Kaskisten kaupunginhallituksen päätös 9.9.2019, §130

Kaskisten kaupungin lausunto koskien Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän perussopimusta
Kaskisten kaupunki tuottaa tällä hetkellä perusterveydenhuollon sekä hammashuollon palveluja
Suunpohjan kuntayhtymä K5:lle, joka toimii kuntayhtymän alueella palvelujen tilaajana.
Kaskisissa toimii terveyskeskus, joka vastaa hoidonarvioinnista Triagen mukaan, virkaaikaisesta päivystyksestä sekä kiireettömästä lääkärinvastaanotosta sekä hammashuollon
toimipiste. Onnistuakseen tuottamaan perusterveydenhuollon monialaisen toimintojen kirjon
ostetaan palveluja ulkopuolisilta toimijoilta kuten naapurikunnilta sekä yksityisiltä. Kaskinen
ostaa naapurikunta Närpiöltä esimerkiksi vuodeosastohoitoa, röntgen ja laboratoriopalvelua,
sekä fysioterapia sekä apuvälinehuollon palveluita sekä äitiysneuvolapalvelun. Lisäksi
yhteistyötä tehdään muita tutkimuksia tekevien yritysten kanssa sekä palveluja tuottavien
yritysten kanssa. Kuntayhtymä K5:n kanssa yhteistyössä on siis alueellisesti järjestettyjä
palveluita, joita Kaskinen myös hyödyntää. Tärkeimpänä näistä toimii Närpiössä sijaitseva
psykososiaalinen keskus, josta ostetaan psykiatrian avohuollon palveluja, pähdekoordinaattorin
palvelut sekä puhetarapian palveluita. Alueellisesti toimii myös palliatiivinenhoitaja sekä
muistihoitajan palvelut. Kristiinankaupungissa toimiva K5:n geriatrisen yksikön palveluista
Kaskislaiset käyttävät geriatrian, ravitsemusterapian palveluita. Yhteistyö muiden palveluluita
tuottavien organisaatioiden kanssa on elintärkeää ja ilman tätä yhteistyötä Kaskinen ei pystyisi
tuottamaan perusterveydenhuollon palveluja lakisääteisessä laajuudessaan.
Vastaavasti kaikista sosiaalihuollon palveluista kunta vastaa itse, sillä Kaskinen ei ole K5.n
kuntayhtymän perustamisvaiheessa halunnut liittää sopimukseen sosiaalihuollon palveluja.
Kaskinen on kuitenkin liittynyt K5: n sopimukseen etälääketieteen ostopalveluista tehostettuun
palveluasumisen yksikön Mariakodin sekä Kotihoidon osalta. Kaskinen huolehtii siis kaikista
sosiaalihuollon palveluista sisältäen vanhustenhuollon itse. Sosiaalihuollon osalta lakisääteiset
palvelut järjestetään siis lastensuojelun, lastenvalvojan, sosiaalihuollon avopalveluiden,
aikuissosiaalityön, täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulon, työllisyyden hoidon,
vammaispalveluiden, maahanmuuttajien palveluiden, kotihoidon sekä tehostetun
palveluasumisen osalta kunnassa. Etsivän nuorisotyön osalta on Kaskisilla yhteistyösopimus
Kristiinankaupungin kanssa. Tällä hetkellä nämä palvelut on integroitu yhteen yhteiseen tilaan
terveyskeskuksen kanssa muodostaen Sosiaali-ja terveyskeskuksen moniammatillisen tiimin.
Kaskisten tämän hetkinen soteorganisaatio on kaksikielinen, ketterä, pieni ja tehokas, mutta
hyvin haavoittuvainen ja kallis johtuen osittain ostopalveluin tuotetusta palveluista sekä
vanhustenhuollon palveluiden raskaasta rakenteesta. Kaskisten väestö on ikääntynyttä ja
sairastavuus on korkealla. Tulevina vuosina perusterveydenhuollon kansanterveystyöllä
aikaansaatu sairauksien ennaltaehkäisy sekä itsehoidon tukeminen sekä ongelmiin puuttuminen
varhaisessa vaiheessa on elintärkeää kustannusten kurissa pitämiseksi. Ikäihmisten palveluiden
rakenteen keventäminen olisi myös tärkeää, mutta tämä vaatii investointeja, jotta tulokseen
päästään. Lisäksi tarvitaan alueellista yhteistyötä terveyskeskuksien palveluiden saannissa,
lääkäreiden palveluissa, ammattitaidon jakamisessa. Alueelle on todella haasteellista rekrytoida
kaksikielisiä osaajia niin terveydenhuoltoon kuin myös sosiaalihuoltoon. Kaskisten on tulevina
vuosina todella haasteellista vastata kasvavaan palveluiden tarpeeseen, johtuen väestön
rakenteesta sekä osaajien puutteesta sekä huonosta taloudellisesta tilanteesta. Tarvitaan
uudenlaisia ratkaisuja esimerkiksi digitalisaation tuomin keinoin sekä alueellista yhteistyötä,
jotta palveluiden tuottamisessa voidaan vastata laadultaan sekä määrältään riittävässä määrin
alueella olevan väestön tarpeisiin.
Kaupunginjohtajan päätösehdotus
Kaskisten kaupungin osalta liittyminen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
sopimukseen sen kaikilta osa-alueiltaan on välttämätöntä, jotta palveluiden tuottamisessa
voidaan laadultaan ja määrältään vastata alueella olevan väestön tarpeisiin.

