den ges till en kandidatlista. Om det ska väljas 
ordförande och vice ordförande, kan det på kandidatlistan finnas högst två namn med siffrorna 1 och 
2. För kandidaterna räknas jämförelsetal utgående från det antal röster som kandidatlistan får. 
Kandidat nummer 1 får ett jämförelsetal som är hela antalet röster på listan, kandidat nummer 2 får 
hälften av antalet röster på listan. Den som fått det största jämförelsetalet väljs till ordförande, den 
som fått det näst största jämförelsetalet väljs till vice ordförande. Vid samma jämförelsetal avgör 
lotten.

Om fullmäktige har beslutat införa ordförandemodellen, förrättas valet av ledamöter i nämnderna 
eller utskotten och deras presidier enligt följande: Först väljs en av ledamöterna i kommunstyrelsen 
till ordförande för nämnden eller utskottet vid ett separat val. Sedan väljs ledamöter till nämnden eller 
utskottet. Därefter väljs vice ordförande bland de valda ledamöterna. Om flera än en vice ordförande 
ska väljas, väljs de vid samma valförrättning. Valförrättningar behövs inte om valen är enhälliga.



HFD 2013:176: Proportionella val av ordförande och vice ordförande för fullmäktige hade i enlighet 
med arbetsordningen för T kommunfullmäktige förrättats så, att man röstade på listor. Lista nr 2 
upptog en kandidat (A) och lista nr 3 två kandidater (B och C, i nu nämnd ordning). 
Fullmäktigeledamöterna hade röstat på någondera kandidatlistan.

I ärendet gällde det bland annat att avgöra om bestämmelserna i arbetsordningen för T 
kommunfullmäktige, enligt vilka proportionella val förrättades så att man röstade på listor, var 
lagstridiga med beaktande av att det i 60 § 4 mom. i kommunallagen föreskrivs att vid proportionella 
val ska i tillämpliga delar iakttas vad som stadgas om kommunalval. I saken gällde det att ta ställning 
till en central princip vid kommunalval, dvs. betydelsen av att val är direkta.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att med hänsyn till skillnaden mellan kommunalval och val som 
förrättades av fullmäktige, vilken närmare beskrevs i skälen till beslutet, kunde 60 § 4 mom. i 
kommunallagen inte tolkas så att proportionella val av presidiet måste vara direkta på det sätt som 
avses i 9 § 2 mom. i kommunallagen. Bestämmelserna om proportionellt valsätt i den arbetsordning 
som kommunfullmäktige med stöd av bemyndigandet i 60 § 4 mom. i kommunallagen hade antagit 
skulle inte lämnas utan avseende, utan tillämpas.

Kommunfullmäktiges beslut om val av presidium för fullmäktige hade inte tillkommit i oriktig ordning 
på det sätt som avses i 90 § 2 mom. i kommunallagen. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes på 
besvär av kommunstyrelsen och A:s besvär över kommunfullmäktiges beslut avslogs.

HFD 26.9.1986/3699: I ett proportionellt val av presidium för fullmäktige hade samma person varit 
uppställd på två olika kandidatlistor. Valet upphävdes på den grunden att det hade förrättats i oriktig 
ordning.

HFD 1988 A 28: I fullmäktiges arbetsordning kunde bestämmas att valnämnden vid förrättande av 
proportionella val, om möjligt, skulle fråga kandidaterna på vilken lista deras namn skulle stå kvar om 
samma person även efter ombudets rättelse av kandidatlistan fortfarande var uppställd på två eller 
flera listor.

Proportionella val förrättas alltid med slutna sedlar. Majoritetsval är i första hand öppna, men kan 
förrättas med slutna sedlar om så yrkas. Det räcker att en av organets ledamöter yrkar på val med 
slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör lotten.

HFD 1983 II 37: Ett val kunde på yrkande av ordföranden förrättas med slutna sedlar fastän ingen 
annan av ledamöterna hade yrkat på ett dylikt förfarande.

HFD 1991 A 41: I ett val av tjänsteinnehavare som förrättades med slutna sedlar ansågs röster som 
hade getts till en person med namnet Vastamäki vara avsedda för en person som hette Vastamaa.

HFD 1978 II 120: Fullmäktige hade före valet av ledamöter till en nämnd enhälligt godkänt 
ordförandens förslag om valförfarandet. Vid valet hade först enhälligt utsetts alla ledamöter utom en, 
varefter den sista ledamoten hade utsetts genom val med slutna sedlar. Valet ansågs ha blivit 
förrättat enligt 28 § KomL 1976.

Vid ett elektroniskt sammanträde får val förrättas med slutna sedlar endast om valhemligheten är 
tryggad. I praktiken förutsätter det här att:

• ledamoten i ett organ kan identifieras på att tillförlitligt sätt
• lagda röster sänds till den egentliga sammanträdesplatsen med hjälp av en krypterad 

elektronisk förbindelse



• rösterna räknas så att den som lagt sin röst och röstens innehåll inte ska kunna kopplas ihop.

Om förutsättningarna inte kan uppfyllas, ska valärendet flyttas till följande sammanträde, som då inte 
kan ske som elektroniskt sammanträde.

Förhandlingar om platserna i förtroendeorgan

Varje kommun har sin praxis och kultur när det gäller fördelningen av platserna i förtroendeorganen. 
Allmän praxis är att de politiska grupperna i fullmäktige i förväg förhandlar om fördelningen av 
platserna och att fullmäktige utgående från förhandlingsresultatet enhälligt kan välja ledamöter, 
ersättare och presidium för kommunens organ. Om förhandlingarna inte leder till enhällighet, måste 
organen och presidierna utses ett för ett genom val, oftast proportionellt val.

Utgångspunkten i förhandlingarna är att platserna i förtroendeorganen fördelas enligt principerna för 
proportionella val enligt det antal fullmäktigeplatser som de olika grupperna har. Valet förrättas av 
fullmäktige. Utgående från storleken på de olika grupper som är representerade i fullmäktige kan 
man på förhand räkna ut hur många platser varje grupp skulle få i ett proportionellt val. Exempelvis
på följande sätt:

Det finns 35 ledamöter i fullmäktige. Partierna och de andra grupperna (A–E) har ledamöter enligt 
följande:

   A    B    C    D E

Fullmäktigeledamöter och
 jämförelsetal
/d'Hondt)

   11
   5,5
   3,66
   - - 

8
   4
   2,66
   - -

   7
   3,5
   2,33
   - - 

   5
   2,5
   1,66
   - -

     4
     2
     1,33
     - -

Om det gäller val av ett organ med 9 ledamöter, får de olika grupperna, i den ordning jämförelsetalen 
anger, platser enligt följande:

1. A (jämförelsetalet 11)
2. B (8)
3. C (7)
4. A (5,5)
5. D (5)
6. E (4)
7. B (4)
8. A (3,66)
9. C (3,5)
--------------------
10. B (2,66)

Varje grupp får platser i den ordning jämförelsetalen anger så länge det finns platser att dela ut i 
respektive organ. I detta fall får grupp A tre platser, grupp B två platser, grupp C två platser och 
grupperna D och E var sin plats.



Grupperna kan samarbeta genom att bilda ett slags ”valallians”.  Om exempelvis grupperna D och E 
förenar sina resurser, blir deras första jämförelsetal 9 (5 + 4).  Då gäller det för D och E att komma 
överens om hur de ska fördela platserna mellan sig.

Särskilda villkor som gäller organens sammansättning 

Fullmäktige kan i förvaltningsstadgan besluta att till ledamöter i kommunstyrelsen och i vissa 
nämnder kan väljas endast ledamöter och ersättare i fullmäktige, varvid nämnden kan kallas utskott. 
Villkor som genom en bestämmelse i förvaltningsstadgan har uppställts för ett organs 
sammansättning binder också fullmäktige när det utser ledamöterna i organet. Om 
sammansättningen efter ett val inte är förenlig med bestämmelsen i förvaltningsstadgan måste valet 
förrättas på nytt. Det är ändå befogat att ordföranden före valet konstaterar vilket villkor som ställs 
på sammansättningen och dess inverkan på valresultatet.

Också i lag kan särskilda behörighetskrav ställas som ska beaktas vid val (t.ex. 4 a § i 
jämställdhetslagen). Om ett organs sammansättning inte uppfyller villkoren i 4 a § i 
jämställdhetslagen måste valet förrättas på nytt. Det samma gäller kravet i 73 § 3 mom. i 
kommunallagen på att majoriteten av ledamöterna i kommunstyrelsen ska vara personer som inte är 
anställda hos kommunen eller kommunkoncernen.

Kommunstyrelsen utövar tillsyn över lagenligheten i beslut av fullmäktige. Om en person som enligt 
kommunstyrelsen inte är valbar har utsetts till ett förtroendeuppdrag, ska kommunstyrelsen vägra att 
verkställa beslutet och utan dröjsmål förelägga fullmäktige ärendet på nytt (KomL 96 §). En 
förtroendevald som konstaterats sakna valbarhet ska sköta sitt uppdrag tills fullmäktige har valt en 
annan person i hans eller hennes ställe (KomL 79 § 2 mom. 3 punkten).

När fullmäktige behandlar saken på nytt, kan fullmäktige välja en helt ny sammansättning i organet 
(HFD 31.8.1998/1483). Å andra sidan torde det inte finnas något hinder för att i stället för den som 
inte är valbar utse en valbar person ur samma grupp som den som inte är valbar.

Särskilda bestämmelser om kommunala organ

Undervisningsförvaltningen i tvåspråkiga kommuner

Undervisningsförvaltningen i en tvåspråkig kommun berörs av 30 § 4 mom. i kommunallagen. I 
förvaltningen av en tvåspråkig kommun ska de olika språkgrupperna beaktas. 
Förtroendeförvaltningen inom undervisningsväsendet ska ordnas separat för de båda 
språkgrupperna. Alternativen är:

• ett separat organ för vardera språkgruppen eller
• ett gemensamt organ som indelas i sektioner efter språkgrupp.

Ledamöterna i organen eller sektionerna ska väljas bland personer som hör till respektive 
språkgrupp. Till respektive språkgrupp räknas personer som i befolkningsdatasystemet uppgett 
språket i fråga som sitt modersmål. I praktiken väljs till språkgruppens organ sannolikt också sådana 
personer som använder språket som hemspråk.

Kommunal centralvalnämnd

Enligt 13 § i vallagen ska fullmäktige i kommunen tillsätta en centralvalnämnd som består av fem 
medlemmar och ett tillräckligt antal ersättare, dock minst fem. Ersättarna ska ställas i den ordning i 



vilken de träder i stället för medlemmarna. Fullmäktige ska bland medlemmarna utse en ordförande 
och en vice ordförande. Både medlemmarna och ersättarna ska i den utsträckning det är möjligt 
företräda de grupper av väljare som vid föregående kommunalval (2017) ställt upp kandidater i 
kommunen.

För att medlemmarna och ersättarna i den kommunala centralvalnämnden ska representera grupper 
av väljare som ställt upp kandidater i föregående kommunalval förutsätter det i allmänhet att varje 
medlem och ersättare företräder olika grupper av väljare. Så länge en enda grupp som bör beaktas är 
orepresenterad, får inte två representanter för en annan grupp väljas till centralvalnämnden.

jfr HFD 2011:30:  Enligt 11 § 1 mom. i vallagen ska regionförvaltningsverket tillsätta en 
valkretsnämnd. Enligt 2 mom. består valkretsnämnden av ordförande, vice ordförande och tre andra 
medlemmar samt fyra ersättare. Både medlemmarna och ersättarna ska i mån av möjlighet företräda 
de i partiregistret införda partier som vid föregående riksdagsval ställt upp kandidater i valkretsen.

Regionförvaltningsverket hade tillsatt en valkretsnämnd och utsett ordföranden, vice ordföranden 
och de tre medlemmarna så att dessa företrädde fem olika partier samt fyra ersättare så att dessa 
företrädde fyra av de nämnda partierna. Distriktsorganisationen för ett parti vars representant inte 
hade valts till vare sig medlem eller ersättare överklagade regionförvaltningsverkets beslut.

Bestämmelsen i vallagen om valkretsnämndens sammansättning hindrade inte att ersättarna 
företräder andra partier än medlemmarna. Inget parti hade i alla fall fått större representation än en 
medlem och en ersättare i valkretsnämnden. Beslutet var inte lagstridigt.

Den som utses till centralvalnämnden ska vara valbar enligt bestämmelsen om allmän valbarhet i 71 
§ i kommunallagen. Dessutom tillämpas 74 § 1 mom. som begränsar valbarheten till en nämnd. Den 
mest påtagliga begränsningen är kravet på valbarhet till fullmäktige, vilket betyder att de ledande 
tjänsteinnehavarna i kommuner och samkommuner samt personer i ledande ställning i ett 
koncernbolag inte är valbara till centralvalnämnden.