Perussopimuksen osalta Kaskinen haluaa sairaanhoitopiirin tuottavan palveluita tasavertaisesti ja
kaikille samaan hintaan riippumatta siitä, kuinka suuri jäsenkunnan pääomasijoitusosuus on.
Lisäksi Kaskinen haluaa esittää alueen ja palveluiden käyttäjien uudenlaista kuulemista ennen
valtuuston sekä lautakuntien päätösten tekoa, sillä asukasluvun määrän mukaan valtuutettujen
määrä Kaskisten osalta jää hyvin pieneksi. Kuulemisessa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi
vammais-ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Lisäksi henkilökuntaa sekä palveluista
vastaavia esimiehiä tulisi systemaattisesti kuulla palveluiden tuottamisesta ja sen laadusta ennen
talousarvion-ja taloussuunnitelman laatimista, jotta alueen asukkaiden tarvitsemaan palveluiden
vastaavuuteen voidaan vastata niiden ajankohtaisuudella.
Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja antoi muutetun päätösehdotuksen:
Kaskisten kaupungin osalta liittyminen Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän
sopimukseen sen kaikilta osa-alueiltaan on välttämätöntä, jotta palveluiden tuottamisessa
voidaan laadultaan ja määrältään vastata alueella olevan väestön tarpeisiin.
Perussopimuksen osalta Kaskinen haluaa sairaanhoitopiirin tuottavan palveluita tasavertaisesti ja
kaikille samaan hintaan riippumatta siitä, kuinka suuri jäsenkunnan pääomasijoitusosuus on.
Lisäksi Kaskinen haluaa esittää alueen ja palveluiden käyttäjien uudenlaista kuulemista ennen
valtuuston sekä lautakuntien päätösten tekoa, sillä asukasluvun määrän mukaan valtuutettujen
määrä Kaskisten osalta jää hyvin pieneksi. Kuulemisessa voitaisiin käyttää hyväksi esimerkiksi
vammais-ja vanhusneuvostoja sekä nuorisovaltuustoja. Lisäksi henkilökuntaa sekä palveluista
vastaavia esimiehiä tulisi systemaattisesti kuulla palveluiden tuottamisesta ja sen laadusta ennen
talousarvion-ja taloussuunnitelman laatimista, jotta alueen asukkaiden tarvitsemaan palveluiden
vastaavuuteen voidaan vastata niiden ajankohtaisuudella.
1. Kuntien tulee voida siirtää perustettavalle vapaaehtoiselle kuntayhtymälle haluamansa
toimintakokonaisuudet
2. Esitetyn jaon lisäksi myös kuntayhtymän ja kuntien johdon välistä neuvotteluyhteyttä
(omistajaohjausta) tulee vahvistaa etenkin taloudellisen ohjauksen ollessa kysymyksessä.
3. Suoritehinnoittelun perusteena tulee olla omakustannushinta.
§ 6: Äänimäärä tulee rajoittaa niin, ettei yhdelläkään kunnalla ole äänienemmistöä eli yli puolta
äänistä. Mikäli mahdollisessa kuntaliitostilanteessa tämä suhde tulisi muuttumaan, tämä kohta
tulisi muuttaa myös perussopimuksessa.
§ 15: Kuntien peruspääomaosuuksien tulee olla perusteltuja ja tasapuolisia ja niiden
määräytyminen tulee määritellä perussopimuksessa.
Kaupunginhallitus päätti hyväksyä muutetun päätösehdotuksen.
_________________
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Dnr KOMU/1044/00.01.00.02/2019