Enligt 13 § vallagen kan en ”medlem eller ersättare som enligt en kandidatansökan som lämnats till 
centralvalnämnden har uppställts som kandidat för ett parti eller en valmansförening inte delta i 
centralvalnämndens arbete vid valet i fråga”. I praktiken blir hindret inte aktuellt förrän vid följande 
kommunalval våren 2021.

Statliga organ inom lokalförvaltningen

Kommunen väljer också personer för att sköta förtroendeuppdrag i ett antal statliga organ. 
Kommunen väljer exempelvis nämndemännen vid tingsrätten, gode männen vid 
fastighetsförrättningar och medlemmarna i delegationen för polisen. För en person som kommunen 
valt att sköta ett statligt förtroendeuppdrag gäller vad som föreskrivs om kommunens 
förtroendevalda i 69 § 3 mom. i kommunallagen, om inte något annat föreskrivs i respektive 
speciallagar. I speciallagarna föreskrivs i allmänhet om åtminstone frågor i anslutning till personval.

Likaså gäller 4 a § i jämställdhetslagen också de medlemmar som kommunen utsett till statliga 
organ, om det inte i en speciallag finns noggrannare bestämmelser om valbarheten för de personer 
som ska väljas (se nedan villkoren för nämndemän vid tingsrätten, som också tillämpas på gode män 
vid fastighetsförrättningar).

Nämndemän vid tingsrätten



Enligt 4 § i lagen om nämndemän vid tingsrätterna väljer kommunfullmäktige nämndemännen för en 
period som motsvarar fullmäktiges mandattid. De nämndemän som väljs i kommunen ska så rättvist 
som möjligt representera kommuninvånarnas ålders-, närings- och könsfördelning samt de språkliga 
förhållandena i kommunen.

En nämndeman ska vara finsk medborgare och bosatt i en kommun som hör till tingsrättens 
domkrets. Nämndemannen får inte vara försatt i konkurs, hans eller hennes handlingsbehörighet får 
inte ha begränsats och han eller hon ska anses lämplig att verka som nämndeman. Den som inte har 
fyllt 25 år eller som har fyllt 65 år får inte väljas till nämndeman. Den som innehar en tjänst vid en 
allmän domstol eller vid Brottspåföljdsmyndigheten eller som i sin tjänst utför utsökningsuppgifter, 
förundersökning av brott eller tull- eller polisbevakning får inte vara nämndeman, inte heller en 
åklagare, advokat eller någon annan som yrkesmässigt bedriver advokatverksamhet (2 §).

Gode män vid fastighetsförrättningar

Enligt 6 § i fastighetsbildningslagen ska fullmäktige till gode män för kommunen välja minst sex 
personer för en tid som motsvarar fullmäktiges mandattid. Den som väljs till god man ska vara 
förtrogen med fastighetsfrågor och känna de lokala förhållandena. Angående valbarheten till god 
man gäller dessutom vad som föreskrivs om nämndemän vid tingsrätten.

Delegationen för polisen

Enligt 13 § i polisförvaltningsförordningen fastställer Polisstyrelsen antalet medlemmar i 
delegationen för polisen. Kommunfullmäktige väljer delegationens medlemmar för sin mandattid. 
Varje medlem har en personlig suppleant. Delegationen utser inom sig en ordförande och en vice 
ordförande.
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Val av samkommunens organ 
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Nya ledamöter till samkommunens organ väljs i början av kommunfullmäktiges valperiod. I cirkuläret 
behandlas de omständigheter som inverkar på valet av ledamöter till samkommunernas organ, 
främst valbarheten och beaktande av den politiska proportionaliteten vid valet. Cirkuläret bygger på 
den lagstiftning som gäller den 1 juni 2017.

I cirkulär 11/2017 behandlas val av ledamöter till kommunstyrelsen, nämnderna och andra 
kommunala organ samt organens sammansättning, jämställdhet mellan män och kvinnor och frågor i 
anslutning till valförfarandet. I samma cirkulär ingår också anvisningar om val av förtroendevalda i 
samkommuner.

Detta cirkulär ersätter cirkulär 24.10.2012, 20/80/2012.

Närmare upplysningar:

E-postservice: forvaltningsjuristerna[at]kommunforbundet.fi

Saija Haapalehto, tf. 050 567 0862
Susanna Ijäs, tf. 050 432 5684
Tarja Krakau, tf. 050 571 0018
Kirsi Mononen, tf. 040 569 5511
Riitta Myllymäki, tf. 050 349 5460
Ida Sulin, tf. 050 563 3023

Samkommunens organ

Bestämmelser om samkommunens organ finns i 58 § i kommunallagen. Samkommunens 
beslutanderätt utövas av samkommunsfullmäktige eller samkommunsstämman. I en samkommun 
med endast ett organ fördelar sig beslutanderätten mellan medlemskommunerna och 
samkommunens organ på det sätt som bestäms i grundavtalet. En samkommun kan också ha andra 
organ enligt vad som bestäms i grundavtalet.

I kommunallagen föreskrivs inte om vilket av kommunens organ som utser ledamöterna i 
samkommunsfullmäktige. I grundavtalet kan medlemskommunerna komma överens om att 
kommunernas fullmäktige utser de ledamöter som representerar kommunen i 
samkommunsfullmäktige. När det är fullmäktige som utser ledamöterna, kan fullmäktige också 
återkalla uppdraget för ledamöterna om dessa inte åtnjuter förtroende. När det är kommunstyrelsen 
som utser ledamöterna, har den inte möjlighet att återkalla uppdraget för ledamöterna.

/ Cirkular / Val av samkommunens organ 
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Samkommunsstämma ska hållas minst två gånger om året. Representanterna vid 
samkommunsstämman utses av medlemskommunernas kommunstyrelse eller av något annat 
kommunalt organ, också fullmäktige, som medlemskommunernas fullmäktige beslutar. 
Medlemskommunerna utser sina representanter särskilt till varje stämma (60 § 2 mom.).

I en samkommun med endast ett organ ska medlemskommunerna utse ledamöterna till organet 
(vanligen samkommunsstämman) och till revisionsnämnden. I grundavtalet kan 
medlemskommunerna komma överens om att det är kommunernas fullmäktige som utser 
ledamöterna.

En samkommun kan också ha andra organ enligt vad som bestäms i grundavtalet, och dessa organ 
väljs av samkommunens högsta organ, dvs. samkommunsfullmäktige eller samkommunsstämman. 
Organen ska enligt 58 § 3 mom. ges en sammansättning som svarar mot de politiska 
styrkeförhållandena i medlemskommunerna (se nedan).

Om sammansättning och val av organ i landskapsförbunden föreskrivs i 17 a § i lagen om utveckling 
av regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten.

Samtycke till förtroendeuppdrag

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt samtycke till att ta emot uppdraget 
(KomL 70 § 1 mom.). Innan en person blir vald till ett förtroendeuppdrag ska personen ge sitt 
samtycke. Kommunallagen har inga bestämmelser om utformningen av samtycket. Det är bäst att 
begära att alla samtycken ges skriftligt, för då kan ett givet samtycke vid behov styrkas.

Den som är föreslagen till ledamot i samkommunsstyrelsen kan ge till exempel följande 
samty>Bestämmelser om valbarhet till samkommunernas organ finns i 76 § i kommunallagen:

Valbar till ett organ i en samkommun är den som enligt 71 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom 
någon av samkommunens medlemskommuner. Valbara är dock inte personer som avses i 72 § 1 
mom. 1 punkten eller personer som är anställda hos samkommunen.

Valbar till ledamot i något annat organ än ett organ som avses i 58 § 1 mom. är inte heller den som är 
ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i 
en därmed jämförbar ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse, om det är fråga om 
en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta eller lida väsentlig skada av hur de ärenden 
avgörs som normalt behandlas i organet.

Till en direktion och en kommitté kan dock väljas också den som inte är valbar till andra organ i 
samkommunen eller vars hemkommun inte är medlemskommun i samkommunen.

Enligt 56 § 2 mom. i kommunallagen kan det i grundavtalet bestämmas att ledamöterna och 
ersättarna i andra organ än samkommunsstämman ska vara fullmäktigeledamöter i 
medlemskommunerna.

En allmän förutsättning för valbarhet till samkommunens organ är allmän valbarhet till 
förtroendeuppdrag i någon medlemskommun enligt 71 § (se cirkulär 11/2017). De särskilda 
begränsningarna av valbarheten till kommunens organ tillämpas inte på samkommunernas organ, 
utom 75 § som i tillämpliga delar tillämpas på samkommunens revisionsnämnd. Om begränsad 
valbarhet till samkommunens organ föreskrivs i 76 § i kommunallagen.



Valbarheten begränsas för det första för statstjänstemän som sköter tillsynsuppgifter som berör 
kommunförvaltningen direkt (KomL 72 § 1 mom. 1 punkten, om tillämpningen av bestämmelsen se 
cirkulär 11/2016).

För det andra gäller begränsningen samkommunens hela personal. Begränsningen gäller således inte 
enbart ledande tjänsteinnehavare, utan alla anställda hos samkommunen. Tjänstledighet eller 
arbetsledighet avbryter inte ett anställningsförhållande. Det betyder att en anställd inte blir valbar 
genom att ta tjänstledigt eller arbetsledigt från samkommunen.

Kommunalt anställdas valbarhet till förtroendeuppdrag i den egna kommunen är begränsad. Däremot 
kan också ledande tjänsteinnehavare i en medlemskommun väljas till organ inom samkommunen. 
Samarbetet kan ibland vara av en sådan karaktär att det snarare förutsätter sakkunskap hos 
tjänsteinnehavare än politiskt övervägande.

I samkommunens grundavtal kan det ändå bestämmas att samkommunsfullmäktige eller något 
annat organ i samkommunen endast får bestå av fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. 
Detta krav får inte ställas på representanter till samkommunsstämman. Ledamöterna i det högsta 
beslutande organet för ett landskapsförbund ska med stöd av lagen vara fullmäktigeledamöter i 
medlemskommunerna. Om lagen eller grundavtalet förutsätter att den som utses ska vara 
fullmäktigeledamot, är en ersättare inte valbar.

HFD 11.8.2015/2170: Enligt 82 § 4 mom. i kommunallagen (365/1995) kan det i grundavtalet 
överenskommas om att ledamöterna och ersättarna i andra organ än samkommunsstämman ska 
vara fullmäktigeledamöter i medlemskommunerna. Enligt § 12 i grundavtalet för samkommunen 
utser medlemskommunerna ledamöter och ersättare till samkommunens revisionsnämnd bland sina 
fullmäktigeledamöter. Därmed skulle § 12 tolkas så att ersättare i fullmäktige inte kunde utses till 
revisionsnämnden.

Begränsningen i 76 § 2 mom. i kommunallagen (2015), som gäller personer i ledande och ansvarsfull 
ställning i vissa affärsdrivande sammanslutningar, motsvarar det som föreskrivs om 
kommunstyrelsen och kommunens övriga organ i 73 § 1 mom. 4 punkten och 74 § 1 mom. 3 
punkten. Till exempel verkställande direktören i ett aktiebolag som säljer hälsovårdstjänster kan 
sakna valbarhet till styrelsen i samkommunen för sjukvårdsdistriktet. För tolkningen av 
bestämmelsen redogörs i cirkulär 11/2017.

På samma sätt som i en kommun kan man också i en samkommun till en direktion och en kommitté
välja också en sådan person (t.ex. en anställd hos samkommunen) som inte är valbar till andra organ 
i samkommunen eller vars hemkommun inte är medlemskommun i samkommunen. Valbarheten 
förutsätter endast att personen har fyllt 18 år när valet sker och att han eller hon inte har förklarats 
omyndig. Med omyndig avses en person som har förklarats omyndig med stöd av lagen om 
förmyndarverksamhet.

Politisk proportionalitet i organens sammansättning

De kommunala samarbetsorganisationerna har ansetts problematiska eftersom sammansättningen i 
de beslutande organen inte motsvarar de politiska styrkeförhållandena i kommunerna inom 
samarbetsområdet. Det beror på att samtliga kommuner väljer representanter från de största 
politiska grupperingarna till det högsta beslutande organet.

Enligt 58 § 3 mom. i kommunallagen ska samkommunens andra organ än de som avses i 1 mom. 
ges en sammansättning som svarar mot den andel röster olika grupper som är representerade i 



medlemskommunernas fullmäktige fått inom samkommunens område vid kommunalvalet med 
iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen.

I samkommunsstämmans och samkommunsfullmäktiges sammansättning behöver man inte beakta 
de politiska styrkeförhållanden i medlemskommunerna. Detsamma gäller samkommunens styrelse i 
samkommuner med endast ett organ. Det högsta organet i landskapsförbunden utgör däremot ett 
undantag (se närmare under rubriken Landskapsförbundens organ).

Grupper som är representerade i fullmäktige är de partier som varit representerade i valet. Dessutom 
beaktas också valmansföreningar och gemensamma listor som sådana ”grupper” som avses i lagen 
under vissa förutsättningar när man lägger upp sammansättningen (se nedan).

Antalet platser för varje parti och annan grupp räknas ut enligt följande:

• De röster som en grupp fått i kommunalvalet i samkommunens olika medlemskommuner 
räknas samman. De grupper som inte fått representation i fullmäktige i någon kommun lämnas 
utanför räkningen. Om en grupp har fullmäktigeledamöter endast i en del av 
medlemskommunerna, räknas rösterna också för en sådan kommun där gruppen inte har 
någon fullmäktigeledamot. Valförbund är inte grupper och de upplöses när rösterna 
sammanräknas.

• Som jämförelsetal för varje grupp tas det antal röster som räknats på ovan nämnda sätt. 
Genom att dividera detta tal med två, tre, fyra osv. fås följande jämförelsetal för gruppen.

• I den ordning som jämförelsetalen anger får varje grupp så många platser som antalet 
ledamöter i organet förutsätter.

I en samkommun för ett sjukvårdsdistrikt räknas gruppernas röster ihop inom hela samkommunens 
område, trots att det är fråga om en regional nämnd:

HFD 2012:72: Enligt grundavtalet för samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt var sjukvårdsdistriktets 
kommuner indelade i sjukvårdsområden. För verksamheten inom dessa sjukvårdsområden fanns 
enligt grundavtalet nämnder, som lydde under samkommunens styrelse och tillsattes av 
samkommunens fullmäktige. Enligt grundavtalet skulle nämnden för ett sjukvårdsområde under 
styrelsens ledning leda sjukvårdsområdets verksamhet, bereda sådana ärenden som rörde 
sjukvårdsområdet och som skulle behandlas av styrelsen och fullmäktige och se till att besluten om 
dem verkställdes samt svara för samarbetet med primärvården i områdets kommuner.

Ledamöterna, ersättarna, ordföranden och vice ordföranden i nämnden för ett sjukvårdsområde 
skulle väljas så, att nämnden fick en sammansättning som svarade mot den andel röster olika 
grupper som var representerade i medlemskommunernas fullmäktige hade fått inom hela 
samkommunens område vid kommunalvalen med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt 
kommunala vallagen och inte en sammansättning som svarade mot den andel röster som grupperna 
hade fått inom det sjukvårdsområde för vilket nämnden tillsattes.

Gemensamma listor

Svårigheter har uppstått kring s.k. obundna grupper som vid kommunalvalet varit uppställda på 
gemensamma listor, för det är svårt att avgöra när rösterna för grupper i olika kommuner ska räknas 
ihop. Följande avgöranden av högsta förvaltningsdomstolen styr tolkningen:

HFD 17.6.1999/1648: Vid beaktande av föreningarna de obundna i Kouvola, Kuusankoski, Iitti och 
Kotka, deras centrala mål, ömsesidiga samarbetsavtal och i praktiken genomförda samarbete samt 
medlemskap i de obundnas nationella förening, bör dessa föreningar gemensamt betraktas som en 



sådan grupp som avses i 81 § 4 mom. i kommunallagen, vilken på basis av antalet röster i 
kommunalvalet har rätt att i enlighet med proportionalitetsprincipen i kommunala vallagen få en plats 
i landskapsstyrelsen, dvs. det antal som motsvarar deras jämförelsetal. HFD bibehöll länsrättens 
beslut. Omröstning 4–1.

HFD 17.6.1999/1649: Samkommunsfullmäktige hade utsett ledamöterna och ersättarna till nämnden 
för Hyvinge sjukvårdsområde. Länsrätten upphävde det beslut samkommunsfullmäktige fattat på 
den grund att de obundnas gemensamma lista (Puolueisiin sitoutumattomat) i Hyvinge i 
kommunalvalet inte hade räknats till samma grupp som Tusby obundnas (Tuusulan sitoutumattomat 
ry) gemensamma lista.

Enligt 81 § 4 mom. i kommunallagen ska nämnden ges en sammansättning som motsvarar den 
andel röster olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått inom 
samkommunens område vid kommunalvalet med iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt 
kommunala vallagen. Båda föreningarna är medlemmar i De Obundna i Nyland rf och deras stadgar 
har gjorts upp enligt samma mall. De obundnas gemensamma lista i Hyvinge i kommunalvalet kan 
jämställas med de obundnas gemensamma lista i Tusby så att dessa listor ska betraktas som en 
sådan grupp som avses i 81 § kommunallagen. Det beslut samkommunens fullmäktige hade fattat 
var lagstridigt. HFD bibehöll länsrättens beslut. Omröstning 4–1.

HFD 1.12.1994/5949: I kommunalvalet i Helsingfors hade Pääkaupunkiseudun sitoutumattomat ry 
en gemensam lista och i Esbo hade Obundna i Esbo rf en gemensam lista. När man beaktade den 
utredning om dessa föreningar som framgår av handlingarna och syftet med den bestämmelse som 
ska tillämpas för att ge organen en sammansättning i enlighet med de politiska styrkeförhållandena i 
kommunalvalet, ansågs de nämnda gemensamma listorna som en sådan grupp som avses i 122 § 4 
mom. i kommunallagen från 1976. Omröstning 3-2.

HFD 9.8.2006/1880: Enligt KomL 86 a § ska de grupperingar som är representerade i det högsta 
beslutande organet för ett förbund på landskapsnivå ha röstandelar som svarar mot den andel röster 
som de olika grupper som är representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått vid 
kommunalvalen. Gruppen Tuusulan puolesta ry var inte medlem av De Obundna i Nyland rf eller De 
obundna i Finland rf. Beträffande sambanden mellan Tuusulan puolesta ry och föreningarna i de 
övriga kommunerna, exempelvis samarbete, gemensamma mål eller enhetliga stadgar för 
föreningarna i fråga, framfördes inte sådana omständigheter utifrån vilka den gemensamma listan 
Tuusulan puolesta och de övriga gemensamma listor som ändringssökanden avsåg kunde anses 
utgöra en sådan gruppering som avses i 86 a §.

För att man ska kunna räkna ihop rösterna för olika grupper som står utanför partierna förutsätts att 
grupperna har tillräckligt nära anknytning till varandra. Det räcker inte att det handlar om grupper 
utanför partierna. På de ovannämnda besluten har inverkat bland annat frågan om de föreningar som 
varit uppställda i valet har gemensamma mål, samarbetsavtal och enhetliga stadgar och hör till en 
regional eller riksomfattande förening för obundna.

Representation för ett politiskt parti

I rättspraxis har man också tagit ställning till vem som kan representera ett politiskt parti i en 
samarbetsorganisation mellan kommuner. I HFD 1991 A 46 ansåg man att en obunden representant 
inte kan väljas till representant för ett registrerat parti i ett organ som är underställt 
förbundsstyrelsen. Till denna del kan tolkningen dock anses ha ändrats, då högsta 
förvaltningsdomstolen i sitt avgörande 7.9.1995 L 3457 med avvikelse från sin tidigare ståndpunkt 



ansåg att man ur kommunallagen eller någon annan lag inte kan härleda något sådant krav att man 
av den person som väljs till samkommunens organ kan förutsätta partimedlemskap. Till representant 
för en politisk grupp kan således väljas den person som gruppen föreslår, även om personen inte är 
medlem i den politiska gruppen i fråga. Personen får ändå inte vara medlem i ett annat parti, vilket 
framgår av följande avgörande:

HFD 29.2.2008/402: Enligt 81 § 4 mom. i kommunallagen ska bland annat samkommunsstyrelsen 
ges en sammansättning som motsvarar den andel röster olika grupper som är representerade i 
medlemskommunernas fullmäktige fått vid kommunalvalet med iakttagande av 
proportionalitetsprincipen enligt vallagen. I det här fallet var det ostridigt att det på Finlands 
Socialdemokratiska Partis plats hade valts en medlem av Samlingspartiet. Samkommunsstyrelsens 
sammansättning motsvarade därför inte den relativa andel röster som de olika grupperna i 
medlemskommunernas fullmäktige fått, vilket förutsätts i KomL 81 § 4 mom. 
Samkommunsfullmäktiges beslut var lagstridigt. Det saknade betydelse att fullmäktiges beslut hade 
baserat sig på en enhällig överenskommelse mellan de politiska beslutsfattarna i de kommuner som 
bildade samkommunen.

Valförfarandet i en samkommun

När en samkommuns högsta organ utser förtroendevalda skapar det problem, eftersom ledamöterna 
i samkommunsstämman och samkommunsfullmäktige i allmänhet har olika antal röster. Dessutom 
ska man beakta de politiska styrkeförhållandena i medlemskommunerna och bestämmelsen om 
kvotering i jämställdhetslagen (se cirkulär 11/2017).

Man har löst problemet med olika antal röster så att den som deltagit i valet fått sitt antal röster 
antecknat på valsedeln. Då kan valhemligheten följaktligen inte tryggas när valet sker med slutna 
sedlar.

I kommunallagen finns en matematisk formel för uträkning av om det finns förutsättningar för 
proportionella val. När formeln tillämpas på samkommuner ska man beakta det olika antal röster 
som ledamöterna i det valförrättande organet har. Bestämmelsen kan inte tillämpas direkt om 
ledamöterna har olika antal röster. Det är dock möjligt att använda formeln om man i stället för 
antalet ledamöter använder det sammanlagda antalet röster som de närvarande ledamöterna har.

Enligt 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 
procent vardera i organ för kommunal samverkan, om inte särskilda skäl talar för något annat. 
Bestämmelsen om kvotering tillämpas också på samkommunens högsta organ dit varje 
medlemskommun utser sina egna representanter. För att organens lagliga sammansättning ska 
kunna tryggas, ska medlemskommunerna i förväg förhandla om platserna i förtroendeorganen.

Landskapsfullmäktiges sammansättning

Ledamöterna i landskapsförbundets högsta beslutande organ ska vara ledamöter i 
medlemskommunernas fullmäktige. Röstandelarna för de grupperingar som är representerade i 
organet ska vid valet svara mot den andel röster som de olika grupper som är representerade i 
medlemskommunernas fullmäktige fått inom landskapets område vid kommunalvalen med 
iakttagande av proportionalitetsprincipen enligt vallagen. Varje medlemskommun ska ha minst en 
representant i det högsta beslutande organet i ett landskapsförbund (17 a § i lagen om utveckling av 
regionerna och förvaltning av strukturfondsverksamheten). Då endast fullmäktigeledamöter nämns i 
bestämmelsen är ersättarna i medlemskommunerna inte valbara.



Bestämmelsen innebär att politisk proportionalitet ska beaktas i sammansättningen i 
landskapsförbundets högsta organ, dvs. i praktiken i samkommunens fullmäktige 
(landskapsfullmäktige), vilket är en avvikelse från andra samkommuner. Grundavtalen för 
landskapsförbunden är uppgjorda så att landskapsfullmäktige väljs av kommunernas representanter 
på en stämma. Då är det också lättare att beakta kraven gällande sammansättningen, också kraven i 
jämställdhetslagen.
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VSVD 
 
ANVISNING FÖR HANTERING AV AVTAL 
Godkänt i styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt x.x.2017 
 
 
Enligt kommunallagen är hanteringen av avtal en del av ledningen av samkommunen och en del av 
samkommunens anordnandeansvar. De bestämmelser i kommunallagen som berör riskhantering och 
intern kontroll berör också avtalshanteringen. Förvaltningsstadgans §19 ålägger styrelsen att ge 
närmare anvisningar om avtalshanteringen. 
 

1. Avtalsprocessen 
 
Avtal och anskaffningar styrs av lagstiftning, samkommunens förvaltningsstadga och av 
styrelsen givna anvisningar. 

 
Avtalsprocessen delas in i beredning, beslut och uppföljning.  

 
Avtal mellan kommuner och myndigheter görs utan konkurrensutsättning. Också i de fall som 
ingen konkurrensutsättning görs måste samkommunens intresse beaktas noggrant i 
beredningen och uppföljningen.   

 
 

2. Riskbedömning av avtal 
 
Ett avtal kan vara förbundet med ekonomiska eller verksamhetsmässiga risker, vilket 
förutsätter kompetens att uppgöra avtal och följa upp dem under hela avtalsperioden. 
 
Vid beredningen av avtal måste beställarens representant alltid på förhand reda ut avtalets 
innehåll och omfattning, de risker och inverkningar på verksamheten som avtalet medför. Vid 
riskbedömningen bör man följa den av styrelsen fastställda riskhanterings- och 
säkerhetspolicyn. 
 
I avtalen skall det i regel finnas en klausul om avtalsvite eller annan konsekvens om 
avtalsvillkoren bryts. 
 
För att minimera riskerna vid avtalsberedningen är huvudprincipen att vedertagna 
avtalsvillkor tillämpas. Dessa allmänna villkor är: 
 
-JYSE 2014 VAROR 
-JYSE 2014 TJÄNSTER 
-JIT 2015 samt tillhörande specialvillkor 
-KSE 2013 
-YSE 1998  
 
I de avtal som är kritiska för tryggandet av specialsjukvårdens verksamhet bör alltid tas in 
villkor om hur man hanterar störningar och om hur kvaliteten följs upp. 
 