§ 160

Begäran om utlåtande över grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommunstyrelsen

§ 160

9.9.2019

Kommundirektör Rurik Ahlberg:
Tfn 327 7146, rurik.ahlberg@korsholm.fi
Frågan om en frivillig välfärdssamkommun för Österbotten har diskuterats sedan
hösten 2018. För beredningen av ärendet finns en kommundirektörsgrupp samt en
styrgrupp med kommunernas och sjukvårdsdistriktets representanter.
Sjukvårdsdistriktet begär ett utlåtande per 15.9.2019 om ett utkast till nytt grundavtal
för sjukvårdsdistriktet. Korsholms har beviljats extra tid till 20.9.2019.
Sjukvårdsdistriktet vill ha vägledning före man formulerar det slutliga avtalet. Av den
anledningen skall inte kommunerna nu godkänna eller förkasta avtalet.
Frågorna sjukvårdsdistriktet speciellt ställer är:
Vilken uppgift skall man ge samkommunen, vad vill man gemensamt uppnå?
Hur skall inflytandet fördelas i de högsta beslutande organen?
Hur skall kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som
behövs? Vad kan till den delen lämnas till förvaltningsstadgan för
avgörande?
Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna? Behövs
det en ny utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i
strukturen kring grundkapitalet?
Den preliminära tidtabellen för den fortsatta behandlingen är att styrgruppen i
oktober 2019 granskar den slutliga tidtabellen. Utgångspunkten är dock att få
grundavtalet ändrat och kommunernas godkännande om medverkan per
15.11.2019. Verksamheten för den nya samkommunen skulle inledas 1.1.2021.
Grundavtalet kan ändras om minst två tredjedelar (2/3) av medlemskommunerna
understöder en ändring och deras invånarantal är minst hälften av det
sammanräknade invånartalet i samtliga medlemskommuner.
Det nya regeringsprogrammet
Finlands nya regering fortsätter enligt regeringsprogrammet på en social- och
hälsovårdsreform som också omfattar räddningsväsendet. Gällande
produktionsansvaret säger regeringsprogrammet att man utreder under 2019 vad
det betyder för kommunernas del. En parlamentarisk kommitté kommer att bereda
frågorna om landskapens beskattningsrätt och avvecklandet av
flerkanalsfinansieringen separat före utgången av 2020.
Regeringsprogrammets skrivningar torde innebära att nationell lag inte kommer att
kräva en social- och hälsovårdsreform förrän tidigast år 2022.
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Utlåtande:
Målsättning
Initiativ som syftar till att hålla samman det tvåspråkiga Österbotten är viktiga och i
sig värda att understödas och vidareförädlas. Ett Österbotten som en politisk enhet
är en förutsättning för ett fortsatt framgångsrikt landskap med tillräckligt självstyre.
Ifall ett gemensamt landskap, i enlighet med det som avses i GrL 121§ om självstyre
på större förvaltningsområden än kommuner, bildas, ger ett sådant en god grund för
framtida utveckling och stärkt självstyre.