I förvaltningsstadgan regleras ansvaret för den interna och externa kontrollen. Riskhantering 
är en del av den interna kontrollen 
 
I anvisningen för intern kontroll och god ledning och förvaltning finns närmare direktiv.    

 
 

3. Ansvarspersoner och deras uppgifter vid avtalshanteringen 
 

Allmän kompetens och ansvar i avtalsfrågor följer de riktlinjer som finns sagda i 
förvaltningsstadgan om kompetens och ansvar och uppgiftsbeskrivningar. Närmare 
preciseringar kan finnas utskrivna i styrelsens delegeringsbeslut eller regelverk. 
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4. Beredningen av avtal 
 

Organ och tjänstemän skall ombesörja att samkommunens ekonomiska och 
verksamhetsmässiga målsättningar förverkligas genom avtalsvillkoren. Avtalsvillkoren skall 
vara beredda redan i samband med att en upphandling inleds. De avtal som inte föregås av en 
upphandling skall i tillämpliga delar följa samma principer. 

 
De tjänstemän som bereder avtalet svarar för att avtalets målsättning uppställs, tillräckligt 
beslutsunderlag sammanställs samt att anskaffningsdokument uppgörs och beslut delges.  
 
Vid anskaffningar följs lagen om offentlig upphandling samt av styrelsen fastställda 
anskaffningsdirektiv. Samanskaffningar kan göras inom ERVA-samarbetet eller via KL 
Kuntahankinnat Oy eller motsvarande samarbetsform. 

 
 

5. Uppkomsten av avtal och avtalens undertecknande 
 

 
I regel uppstår ett bindande avtal när bägge parterna har undertecknat det.  
 
Ett avtalsförhållande bedöms utgående från privaträttsliga bestämmelser och ett gjort avtal 
binder alltid samkommunen om avtalsparten varit i god tro. Ett muntligen ingånget avtal är 
också bindande. Muntliga avtal bör dock undvikas. Under en avtalsprocess får man inte göra 
utfästelser som överskrider de egna befogenheterna. 
 
Samkommunens avtal och andra rättshandlingar undertecknas på sätt som 
förvaltningsstadgans §148 fastställer. Beslutanderätt kan vidaredelegeras enligt 
förvaltningsstadgans §26. 
 
Som huvudregel undertecknas avtal av den som äger rättighet att besluta i ett budgetanslag. 
Vissa anskaffningar berör flera budgetår eller flera ansvarsenheter varför beslutanderätten 
måste delegeras till en tjänsteinnehavare. Om avtalet inte berör användning av budgetmedel 
undertecknas avtalet av den tjänsteinnehavare som enligt förvaltningsstadgan har 
ställningsfullmakt till detta. Nedan definieras avtalsrätten i de vanligaste fallen. 
 
ANSKAFFNINGSAVTAL 

 Avtal om investeringar undertecknas av förvaltningsdirektören ensam ifall det 
mervärdesskattefria värdet av upphandlingen är under 50 000€ och av 
distriktsdirektören och förvaltningsdirektören tillsammans om värdet överstiger 50 
000€. 

 Avtal på förbruksförnödenheter och livsmedel samt övriga s.k. bulkvaror 
undertecknas av inköpschefen. 

 Enhetens ansvarsperson har rätt att underteckna avtal på varor och tjänster vars 
sammanlagda värde ligger under 15 000€ och inte är fortlöpande. 

 Avtal om anskaffning av tjänster vars sammanlagda värde överskrider 15 000€ görs 
av serviceområdets chef/direktören för diagnostikcentret. Remittering av patienter 
omfattas inte. 

 Avtal om läkartjänster och andra sakkunnigtjänster undertecknas av 
ansvarsområdesdirektören. 

 
HYRES- OCH LEASINGAVTAL 

 Fortlöpande hyresavtal som gäller upphyrning eller uthyrning av fastigheter 
undertecknas av tekniska direktören 

 Leasingavtal undertecknas av ekonomidirektören 
 Upphyrning av lösöre följer reglerna för anskaffningar 

 
 



SERVICE- OCH UNDERHÅLLSAVTAL 
 Service- och underhållsavtal på apparatur undertecknas av tekniska direktören  
 Service- och underhållsavtal på IT-system undertecknas av IT-direktören 

 
SAMARBETSAVTAL 

 Samarbetsavtal undertecknas av den eller de tjänsteinnehavare vilka enligt 
förvaltningsstadgan svarar för verksamheten i fråga. 

 
FÖRSÄLJNINGSAVTAL 

 Avtal om försäljning av ur bruk taget lösöre görs av förvaltningsdirektören. 
 Avtal om försäljning av tjänster görs av serviceområdets chef/diagnostikcentrets 

direktör/förvaltningsdirektören enligt av ledningen fastslagna principer. 
 
 
ÖVRIGT 

 Vid frånvaro undertecknas avtalet av den utsedda vikarien, i annat fall flyttas 
avtalsrätten till tjänsteinnehavarens förman. 

 Vid oklara fall äger förvaltningsdirektören rätt att underteckna avtal.  
 

 
6. Uppföljningen av avtal och därtill hörande rapportering 

 
Ansvarspersonerna följer upp att avtalet verkställs i enlighet med avtalsvillkoren under hela 
avtalsperioden. 
 
Samkommunens avtal hanteras via ett elektroniskt avtalssystem, Cloudia,  i vars avtalsbas 
samkommunens alla i kraft varande avtal införs. Ur avtalsbasen fås behövlig rapportering över 
avtalsparter, ansvarspersoner, avtalstider samt behövliga påminnelsefunktioner. När ett avtal 
inte längre är giltigt arkiveras det enligt samkommunens arkivregler.  

 
 

7. Reklamation av avtal och informationsgången i samband med denna 
 

Reklamationsprocessen görs enligt de principer som finns fastslagna i sjukvårdsdistriktets 
anvisning. En reklamation förs in i det elektroniska avtalssystemet. 
 
Avtalets ansvarspersoner skall genast meddela åt sin förman om störningar i leveranserna eller 
om det inletts en process att utreda brott mot avtalet. Om myndigheter behöver informeras om 
bristerna för att för sin del kunna vidta åtgärder bör myndigheterna genast informeras. 

 
 

8. Ändring, uppsägande eller hävning av avtal 
 

En ändring i ett avtal skall noteras in det elektronska avtalshanteringssystemet, så att avtalet 
alltid är uppdaterat. På samma sätt skall en uppsägning eller hävning noteras. 
 
En rättighet att ensidigt ändra ett avtal avgörs i första hand av huruvida denna möjlighet finns 
inskriven i avtalet och om lagstiftningen medger det. Om denna rättighet inte finns inskriven 
kan ingendera parten ensidigt ändra ett avtal. 
 
Att säga upp eller att häva ett avtal är olika sätt att avsluta avtalets i kraft varande. Hävning 
betyder att avtalet genast upphör att gälla. En hävning blir aktuell när avtalsparten på ett 
väsentligt sätt brutit mot avtalet medan en uppsägning är ett sätt att avsluta ett avtal som inte 
längre kan ses fylla sitt syfte.  
 
Ett tidsbundet avtal görs som namnet antyder på en viss tid och upphör vid den avtalade tiden 
och kan i allmänhet inte sägas upp i förtid.  
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Sairaanhoitopiirien asukasluvut ja maksuosuu

Väestö 31.12.2015
Aluejako 1.1.2016

Sairaanhoitopiiri Osallistuu 
rahoitukseen

H:gin ja Uudenmaan Kyllä
Etelä-Karjalan Kyllä
Kymenlaakson Kyllä
HYKS erva
Helsingin ja Uudenmaan (ilman Espoota)
Espoon kaupunki

Varsinais-Suomen Kyllä
Satakunnan Kyllä
Vaasan Kyllä
TYKS erva

Pirkanmaan Kyllä
Etelä-Pohjanmaan Kyllä
Kanta-Hämeen Kyllä
Päijät-Hämeen Kyllä
TAYS erva

Pohjois-Savon Kyllä
Etelä-Savon Kyllä
Itä-Savon Ei
Keski-Suomen Kyllä
Pohjois-Karjalan Kyllä
KYS erva

Pohjois-Pohjanmaan Kyllä
Kainuun Kyllä
Keski-Pohjanmaan Kyllä
Lapin Kyllä
Länsi-Pohjan Kyllä
OYS erva

Rahoitukseeen osallistuvien väkiluku

Manner-Suomi

Ahvenanmaa Ei

Koko maa
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udet

Asukkaita Maksuosuus Investointi 2018 Investointi 2019 Investointi 2020

5 500 000 13 750 000 12 750 000

1616321 29,85 % 1 641 731 4 104 329 3 805 832
131 155 2,42 % 133 217 333 042 308 821
171 778 3,17 % 174 479 436 196 404 473
1 919 254
1 346 519
269 802

477 372 8,82 % 484 877 1 212 192 1 124 033
222 957 4,12 % 226 462 566 155 524 980
170 212 3,14 % 172 888 432 220 400 786
870 541

526 941 9,73 % 535 225 1 338 063 1 240 749
197 371 3,64 % 200 474 501 185 464 735
174 710 3,23 % 177 457 443 642 411 377
212 465 3,92 % 215 805 539 513 500 276
1 111 487

248 129 4,58 % 252 030 630 075 584 251
103 278 1,91 % 104 902 262 254 243 181
43 453
251 904 4,65 % 255 864 639 661 593 140
168 329 3,11 % 170 975 427 438 396 352
815 093

407 160 7,52 % 413 561 1 033 903 958 710
75 324 1,39 % 76 508 191 270 177 360
78 608 1,45 % 79 844 199 610 185 092
117 789 2,18 % 119 641 299 102 277 349
63 069 1,16 % 64 061 160 151 148 504
741 950

5 414 872 100,00 % 5 500 000

5 458 325

28 983

5 487 308 



UNA YTIMEN HANKINTA 

 

Perustelut hankinnalle  ja tiivistelmä UNA-ytimen toteutus- ja vaiheistussuunnitelmasta 

 

Ytimen hankinta on välttämätön vaihe yhteistyön jatkamiselle 

UNA- yhteistyö on edennyt vaiheeseen, jossa ensimmäisen hankinnan toteutus on ajankohtainen. 
Yhteistyön määrittelyvaiheessa kehitettiin arkkitehtuurimalli, jossa uudistustyö perustuu vaiheittaiseen 
järjestelmäekosysteemin kehittämiseen.  Tämän mallin ensimmäinen ja kriittinen hankinta on vaiheittaisen 
kehittämisen mahdollistava ekosysteemin ytimen hankinta. Ilman tätä hankintaa vaiheittainen 
uudistaminen kuvatulla mallilla UNA-yhteistyössä  ei ole mahdollista. 

UNA-ydin kytkeytyy  sote-uudistukseen ja tukee sen toteutusta 

UNA-järjestelmäekosysteemin ytimen ensimmäisenä toiminnallisena tehtävänä on tarjota sosiaali- ja 
terveyspalveluiden järjestäjien ja tuottajien tarvitsema asiakkuuden  ja asiakassuunnitelmien hallinta, 
toiminnan ohjaus sekä tiedonhallintaratkaisu. Näihin sisältyy mm. asiakkaan tilannekuvan muodostaminen 
eri potilastietojärjestelmistä ja Kanta-palvelusta. Ydin on myös modulaarisesti laajeneva. seuraavaksi 
ytimeen liitettäviä toiminnallisuuksia ovat esimerkiksi rakenteisen hoitosuunnitelman laatiminen, vapaan 
valinnan tiedon kytkeminen hoitosuunnitelmaan, tiedon hallinta järjestäjän ja tuottajan välillä sekä 
lähetteiden ja palautteiden hallinta järjestelmäriippumattomasti. 

Ytimen toiminnallisuudet tulevat tukemaan maakuntien sote-uudistuksen jälkeen tarvitsemaa sosiaali- ja 
terveyspaveluiden asiakkuuden hallintaa ja palveluiden järjestäjän ja tuottajien yhteistyötä ja palveluverkon 
hallintaa.  Ytimen tiedonhallintaratkaisut tulevat mahdollistamaan myös palvelusuunnitelmien ja niiden 
toteuttamisen kytkemisen rahoituksen hallintaan mm asiakas- ja palvelusetelien kautta hankittavien 
palveluiden osalta. Tiedonhallinnan ratkaisu mahdollistaa tulevaisuudessa myös palveluiden 
vaikuttavuuden ja muun analytiikan tarvitseman tiedon keräämisen ja koostamisen tuottaja- ja 
järjestelmäriippumattomasti. 

UNA-ytimen hankinta on sovittu käynnistettäväksi nopeasti 

Una-yhteistyön ohjausryhmä on käsitellyt joulukuussa 2106 ytimen hankinnan aikataulua ja edellyttänyt 
hankinnan käynnistämistä ennen kesää 2017, jotta muu uudistamisen aikataulu ei veny tarpeettomasti. 
Ytimen hankinnan konkretisointi on edennyt siten, että tietopyyntö hankinnasta on julkaistavissa 
kesäkuussa 2017. 