Om en välfärdssamkommun för Österbotten som hanterar såväl social-, primär- som
specialsjukvård är det av central betydelse att avtalet inte innehåller historiska
skevheter. Det föreslagna grundkapitalet för samkommunen är inte i samklang med
dagens omgivning då man jämför antalet invånare mot andelar i grundkapital. Ett
nytt avtal bör innehålla en struktur som ger en rättvis lösning på dagens snedvridna
grundkapitalsinsats. Ett förslag är att dagens samkommun fortsätter som
fastighetsägare, eventuellt med andelarna något ändrade och att det sedan i stället
bildas en helt ny samkommun för verksamheten med invånarantalet som bas. Ett
sådant förslag kräver ett omsorgsfullt förarbete. Av historiska orsaker har Vasa stad
och Vörå kommun ett förhållandevis stort grundkapital och kommunerna i norr ett
förhållandevis lågt grundkapital.
Inflytande i enlighet med invånarantal är en sund princip, dock så att minst tre
kommuners röstetal krävs för att uppnå majoritet. Att ingen enskild kommun skall ha
egen bestämmanderätt är i enlighet med riksdagens grundlagsutskotts tidigare
ställningstaganden.
Uppgifterna
I utkastet till grundavtal står att samkommunen enligt gällande lagstiftning på
enahanda grunder skall sköta specialsjukvården för alla medlemskommuner. Detta
är i enlighet med det nuvarande grundavtalet. Samkommunen skall därtill enligt
utkastet kunna, för de medlemskommuner som så besluter, ordna lagstadgade och
vittomfattande social- och hälsovårdstjänster för områdets befolkning.
Korsholms kommun handhar socialvård och primärhälsovård i egen regi. För
primärvårdens del ombesörjer Korsholms kommun också verksamheten i Vörå. På
olika informationstillfällen har sagts att kommunerna antingen skall överföra all
social- och primärvård som de idag sköter till den nya samkommunen eller ingen
alls. Att överföra all socialvård, primärvård och specialsjukvård motsvarar 55 procent
av Korsholms kommuns verksamhetsbidrag. En omfattande överföring av uppgifter
till sjukvårdsdistriktet innebär att kommunens möjlighet att påverka centrala
funktioner som är integrerade i kommunens löpande verksamhet minskar.
Gränssnittet inom bl.a. elevvård, integrering och sysselsättning mellan
sjukvårdsdistrikt och kommun är av stor vikt för en fungerande verksamhet
gentemot invånarna. Sådan verksamhet är mycket platsberoende och kräver
skräddarsydda lösningar. I förslaget (som endast omfattar ett juridiskt grundavtal)
framgår inte hur gränssnittet skall fungera i praktiken. En stor helhet är också
planläggning, samhällsplanering och äldreomsorg, som i praktiken bör samordnas
för att ge tillfredsställande lösningar. Alla dessa verksamheter är strategiskt viktiga
för kommunen och kommuninvånarnas välfärd och det är av central betydelse att
kommunen direkt kan påverka dem. Av denna orsak bör avtalsförslaget justeras så
att gränssnittet klargörs.