Ekosysteemin ytimen toteuttaminen edeltää UNA-yhteistyön seuraavassa vaiheessa toteutettavaa 
vaiheittaista varsinaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistusta, joka voidaan ajallisesti käynnistää 
nopeasti UNA-yhteistyössä kuvattuun arkkitehtuuriin perustuvana ytimen hankinnan käynnistyttyä.  

Tietojärjestelmätoimittajat ovat yhteistyössä ytimen kehittämisessä 

Modulaarinen uudistamien edellyttää sitä, että tietojärjestelmätoimittajat kykenevät toimittamaan ytimen 
toiminnallisuuksien toteuttamiseksi tarvittavat ratkaisut. Ytimen hankinnan sisältöä kuvaamaan on laadittu 
toteutus- ja vaiheistussuunnitelma, jonka rakentamisessa on käyty aktiivista vuoropuhelua 
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tietojärjestelmätoimittajien kanssa.  Tämän vuoropuhelun tarkoituksena on ollut varmistaa, että 
toimittajan ymmärtävät suunnitelman sisällön ja tietojärjestelmätoimittajille syntyvät kyvykkyyden 
vaatimukset ja että ytimen toteuttaminen on järjestelmätoimittajien näkökulmasta mahdollista. 
Järjestelmätoimittajien näkökulmasta ytimen ensimmäisen vaiheen toteuttaminen valmisohjelmia ja 
toisaalta avointa lähdekoodia käyttäen on mahdollista vuoteen 2018 menessä (Kuva x.9 

 

UNA-ytimen arkkitehtuuri on osoitettu toimivaksi kokeiluissa 

Ytimen toteuttamisen mahdollisuuksia koestetaan toteuttamalla järjestelmätoimittajien kanssa 
yhteistyössä Proof of Concept-kokeiluja (PoC). Niiden kohteena ovat mm. ratkaisumallit potilaan 
kokonaistilanteen kuvaamiseen ja asiakkuuden hallintaan olemassa olevista järjestelmistä saatavalla 
tiedolla sekä tiedonhallinta- ja integraatioalustat eri tietolähteiden ja kohteiden saumattomaan 
integraatioon. Toteutettavat POC:t tukevat UNA-kehittämis- ja hankintastrategiaa mm. selventämällä 
mahdollista ja mielekästä moduulien ”raekokoa” sekä tukemalla ja konkretisoimalla UNA-arkkitehtuurin 
mukaisia, UNA-ytimeen ja ekosysteemiin tukeutuvia, modulaarisia ratkaisuja. PoCien kautta tarkentuu 
mahdollisuus toteuttaa uudenlaisia ratkaisuja nykytilanteessa sekä tarkennetaan kustannuksia ja 
resursointia UNA-ytimen toteutuksissa. 

Ensimmäinen valmistunut Proof of Concept kokeilu toteutti asiakkaan tilannekuvan muodostamisen 
järjestelmäriippumattomasti olemassa olevasta asiakastiedosta ja osoitti arkkitehtuuriperiatteen 
toimivuuden. 

Aikataulu ja etenemissuunnitelma 

UNA-hankkeen ohjausryhmä hyväksyi kokouksessaan 25.4 ytimen hankinnan käynnistysaikataulun. 
Menossa olevat PoCt toteutetaan kesäkuun puoleen väliin mennessä ja tietopyyntö julkaistaan sen jälkeen. 
UNA-hankkeeseen sitoutuneiden organisaatioiden pitää tehdä omat investointipäätöksensä siten, että 
hankinnan rahoitus on varmistettu vuodelle 2018. Hankintailmoitus julkaistaan elokuun loppuun mennessä, 



jolloin neuvottelumenettely voidaan käynnistää siten, että hankinnan toteutus aloitetaan vuoden 2018 
alussa. Neuvottelumenettelyn käynnistäminen edellyttää sitä, että organisaatiot ovat hankintailmoituksen 
jättämiseen mennessä sitoutunet hankintaan. 

Hankinnan kustannukset ja rahoitus 

UNA-arkkitehtuurin mukaisen hankinnan kustannuksia arvioitiin hankinta- ja hallintamallia kehittäneessä 
Hanko-hankkeessa. Ytimen hankinnan investointikustannuksiksi arvioitiin 32 M€, josta ensimmäisen 
vuoden osuus on 5,5 M€.  Tämän arvion mukaan vuodelle 2018 yhteistyössä on jaettava osallistujien 
kesken väestöpohjan suhteessa em. 5,5 M€.  Investointien jakautuminen sairaanhoitopiireittäin on 
liitteenä. UNA-yhteistyösopimuksen mukaan HUS ei lähtökohtaisesti osallistu UNA-tietojärjestelmäytimen 
hankintaan, ellei HUS erikseen toisin päätä esimerkiksi sen vuoksi, että myöhemmin määriteltävään UNA-
tietojärjestelmäytimeen sisältyy Apotti-hankkeen ulkopuolelle jääviä osioita. Tästä syystä ohessa on esitetty 
kaksi investointikustannusten jakomallia, toisessa Espoon kaupunki osallistuu investointiin ja toisessa 
osallistujana on HUS. 

 

 

 

  



Investointilaskelma (HUS ei osallistu hankintaan) 

Sairaanhoitopiiri Osallistuu 
rahoitukseen 

Asukkaita Maksuosuus Investointi 2018 

    5 500 000 
     
H:gin ja Uudenmaan Ei 1616321   
Etelä-Karjalan  Kyllä 131 155 3,22 % 177 308 
Kymenlaakson  Kyllä 171 778 4,22 % 232 226 
HYKS erva  1919254   
Helsingin ja Uudenmaan 
(ilman Espoota) 

 1346519   

Espoon kaupunki kyllä 269802 6,63 % 364 745 
     
Varsinais-Suomen  Kyllä 477 372 11,73 % 645 358 
Satakunnan  Kyllä 222 957 5,48 % 301 415 
Vaasan  Kyllä 170 212 4,18 % 230 109 
TYKS erva  870 541   
     
Pirkanmaan Kyllä 526 941 12,95 % 712 371 
Etelä-Pohjanmaan  Kyllä 197 371 4,85 % 266 826 
Kanta-Hämeen  Kyllä 174 710 4,29 % 236 190 
Päijät-Hämeen  Kyllä 212 465 5,22 % 287 231 
TAYS erva  1 111 487   
     
Pohjois-Savon  Kyllä 248 129 6,10 % 335 445 
Etelä-Savon  Kyllä 103 278 2,54 % 139 621 
Itä-Savon  Ei 43 453   
Keski-Suomen  Kyllä 251 904 6,19 % 340 549 
Pohjois-Karjalan  Kyllä 168 329 4,14 % 227 564 
KYS erva  815 093   
     
Pohjois-Pohjanmaan  Kyllä 407 160 10,01 % 550 439 
Kainuun  Kyllä 75 324 1,85 % 101 830 
Keski-Pohjanmaan  Kyllä 78 608 1,93 % 106 270 
Lapin  Kyllä 117 789 2,90 % 159 239 
Länsi-Pohjan  Kyllä 63 069 1,55 % 85 263 
OYS erva  741 950   
     
Rahoitukseen osallistuvien 
väkiluku 

 4 068 353 100,00 %  

 

 

 

 

 



Investointilaskelma, jos HUS osallistuu hankintaan   

Sairaanhoitopiiri Osallistuu 
rahoitukseen 

Asukkaita Maksuosuus Investointi 2018 

    5 500 000 
     
H:gin ja Uudenmaan Ei 1616321   
Etelä-Karjalan  Kyllä 131 155 3,22 % 177 308 
Kymenlaakson  Kyllä 171 778 4,22 % 232 226 
HYKS erva  1919254   
Helsingin ja Uudenmaan 
(ilman Espoota) 

 1346519   

Espoon kaupunki kyllä 269802 6,63 % 364 745 
     
Varsinais-Suomen  Kyllä 477 372 11,73 % 645 358 
Satakunnan  Kyllä 222 957 5,48 % 301 415 
Vaasan  Kyllä 170 212 4,18 % 230 109 
TYKS erva  870 541   
     
Pirkanmaan Kyllä 526 941 12,95 % 712 371 
Etelä-Pohjanmaan  Kyllä 197 371 4,85 % 266 826 
Kanta-Hämeen  Kyllä 174 710 4,29 % 236 190 
Päijät-Hämeen  Kyllä 212 465 5,22 % 287 231 
TAYS erva  1 111 487   
     
Pohjois-Savon  Kyllä 248 129 6,10 % 335 445 
Etelä-Savon  Kyllä 103 278 2,54 % 139 621 
Itä-Savon  Ei 43 453   
Keski-Suomen  Kyllä 251 904 6,19 % 340 549 
Pohjois-Karjalan  Kyllä 168 329 4,14 % 227 564 
KYS erva  815 093   
     
Pohjois-Pohjanmaan  Kyllä 407 160 10,01 % 550 439 
Kainuun  Kyllä 75 324 1,85 % 101 830 
Keski-Pohjanmaan  Kyllä 78 608 1,93 % 106 270 
Lapin  Kyllä 117 789 2,90 % 159 239 
Länsi-Pohjan  Kyllä 63 069 1,55 % 85 263 
OYS erva  741 950   
     
Rahoitukseeen osallistuvien 
väkiluku 

 4 068 353 100,00 %  
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FÖRSLAG TILL VASA SJUKVÅRDDISTRIKTETS STYRELSE OM ORNANDE AV KRÄVANDE 

REHABILITERING I DET KOMMANDE LANDSKAPET 

Arbetsgrupp:  Peter Nieminen, VSVD, ordförande 

  Kosti Hyvärinen, VSVD 

  Hedvig Grannas-Honkanen, VSVD 

  Kaj Lahti, Vasa stad 

  Annika Sundberg, Jakobstad 

  Mikael Eklund, Jakobstad 

  Ida Berg, Korsholm 

 

1.Uppgift 

 

Arbetsgruppen hade som uppgift på basis av rapporter som uppgjorts nationellt och inom 

specialupptagningsområdet avge en beskrivning av den totala volymen inom rehabiliteringsverksamheten 

och hur den ska fördelas inom landskapet. Beskrivningen ska inrymma insatsområden för olika enheter, 

platsantal och ett förslag om hur samarbetet ska bedrivas i verksamheten och hur sakkunnigresurserna i 

landskapet ska tillgodogöras. 

 

2.Bakgrund 

 
Kommande omstrukturering av social- och hälsovården och föreslagna koncentreringsåtgärder enligt 

förordningsutkastet 5.5.2017 medför behov av ändringar till det nuvarande läget, var mestadelen av 

distriktets krävande avdelningsrehabilitering har koncentrerats till Jakobstad. I utkastet, som högst 

sannolikt klubbas igenom i sin nuvarande form vad gäller rehabilitering sägs i 2§ bla:  De undersökningar, 

åtgärder och behandlingar som hör till den specialiserade sjukvården samlas antingen på riksnivå till färre än 

fem universitetssjukhus eller regionalt till fem universitetssjukhus eller motsvarande enheter inom hälso- 

och sjukvården eller till enheter som har samjour dygnet runt för primärvården och den specialiserade 

sjukvården enligt de förutsättningar som föreskrivs i denna förordning.  Vidare i 4§ sägs: utöver vad som 

föreskrivs i någon annan lag eller överenskoms i det avtal om ordnande av specialiserad sjukvård som avses i 

43 § i hälso- och sjukvårdslagen ska de fem sjukvårdsdistrikt som är huvudmän för ett universitetssjukhus ha 

hand om följande uppgifter inom den specialiserade sjukvården, planeringen av dem och samordningen av 

dem på regional nivå: 10) krävande medicinsk rehabilitering samt krävande rehabiliteringsundersökning. 
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Det ovan nämnda gör det svårt att upprätthålla de nuvarande rehabiliteringsstrukturerna, även om de har 

fungerat på en exemplarisk nivå lett av spetskompetens och utvecklingsvilja. Arbetsgruppens uppgift är alltså 

att föreslå i stora linjer hur krävande rehabilitering omstruktureras för att uppfylla kraven från lagstiftningen 

och samtidigt att ta vara om det spetskunnande som finns inom landskapet på bästa möjliga sätt. 

Inom specialupptagningsområdet (ERVA) har man varit tidigt ute för att förbereda de kommande 

ändringarna. En arbetsgrupp bestående av rehabiliteringsexperter från de tre sjukhusen med bevarad jour 

har gett ut en rapport ”vaativan osastokuntoutuksen järjestäminen Länsi-Suomen erityisvastuualueella”.  

Arbetsgruppen hade utnämnts av chefsöverläkaren i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Arbetsgruppens 

uppgift var att utreda behovet och planera upplägget av krävande avdelningsrehabilitering till det kommande 

samarbetsavtalet inom specialupptagningsområdet. 

I rapporten definierades krävande avdelningsrehabilitering som: mångprofessionell teamarbete, antingen 

som avdelningsvård eller dagverksamhet. Det kan vara fråga om akut/subakut eller senare stadiets 

rehabilitering. På avdelningen måste det finnas, förutom en personal, som är inskolad på ett rehabiliterande 

arbetssätt,  tillgång till fysio-, ergo-, tal- och näringsterapeut, (neuro)psykolog, socialarbetare, 

rehabiliteringshandledare och hjälpmedelstekniker. 

De tre centrala delområden inom krävande rehabilitering är neurorehabilitering, Tules-rehabilitering och 

geriatrisk rehabilitering . Dessa överlappar delvis  varandra speciellt inom den äldre befolkningen  

 

3.Framtidsutsikter för behovet av krävande avdelningsrehabilitering 

Behovet påverkas av utvecklingen av behandlingsformer, som t.ex i stroke. Likaså minskar behovet av 

avdelningsvård med välfungerande dagvärksamhet och krävande hemrehabilitering. För klienter i arbetsför 

ålder förväntas inte behovet av avdelningsvård minska.  

 

Behovet oförändrad Behovet ökar Behovet minskar 

Smärtrehabilitering Hjärnskador Reumarehabilitering 

Neuro-rehabilitering Ryggmärgsskador Multitrauma 

 Höftrehabilitering Amputations-protesrehabilitering 

 Geriatrisk rehabilitering  

 

Enligt Aivoliittos utredning är målsättningen för krävande neurorehabilitering 16 vårdplatser per 100 000 

invånare, vilket skulle betyda 27 för Österbotten. Enligt tidigare beräkning i VSVD (insidens av stroke lägre 

än övriga delar av landet, här räknat 14/100 000) skulle vårt behov för tung rehab. vara ca 25 platser. Enligt 

Aivoliitto kommer i nuläget kommer 15 % av strokepateinter till en fullrustad rehabiliteringsenhet, sämst är 

läget för pensionärer, samtidigt som befolkningen åldras. Rehabiliteringen bör påbörjas inom det första 
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sjukhuset och fortgå intensivt under månader. 40-50 % av strokedrabbade har nytta av intensiv 

rehabilitering. 

 

För krävande höftrehabilitering beräknas behövas sju vårdplatser i Österbotten. Begreppet geriatrisk 

rehabilitering är svårast att definiera, och som bred begrepp kan omfatta rehabilitering i olika vårdinstanser i 

landskapet.  För tillfället finns det 85 platser för geriatrisk rehabilitering inom landskapet. 

Arbetsgruppen ansåg starka synergieffekter i att ha de tre huvudlinjerna tillsammans eller åtminstone under 

samma tak, då man kan ta till vara på gemensamma utrymmes- och apparaturresurser och utnyttja 

yrkespersonalen flexibelt. Till fördel är, att avdelningen är i närhet till akuta avdelningen, var vården har 

påbörjats, då man har lättare tillgång till konsultation av akuta fasens sakkunniga, eller alternativt 

koncentrera vården till 2-3 avdelningar, som är tillräckligt resurserade med rehabiliteringskunnande. 

Fördelen med att ha avdelning i samband eller i omedelbar närhet till jourande sjukhus är 24/7 tillgång till 

laboratorie- och röntgenundersökningar och konsultation av andra specialister. 

 

För tillfället råder det i distriktet brist på fysiatrer, som har en central roll i rehabiliteringsprocessen och dess 

utvecklande i landskapet. Det finns ett behov av att utveckla primärvårdens kompetenser i multidisciplinär 

identifiering, bedömning och rehabilitering. 

 

4.Begrepp/definitioner 

 

a. Neurorehabilitering 

Akut neurorehabilitering (t.ex vaskulära och traumatiska hjärnskador, svåra nervskador, 

progredierande neurologiska sjukdomar etc) 

Subakut och stödjande/säkrande/vidareutvecklande krävande neurorehabilitering, när 

vårdtiden överskrider 30 dagar (rehabilitering av svåra resterande tillstånd, fall av svår 

återanpassning och i fall av uppföljning visad förbättrad rehabiliteringspotential på HVC-

/geriatrisk rehab-nivå så att nya målsättningar, speciellt återgång till hemmet blir realistiska) 

 

b.TULES- och smärtrehabilitering 

Akut TULES-rehabilitering (postoperativa krävande disk-/spinalstenos-

/frakturopererade/multitraumaklienter, komplicerade krävande knä-/höft-endoprotetiserade) 
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KBT(kognitiv beteendeterapi)-inriktad smärtrehabilitering i individuellt eller i grupp i 

öppenvård/dagavdelningsvård där inval i rehabiliteringen föregås av smärtanalys och bedömning i 

rehabiliteringspotential (3-dagars rehabiliteringsundersökning på krävande nivå) 

 

c. Rehabiliteringsundersökningar och smärtanalyser 

Neurorehabiliteringsundersökningar med funktions- och smärtanalys samt 

arbetskapacitetsbedömning 

Övriga rehabiliteringsundersökningar (TULES, smärta, lung-/hjärt-/gastrorelaterade och 

anpassningsrelaterade funktionsstörningar i huvudsak arbetsför ålder) ofta i samråd med 

företagshälsovård och psykiatri 

Rehabiliteringsundersökningar av invandrare och flyktningar 

 

d.Geriatrisk rehabilitering 

-Geriaterledd 

-Nära kontakter till fysiaterledda krävande rehabiliteringsenheter 

-Terapeuttäthet lägre 

 

 

5.Strategi för krävande rehabilitering i Österbotten  

 

Medicinsk och fysiatrisk rehabilitering skall under koordinerad ledning utgöra en enda enhet i kommande 

landskapsorganisationen med verksamhet inom 4.a-c i både Jakobstad och Vasa. Geriatrisk rehabilitering 

skall erbjudas mera som närliggande vård i norra, mellersta och södra delen. 

Lyckad rehabilitering är kostnadseffektivt, och på sikt ett av största områden var det går att skapa betydande 

kostnadsbesparingar.   Initialt behövs det dock investeringar, närmast i form av personalresurser utöver de 

befintliga resurserna. Speciella resurser bör allokeras för rekrytering och utbildning av alla aktörer i den 

krävande rehabiliteringen (fysiatri, neurologi, geriatri, olika terapeuter mm), och specialiseringsmöjligheter 

för läkare inom geriatri, fysiatri och neurologi bör bibehållas och koordineras inom enheterna i landskapet . 

Det bör skapas totalt helst 4  fysiatertjänster (jfr Södra Österbotten:5, här ngt mindre population, 4 ?) inom 

landskapets.  
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6.Ledarskap 

 

Rehabiliteringsöverläkaren handhar en administrativ och koordinerande roll i utvecklingen av 

rehabiliteringen i området. Ansvaret för rehabiliteringsverksamhetens allokering och ledning i landskapet 

delas vid skapandet av den gemensamma rehabiliteringsenheten mellan rehabiliteringsöverläkaren och 

överläkarna för den krävande rehabiliteringen i fysiatri (15-16 platser stabila klienter) och neurologi (4-5 

platser instabila klienter). Denne ansvarar för rehabiliteringsverksamhetens allokering och ledning i 

landskapet, dess utveckling samt samarbetet med specialupptagningsområdet. Överläkarna i fysiatri och 

neurologi  är ansvariga för den operativa verksamheten i respektive enhet, med konsultativa funktioner inom 

hela landskapet. Inom fysiatrin handhas förutom fysiatrisk pkl verksamhet även den multidisciplinära 

krävande tules rehabiliteringen med tillhörande rehabiliteringsundersökningar samt smärtrehabiliteringens 

polikliniska verksamhet med identiska modeller för Vasa och Jakobstad.  

Avdelningsskötare med tillräcklig rehabiliteringskompetens/ erfarenhet krävs för ledarskap  

Avdelningsansvarig (FT /ET) med tillräcklig rehabiliteringskompetens/erfarenhet krävs för ledarskap i ergo- 

och fysioterapikollektivet. 

  

7.Resursförklaring i krävande neuro-TULES-smärt-rehabilitering  
 

a. Leds av i första hand av fysiater med neurorehab-, smärt-, TULES funktionsbedömnings- och 
teamledar- och bred samhällelig tvärsamverkanskunnighet för garantering av kvalificerat 
rehabarbete enligt ICF-kriterier (WHO: International Classification of Functioning, Disability 
and Health). 

b. Den krävande rehabiliteringens avdelningsarbete kan handhas av specialister/specialiserande i, 
neurologi, fysiatri  eller geriatrik. 

c. På krävande avdelningen: Aktiv krävande rehabilitering/patient/dag = successivt 5-6 
timmar/dg/patient 

d. Geriater leder krävande rehab efter höftfrakturer i tätt samarbete med ortoped (nationell modell: 
lonkkaliukumäki) 

e. 5-6 patienter per fysioterapeut och ergoterapeut 
f. Patient kräver minst två paramedicinska specialister under sin rehabilitering av det 

multidisciplinära teamet (neuropsykolog/smärtpsykolog, talterapeut, socialarbetare, 
fysioterapeut, ergoterapeut, lymfaterapeut, speciell handledning av rehabsköterska) dagligen 
förutom sin rehabsköterskas handledning  

g. Garanterar individuell fysio- och ergoterapi dagligen, neuropsykologi minst en gång i veckan, 
talterapi (sväljningsexpert) minst tre-fyra gånger i veckan och har tillgänglighet till 
diabetessköterska, lymfa- och näringsterapeut. 
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h. Har tillgänglighet till jourläkare samt anestesiläkare och nära samverkan till neurologi (dg-
analys, botox), geriatrik (dg-analys och psykogeriatrik) , inremedicin (kardiolog, diabetolog), 
kirurgi (gastrokirurg för PEG/ortopedi (hållfasthet, posttraumatisk bedömning), reumatologi, 
urologi (blåsdysfunktionsanalys, cystometri), ÖNH-specialist (FES, sväljningsbedömning, 
trakeostomi),  psykiatri och lungmedicin (sömnapnea-analys, lungfunktionsbedömning, BPAP, 
CPAP)    

i. Har i sina rutiner inarbetad modell för anhörig-deltagande/-samverkan/-inlärning och 
video/business Skype handledningskontaktmöjlighet till HVC-teamet på hemorten. 

j. Har kvalitetscertifikat och inarbetade rutiner på upplägg av vård- och rehabiliteringsplan/-mål 
enligt ICF samt ICF-följande mät-instrument/-formulär för klientutvärdering och analys av 
rehabresultat 

k. Har resurser/erfarenhet för utvecklandet av det multidisciplinära rehabarbetet på HVC-nivå i 
distriktet. 

 

 

8.Den akuta/subakuta avdelningsbundna dygnet runt placering av krävande rehabresurserna 

inom landskapet(32 platser av 34) 

 

Krävande rehabiliteringsavdelningar skall vara placerade i både i Jakobstad och Vasa. Det akuta 

omhändertagande sker i  Vasa. Elektiva rehabiliteringsutredningar och rehabiliteringsuppföljningar förläggs 

till Jakobstad  samt  smärtpolikliniskt  stöd erbjuds i Vasa och Jakobstad. 

Specialisering till fysiater kräver handledning av fysiater som förman.  

Blandavdelningar möjliggörs för uppehållande av a) bred krävande rehabkompetens och b) maximal 

samverkan, både kunskaps-, fördelnings- och nyttjandemässigt mellan både neurologisk-

TULES/trauma/smärt-rehabilitering och ena sidan och geriatrisk rehabilitering och andra sidan.  

 

Vid VCS 27 platser av 34 

20 neurorehabilitering 

7 TULES/trauma-/endoprotes-/amputationsklienter 

alltid 1-2 platser lediga för direkt omhändertagande/-överföring 

medelvårdtid maximalt 30 dgr. 

 

Vid Malmska-Jakobstad 5 platser av 34  
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5 platser VSVD-neurologiska klienter, som behöver lång rehabilitering och och TULES/trauma-/endoprotes-

/amputationsklienter (inkluderade de med behov av stödande/säkrande/vidareutvecklande subakut 

rehabilitering och neurorehabiliteringsutredningar 

+1 plats för de svenskspråkiga i Karleby och Kronoby (10000-12000 innevånare) 

 

 

Rehabiliteringsundersökningar och smärtanalyser i Jakobstad: 

Neurorehabiliteringsundersökningar med funktions- och smärtanalys samt arbetskapacitetsbedömning 

Övriga rehabiliteringsundersökningar (TULES, smärta, lung-/hjärt-/gastro-relaterade och 

anpassningsrelaterade funktionsstörningar i huvudsak arbetsaktiv ålder) ofta i samråd med psykiatri 

Rehabiliteringsundersökningar av invandrare och flyktingar 

 

9.Geriatrisk rehabilitering 

 

Enligt Sote- bäddavdelningutvecklingsgruppens bedömning, stödjande på NHG-rapportering och lokal 

kännedom uppskattningsvis   30 platser i norr, 40 i mellersta delen och 15 i södra delen av landskapet.  

 

10.Krävande rehabilitering på universitetssjukhunivå (ÅUS, TAUS), 

specialupptagningsområde 

 

Ryggmärgsskador rehabiliteras som tidigare akut centralt vid TAUS i samverkan med landskapets krävande 

rehabilitering och uppföljning vid den med SÖCS gemensamma livslånga ryggmärgsskademottagningen. 

Komplicerade neurorehabiliteringsundersökningar (bla svåra Whiplash-fall med speciellt CNS-relaterade 

svåra dysfunktioner och krävande juridiska sambandsanalyser) handlägges vid ÅUS. 

 

 

11.Förslag hur sakkunnigresurserna i landskapet ska tillgodogöras och hur samarbetet ska 

bedrivas i verksamheten 

 

Jakobstads krävande resurser sammanslås med VCS-resurser när landskapet skapas. Det finns ett  brett 

kunnande i Jakobstad inom fysiatri och krävande rehabilitering och man har skolningsrättigheter i fysiatri. I 

Vasa har man ett gediget geriatrisk kunnande med skolningsrättigheter.  Randutbildningar inom bägge 

specialiteterna finns i att tillgå på VCS, och till dels i Jakobstad. 
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Den operativa verksamheten leds lämpligen av  neurolog eller fysiater med neurorehab-, smärt-, TULES 

funktionsbedömningskunnighet för garantering av kvalificerat rehabarbete enligt ICF-kriterier. 

I förberedande skedet och efter den nybildade avdelningsen start rekommenderas benchmarking  mellan den 

väl inkörda enheten i Jakobstad  och den geriatriskt oriententerade enheten Vasa för att finna ”best 

practices”. 
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Arbetsgruppens förslag till lansering av en psykogeriatrisk avdelning i Vasa sjukvårdsdistrikt  

 

Arbetsgrupp: 

Kosti Hyvärinen, VSVD, ordförande 

Annika Ahläng, Oravais–Vörå–Maxmo närsjukhus 

Kirsi Haavisto, VSVD 

Irma Iivonen, Vasa stad 

Tanja Jaakola, VSVD 

Pirjo Knif, staden Jakobstad 

Eeva Rakkola, VSVD 

Varpu Sutela-Virolainen, Vasa stad 

Gudrun Särs, Vasa stad 

 

Arbetsgruppen har haft till uppgift att planera en verksamhet som bedrivs på en psykogeriatrisk enhet och 

som kan lanseras 1.1.2018. I det här förslaget tar arbetsgruppen ställning till insatsområden, platsantal, 

samarbetet med den specialiserade sjukvården och kommunerna samt personalresurserna. 

 

Tyngdpunkten i enhetens verksamhet: 

Den huvudsakliga kundgruppen består av åldersstigna patienter med en diagnostiserad, organisk 

bakomliggande primär sjukdom, ofta Alzheimers sjukdom eller någon annan demenssjukdom med 

beteendesymtom. Ofta har de så kraftiga symtom att de inte kan bo självständigt i det egna hemmet utan 

kraftiga stödtjänster eller på serviceboende med heldygnsomsorg. Sjukdomen och dess symtom är inte 

förknippade med en psykiatrisk orsak utan en organisk sjukdom. Dessa patienter vårdas på avdelning då 

hälsotillståndet försvagats eller beteendesymtomen förvärrats så pass att de tjänster som tillhandahålls inom 

ramen för den egna basservicen inte räcker till, utan vården förutsätter ett ställningstagande av en specialist 

och linjeringar gällande ändringar i vårdplaner. Efter den akuta vårdfasen fortsätter vården inom basservicen 

eller på det redan befintliga stödboendet/vårdavdelningen inom basservicen.   

 

Arbetsgruppen föreslår att vården på enheten ska pågå så länge som patientens symtom så kräver. Vården av 

patienten är krävande och varar uppskattningsvis i två–tre månader. Syftet är inte att enheten ska bli en 

permanent lösning för patienten, utan att situationen ska stabilisera sig så pass att patienten klarar sig i 

hemkommunen. En geriatriker ansvarar för kundens vårdprocess och vård. Verksamheten förverkligas i 

mångprofessionellt samarbete. Konsultationerna av den specialiserade sjukvården bör fås att bli en 

SuviPaivi.Saarikoski

Bilaga § 107



    

   12.6.2017 

2 (2) 

 

fungerande helhet. Exempelvis i form av mobila vårdanställda som är placerade på den psykogeriatriska 

polikliniken inom den specialiserade sjukvården, men som vid behov kan besöka enheter för att erbjuda 

konsultationer. Dessutom bör en konsulterande psykiater kopplas till verksamheten. Telefonkonsultationer 

av läkare kan användas, och samarbete bedrivs redan nu på detta sätt.  

 

 

Antalet vårdplatser på enheten: 

Arbetsgruppen föreslår att enheten ska ha tillgång till 16 vårdplatser. Det här täcker behovet i hela 

sjukvårdsdistriktet. Patienter med tämligen svåra symtom kan vårdas i kommunerna, men då vården 

förutsätter en ny vårdplan eller nya riktlinjer i vårdplaner bör patienter med svåra beteendestörningar vårdas 

på en enhet med bättre resurser. De tre vanligaste diagnoserna som åtgärdas på Vasa centralsjukhus 

nuvarande psykogeriatriska avdelning är depression, vanföreställningssyndrom och schizofreni. Dessa 

sjukdomar yppar sig antingen i ungdomsåren eller på äldre dar. Dessa patienter kan inte vårdas på den nya, 

planerade enheten, eftersom de är i behov av psykiatrisk vård. Dessutom ska det konstateras att kvaliteten på 

vården av denna patientgrupp hämmas om denna grupp vårdas på samma enhet som en dement patient med 

beteendestörningar.  

 

Personalresurser: 

Vården av patienterna är krävande och en del patienter beter sig aggressivt. En patient med svår demens och 

beteendestörningar kan kräva en arbetsinsats av flera vårdare samtidigt. Med tanke på det krävande arbetet 

bör enheten ha tillgång till goda resurser. Arbetsgruppen föreslår att vårdardimensioneringen ska bli 1,4 

vårdare/patient, varvid personalstyrkan inrymmer 22,5 vårdarvakanser. I vårdardimensioneringen utgår 

man från att merparten av de patienter som vårdas på enheten är krävande patienter med 

beteendestörningar. Kompetensen hos personalen är också viktig att beakta då man planerar en adekvat 

resursallokering. I fråga om kompetens anser arbetsgruppen att helhetskompetensen skulle främjas om 

kommunerna besökte enheten för att ta del av kunskapen. Därtill anser arbetsgruppen att ett motsvarande 

tillvägagångssätt väl kunde användas också mellan specialsjukvårdsenheter för att sprida kunskaper och 

färdigheter.  

 

Arbetsgruppen anser att det behövs ett administrativt beslut för grundandet av en psykogeriatrisk 

(primärvårds-)enhet för att man ska kunna inleda en noggrann planering av verksamheten och 

verksamhetsinnehållet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICENIVÅN INOM DEN PREHOSPITALA AKUTSJUKVÅRDEN I VASA 
SJUKVÅRDSDISTRIKT 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taneli Väyrynen 

Ansvarig läkare för den prehospitala akutsjukvården 

17.5.2017      
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1. Definition och uppföljning av servicenivån i fortsättningen 

I och med en ny förordning kommer den modell som används vid definiering och uppföljning att genomgå 
förändringar. Den nya modellen tas i bruk då förordningen träder i kraft 1.1.2018. SHM har ännu inte publicerat 
någon uppdaterad handbok om hur beslutet om servicenivån ska fattas. Enligt utkastet till förordning ska 
centralen för den prehospitala akutsjukvården i specialupptagningsområdet bereda enhetliga insatstider för hela 
specialupptagningsområdet. Det nya beslutet till servicenivå kommer att presenteras för styrelsen och 
fullmäktige på hösten 2017. 

De väsentligaste förändringarna i definieringen och uppföljningen av servicenivån: 

Riskområdesklassificeringen kommer att ändra. I den nuvarande modellen bygger riskområdesklassificeringen 
på antalet prognostiserade uppdrag, dvs. det befintliga servicebehovet inom den prehospitala akutsjukvården. 
Riskområdena indelas i fem grupper. I den nya modellen baserar sig klassificeringen i huvudsak på Finlands 
miljöcentrals tätortsklassificering. Riskområdena delas in i fyra områdesklasser: centralort, annan tätort, bebodd 
landsbygd och övriga områden. Antalet uppdrag och invånare beaktas enbart i samband med definitionen av 
centralorter. 

Insatstiderna presenteras i stället för tidigare tidsbestämda insatsprocenter i minuter. A- och B-uppdragen 
kommer också att beskrivas separat. I fråga om A- och B-uppdrag beskrivs insatstiderna med hjälp av en 
mediantid inom vilken 90 % av patienterna ska få vård. Insatstiden definieras som tiden från det att den första 
enheten för prehospital akutsjukvård har fått larm till dess att den första enheten (en enhet för första insatsen 
eller ambulans) meddelar att den är på plats. I C-uppdrag ska 90 % nås inom 30 minuter och i D-uppdrag ska 90 
% nås inom två timmar. 

 

2. Servicenivån 2016 

Inga förändringar har gjorts i beredskapen inom den prehospitala akutsjukvården mellan år 2015 och 2016. 
Larmanvisningarna, antalet enheter och stationeringsorterna är de samma som tidigare. 

Riskområdesklassificeringen uppdaterades år 2016 vilket ledde till en ändring av antalet riskområdesrutor. Den 
väsentligaste förändringen är att antalet uppdrag i riskklass 1 (mera än ett uppdrag per dag) ändrades i Vasa och 
Jakobstad. I Vasa finns det numera fyra rutor i riskklass 1 (tidigare tre) och en ruta i Jakobstad (tidigare tre). Det 
här skönjs i antalet riskområdesspecifika uppdrag, och i Jakobstad också i den statistikförda servicenivån.  

Likaså har det skett förändringar i antalet uppdrag. Den nationella trenden är att antalet prehospitala 
akutsjukvårdsuppdrag tilltar med rent av 5-10 % per år. I Vasa sjukvårdsdistrikts område inträffade den 
kraftigaste ökningen år 2013–2014, då det totala antalet prehospitala akutsjukvårdsuppdrag steg med 10,1 %, 
men därefter har stegringen vikit sig, så att ökningen år 2014–2015 var 2,3 % och år 2015–2016 1,7 %. I fråga om 
A/B-uppdrag har antalet till och med sjunkit från och med år 2014. 

 



Antalet A-D-uppdrag angivet per år: 

  

Antalet A-B-uppdrag angivet per år: 
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Antalet uppdrag år 2016 och förändringen 2015-2016 (%) per område och kommun: 

 

I samtliga prehospitala akutsjukvårdsområden sjönk antalet A-uppdrag; minst i det mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet (- 3,3 %) och mest i norra prehospitala akutsjukvårdsområdet (-7,7 %). Sänkningen i 
sjukvårdsdistriktet som helhet uppgick till 4,9 %. 

Antalet B-uppdrag sjönk i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet med 5,2 %, då det i de övriga områdena 
till väsentliga delar hölls på samma nivå. Sänkningen i sjukvårdsdistriktet som helhet uppgick till 0,8 %.   

Inga väsentliga förändringar skedde i antalet C-uppdrag då de granskas på sjukvårdsdistriktsnivå (antalet ökade 
med 0,2 %), den mest betydande sänkningen skedde i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet (- 3,0 %). 
Antalet ökade enbart i det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet (+ 1,9 %). 

Antalet D-uppdrag ökade med 8,9 %, med förändringar i det mellersta (+ 11,5 %) och norra (+ 8,6 %) 
prehospitala akutsjukvårdsområdet. I det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet hölls antalet på exakt 
samma nivå. 

Då samtliga prehospitala akutsjukvårdsuppdrag tas i beaktande steg antalet uppdrag i sjukvårdsdistriktets 
område med 1,7 %. Antalet sjönk med 3,1 % i det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet och steg med 3,5 % i 

    
A Förändring 

(%) B Förändring 
(%) C Förändring 

(%) D Förändring 
(%) A-D Förändring 

(%) 
Vasa sjukvårdsdistrikt 966 -4,9 4324 -0,8 6916 +0,2 4089 +8,9 16295 +1,7 
Mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 541 -3,3 2460 +0,3 4126 +1,9 2505 +11,5 9632 +3,5 
  Vasa 393 -3,7 1790 -3,5 3206 +3,3 2009 +9,6 7398 +2,8 
  Korsholm 89 -8,2 389 +6,6 547 +2,6 272 +20,9 1297 +6,3 
  Laihela 59 +9,3 281 +20,1 373 -9,7 224 +19,0 937 +5,4 
Norra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 262 -7,7 1151 -0,2 1707 -1,6 964 +8,6 4084 +0,6 
  Jakobstad 117 +10,7 494 -4,6 842 +1,3 488 +4,1 1941 -0,4 
  Nykarleby 40 -4,8 209 +5,6 267 -11,6 162 +17,4 678 -0,3 
  Vörå 43 +4,9 180 -0,6 262 -10,5 136 +7,9 621 -3,1 
  Pedersöre 36 -23,4 184 -4,7 235 +7,8 132 +17,9 587 +3,0 
  Larsmo 26 +13,0 84 +33,3 101 +12,2 46 +9,5 257 +17,9 
Södra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 163 -5,8 713 -5,2 1083 -3,0 620 0 2579 -3,1 
  Närpes 65 -1,6 255 +3,7 392 -1,8 211 -11,0 923 -2,4 
  Kristinestad 56 +9,8 220 -6,0 313 -6,3 191 -14,3 780 -7,4 
  Malax 27 -15,6 135 -20,1 211 -3,2 127 +25,7 500 -3,8 
  Kaskö 8 -50,0 51 +18,6 89 +8,5 54 +80,0 202 +18,1 
  Korsnäs 7 -30,0 52 -13,3 78 -6,0 37 +27,6 174 -4,4 



det mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet. I det norra prehospitala akutsjukvårdsområdet var antalet 
väsentligen oförändrat (+0,6 %). 

Den genomsnittliga förekomsten A-C-uppdrag per dag: 

      Uppdrag/dag     
  A B A/B C 
Vasa sjukvårdsdistrikt 2,65 11,85 14,49 18,95 
Mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 1,48 6,74 8,22 11,30 
  Vasa 1,08 4,90 5,98 8,78 
  Korsholm 0,24 1,07 1,31 1,50 
  Laihela 0,16 0,77 0,93 1,02 
Norra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 0,72 3,15 3,87 4,68 
  Jakobstad 0,32 1,35 1,67 2,31 
  Nykarleby 0,11 0,57 0,68 0,73 
  Vörå 0,12 0,49 0,61 0,72 
  Pedersöre 0,10 0,50 0,60 0,64 
  Larsmo 0,07 0,23 0,30 0,28 
Södra prehospitala 
akutsjukvårdsområdet 0,45 1,95 2,40 2,97 
  Närpes 0,18 0,70 0,88 1,07 
  Kristinestad 0,15 0,60 0,76 0,86 
  Malax 0,07 0,37 0,44 0,58 
  Kaskö 0,02 0,14 0,16 0,24 
  Korsnäs 0,02 0,14 0,16 0,21 

I genomsnitt sköter man dagligen A-uppdrag i den högsta riskklassen enbart i det mellersta prehospitala 
akutsjukvårdsområdet, och av kommunerna enbart i Vasa. A/B-uppdrag sköts oftare än dagligen enbart i Vasa, 
Jakobstad och Korsholm. Betraktat på kommunnivå är antalet A/B-uppdrag klart lägst i två kommuner, Kaskö 
och Korsnäs, där det inträffar ett A/B-uppdrag ca en gång per vecka. 

Då det totala antalet uppdrag ställs i förhållande till antalet enheter i respektive prehospitala 
akutsjukvårdsområde är det genomsnittliga antalet uppdrag per enhet och prehospitala akutsjukvårdsområde 
följande: 

Mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet  5,3 uppdrag/enhet/dygn 

Norra prehospitala akutsjukvårdsområdet  2,6 uppdrag/enhet/dygn 

Södra prehospitala akutsjukvårdsområdet   1,8 uppdrag/enhet/dygn 

Förflyttningstransporter har inte beaktats i dessa antal. 



Den förverkligade servicenivån presenteras i tabellerna nedan. Förändringen i jämförelse med år 2015 framförs i 
parentes, i fråga om procentandelar som absoluta procentandelar och i fråga om antalet uppdrag i form av den 
ändring som skett i antalet. D-uppdrag presenteras inte eftersom det inte är meningsfullt att statistikföra dem 
på det sätt som fastställs i förordningen (från larmet till dess enheten är på plats), eftersom larmet ofta ges 
fördröjt. 

Vasa sjukvårdsdistrikt 

    A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats Vårdnivå   Ambulans   
Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 1 91,9 (-0,9) % 99,0 (-0,3) % 99,7 (-0,2) % 947 (-37) 99,7 (+0,3) % 1487 (-4) 
Klass 2 72,1 (+3,3) % 94,8 (-1,2) % 99,5 (-0,1) % 2054 (+15) 98,4 (-0,5) % 2928 (+86) 
Klass 3 43,3 (+3,7) % 81,2 (-0,3) % 98,2 (±0,0) % 1077 (+66) 92,8 (-0,3) % 1259 (+87) 
Klass 4 21,9 (-2,4) % 71,2 (+0,2) % 94,2 (-1,4) % 1148 (-113) 84,1 (-1,8) % 1185 (-156) 

 

I servicenivån kan man inte notera några avsevärda förändringar. 

Mellersta prehospitala akutsjukvårdsområdet 

  A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats Vårdnivå   Ambulans   
Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 1 93,5 (-0,3) % 99,6 (+0,1) % 99,9 (-0,1) % 766 (+135) 99,8 (+0,3) % 1238 (+215) 
Klass 2 71,6 (+4,0) % 97,2 (+0,1) % 99,7 (-0,2) % 1360 (-174) 98,7 (-0,2) % 1932 (-191) 
Klass 3 44,6 (+5,0) % 87,9 (-0,6) % 99,3 (+0,7) % 468 (+97) 93,2 (-0,2) % 515 (+58) 
Klass 4 22,8 (-2,6) % 78,5 (-1,9) % 96,2 (-0,5) % 385 (-57) 85,3 (-2,3) % 423 (-2) 

 

I servicenivån kan man inte notera några avsevärda förändringar. I antalet uppdrag kan förändringen i 
riskområdesklassificeringen noteras, då rutan för riskklass 2 höjts till riskklass 1. 

Norra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

  A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats Vårdnivå   Ambulans   
Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 1 84,9 (-7,1 %) 96,6 (-2,2) % 98,9 (-0,8) % 181 (-172) 99,1 (-0,2) % 249 (-219) 
Klass 2 78,8 (+0,6) % 94,4 (+0,7) % 99,4 (+0,4) % 508 (+175) 98,7 (-0,9) % 708 (+228) 
Klass 3 42,1 (+1,0) % 78,5 (-1,8) % 98,7 (-0,3) % 331 (+4) 93,6 (-0,7) % 380 (-34) 
Klass 4 22,1 (-3,4) % 71,0 (+3,4) % 93,8 (-2,4) % 370 (-33) 85,8 (-3,3) % 345 (-79) 

 



En avsevärd förändring på -7,1 % kan noteras i servicenivån i riskklassområde 1 i jämförelse med den 
förverkligade nivån 2015 då man betraktar insatstiden på 8 minuter i A/B-uppdrag. Denna förändring är 
förknippad med ändringen av riskområdesklassificeringen i Jakobstad. I den nya klassificeringen finns det endast 
en ruta i riskklass 1 i Jakobstad, vilket märks som en ändring i antalet uppdrag. I Jakobstads område skedde det 
en ökning på 6,4 % i riskklass 2, där insatstiden är 8 minuter, vilket beror på att två rutor i riskklass 1 överfördes 
till riskklass 2. 

Södra prehospitala akutsjukvårdsområdet 

  A/B-uppdrag C-uppdrag 

  
Enhet som klarar minst 

livräddande första insats Vårdnivå   Ambulans   
Riskområde 8 min 15 min 30 min Antal 30 min Antal 

Klass 2 57,5 (-14,3) % 79,0 (-11,6) % 98,9 (+0,6) % 186 (+14) 95,0 (-2,4) % 288 (+49) 
Klass 3 42,8 (+4,6) % 73,2 (-1,2) % 95,6 (-1,5) % 278 (-35) 91,3 (-1,5) % 364 (-5) 
Klass 4 20,8 (+1,9) % 64,4 (+0,1) % 92,7 (-1,2) % 393 (-23) 81,6 (-0,3) % 417 (-75) 

 

I det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet kan man notera en avsevärd försvagning i riskområdesklass 2, då 
det gäller A/B-uppdrag med en insatstid på 8 minuter (-14,3 %) och A/B-uppdrag med en insatstid på 15 minuter 
(-11,6 %). Förändringarna beror på att antalet A/B-uppdrag ökat i Kaskö i en ruta som klassificerats som riskklass 
2. I den här rutan hade man 23 uppdrag mer än år 2015, vilket motsvarar en förändring på 12,4 % i riskklass 2, 
då det södra prehospitala akutsjukvårdsområdet betraktas som helhet. I hela kommunen var antalet A/B-
uppdrag exakt det samma (59 stycken) som år 2015, men nu inträffade uppdragen i den ruta som klassats som 
riskklass 2. 

Trots ansträngningar har man inte lyckats grunda en enhet för första insatsen i kommunen på grund av bristen 
på frivilliga personalresurser. I och med att uppdragen i Kasko inträffar i en ruta som klassats som riskklass 2 
märks detta direkt som en försvagning i det prehospitala akutsjukvårdsområdet som helhet. Utan en enhet för 
första insatsen är det omöjligt att nå platsen under 15 minuter. Det är inte heller motiverat att stationera en 
ambulansresurs i kommunen med beaktande av både antalet uppdrag i kommunen (ett prehospitalt 
akutsjukvårdsuppdrag vart fjärde dygn, ett, A/B-uppdrag en gång per vecka) och det låga antalet uppdrag i hela 
södra prehospitala akutsjukvårdsområde (under 2 uppdrag/enhet/dygn). 



 
Svd:s direktör – Shp:n johtaja   12.6.2017 

 

           
 
 
 
 
Distriktsdirektörens beslutsförteckning  
Sairaanhoitopiirin johtajan päätösluettelo  
 
 
§ 16 Hankintapäätös: Ultraäänilaite Röntgeniin;  GE Healthcare Finland Oy, 

GE Logiq S8 Xdclear 2.0 –ultraäänilaitekokonaisuus; 75 000 €   
 
§ 17 Hankintapäätös: U rakennus 3. vaihe, kokonaisurakka;  Rakennus- ja 

suunnittelutoimisto Hämäläiset Oy, 1 752 000 € 
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Förvaltningsdirektören – Hallintojohtaja 19.6.2017   

 

          

 
Förvaltningsdirektörens beslutsförteckning   
Hallintojohtajan päätösluettelo  
 

 

 

§ 38 Korvausvaatimus, käyttämättä jäänyt aika  

§ 39 Maitotuotteiden hankinta 

§ 40 Beslut om individuella tillägg på basen av examen 

§ 41 Puhelinvaihteen kilpailutuskonsultoinnin hankinta 

§ 42 Pesu- ja desinfektiolaitteiden hankinta 

§ 43 Överlåtelse av kolonoskop till Oravais hvc 

§ 44 Beslut om individuella tillägg på basen av examen 
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                            12.6.2017 

 

      
Chefsöverläkarens beslutsförteckning  
Johtajaylilääkärin päätösluettelo  
 
 
 
§ 38 Kotiutushoitajalle lupa käyttää sähköistä potilaskertomusta Eskoa sekä 

Oberonia  
 
§ 39 Höjning av ett prövningsbaserat individuellt  
 
§ 40 Chefsöverläkarens anvisning ”Handlingsmönster för rusningssituatoner 

på akuten” 
 Johtajaylilääkärin ohje ”Ruuhkatilanteiden toimintamalli päivystyksessä” 
 
§ 41  Höjning av den uppgiftsrelaterade lönen på basen av avvikande sek-

tor/expertansvar över verksamheten    
 
§ 42 Höjning av ett prövningsbaserat individuellt tillägg   
 
§ 43-44 Individuellt tillägg för läkare på basen av specialkunnande för tvåspråkig 

patientdokumentation   
 
§ 45 Lupa väitöskirjatyöhön liittyvälle lääketieteelliselle tutkimukselle ”Do-

tanoc-PET-kuvaukset TYKSissä 2014-2016”  Kuvauksista 26 on tehty 
VKS:n lähetteellä;  TYKSin gastrokirurgian erikoistuva lääk. Susanna Ma-
jala 
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                                                                              12.6.2017 

 

           
 
 
Chefsöverskötarens beslutsförteckning  
Johtajaylihoitajan päätösluettelo  
 
 
§ 48 Beviljande av  ledighet för hälsovetenskaplig forskning 
 
 
§ 49 Lupa opinnäytetyölle ”Ympäristövastuullinen toiminta Suomen –

keskussairaaloissa”. Toteutetaan haastattelemalla puhelimitse ympäristöasioista 
 vastaavia henkilöitä;  Terveystieteen maisteri opiskelija Susanna Kurppa, Itä-

Suomen yliopisto  
 
 
§ 50 Ändringar till tjänsteregistret fr.o.m. 1.6.2017:   

- en instrumentskötartjänst ändras till en befattning . 
- en instrumentskötare på 50 % sammanslås till en på 25 % = 75 %. 

 
 
§ 51 Lupa opinnäytetyölle ”Nuorten seksuaalinen hyväksikäyttö – hoitajan auttamis-

menetelmät”. Toteutetaan kyselylomakkeella VKS nuorten psykiatrian osastolla, 
kohderyhmänä hoitajat;  VAMKin sairaanhoitajaopiskelijat Jenni Sinivaara ja 
Tiia Vähäsantanen 
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