PROTOKOLLSUTDRAG

Organ

Sida

Kommunstyrelsen

09.09.2019

3

För att uppnå en fungerande verksamhet och för att hitta synergier är det av central
betydelse att alla kommuner överför samma verksamhetshelheter till den frivilliga
samkommunen.
Enligt regeringsprogrammet skall kommunernas roll vad gäller produktionsansvaret
utredas år 2019. Den nationella lagstiftningen för social- och hälsovården samt
utformningen av servicehelheter ännu är på hälft. För tillfället känner man inte till
hurdan roll kommunerna kan ha i framtiden. Kan de vara producenter eller kommer
de t.o.m. att ha ett organiseringsansvar är fortfarande oklart. Enligt en enkät gjord av
kommunförbundet i augusti 2019 går åsikterna starkt isär om detta i landet.
Den pågående gemensamma dataupphandlingen i Vasa sjukvårdsdistrikt för ett
gemensamt kund- och patienthanteringssystem stöder användningen av data över
kommun- och förvaltningsgränser.
Tidtabellen
En planering och beredning av ett österbottniskt välfärdsområde bör sättas i relation
till statsmaktens planer och lagstiftning.
Lagstiftningen för bildande av landskap är inte klar, men flera skrivningar i
regeringsprogrammet tyder på att de nya landskap som bildas inte består i att
nuvarande sjukvårdsdistrikt åläggs nya uppgifter, utan de nya landskapen är helt
nya organisationer. Med andra ord är risken överhängande att Österbotten lägger
om hela sin social- och hälsovård till år 2021 för att redan året därpå föra den över
till en annan organisation. Detta medför extra arbete och merkostnader.
Fastigheter
I dagens läge finns inget förslag från statens sida om hur den stora
fastighetsmassan skall hanteras och vem som kommer att äga och förvalta den, ifall
landskapsreformen förverkligas. För kommunerna och Österbotten är det viktigt att
kunna bibehålla en lokal eller regional beslutsmakt. Statens kommande beslut kan
till denna del påverka vad som är den mest optimala lösningen gällande ägandet
och förvaltningen av fastigheter ur kommunens och landskapets perspektiv.
Den tydligaste principen vore att den nya organisatören, ifall en sådan bildas, tar
över de mest centrala fastigheterna för verksamheten i sin balans.
Utjämningsfunktion
Om finansieringen sker utgående från det nuvarande statsandelssystemet så ingår i
det bl.a. en sjuklighetskoefficient, olika ersättningar för olika ålderskategorier, högre
ersättning vid högre arbetslöshet m.m. som räknas ut för varje kommun. Dessa
påverkar i hög grad påverkar hur stora statsandelar kommunen får. Det betyder att
det sker en betydande utjämning via det. Ytterligare sker en utjämning via
skatteutjämningssystemet ifall en kommun ligger under medeltalet i förmåga att
betala skatter i landet. Kommuner som ligger under medeltalet för kompensation i
pengar. För särskilt dyr specialsjukvård finns också ett utjämningssystem utanför
statsandelssystemet.
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Ekonomi
Ifall man förverkligar en frivillig samkommun med en utvidgad verksamhet bör målet
vara en verksamhet som ger ekonomiskt hållbara resultat vid sidan om
kvalitetsmässiga resultat.
Kommundirektör Rurik Ahlbergs förslag:
Kommunstyrelsen godkänner ovanstående beredning som sitt utlåtande till Vasa
sjukvårdsdistrikt.
Kommunstyrelsen besluter att utse Samuel Broman till medlem av styrgruppen för
beredningen av Österbottens välfärdsområde.
Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen godkände ovanstående beredning som sitt utlåtande till Vasa
sjukvårdsdistrikt med följande tillägg:
Kommunstyrelsen i Korsholm ifrågasätter behovet av en så pass omfattande
nämndstruktur för den nya samkommunen och önskar få en tydligare redogörelse
för de olika organens ansvarsområden och uppgifter i det fortsatta
beredningsarbetet. Förslaget till tillägg gavs av ledamot Michael Luther, understödd
av Monica Sirén-Aura, omfattades enhälligt av kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslöt att utse Samuel Broman till medlem av styrgruppen för
beredningen av Österbottens välfärdsområde med Michael Luther som ersättare.
Sammanträdet ajournerades kl. 18.57–19.10.
--Bilageförteckning:
Utkast till grundavtal 4.4.2019
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BESVÄRSFÖRBUD
En begäran om omprövning kan inte framställas och kommunalbesvär kan inte anföras över beslutet eftersom
beslutet gäller beredning eller verkställighet.
Grund för besvärsförbud: § 136 i kommunallagen.
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Dnro KOMU/1044/00.01.00.02/2019

§ 160

Lausuntopyyntö Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimuksesta
Kunnanhallitus

§ 160

9.9.2019

Kunnanjohtaja Rurik Ahlberg:
Puh. 06 327 7146, rurik.ahlberg@mustasaari.fi
Pohjanmaalla on käyty keskustelua vapaaehtoisen hyvinvointikuntayhtymän
tarpeellisuudesta syksystä 2018 alkaen. Valmistelua varten on perustettu
kunnanjohtajaryhmä ja kuntien ja sairaanhoitopiirin edustajista muodostuva
ohjausryhmä.
Vaasan sairaanhoitopiiri pyytää lausuntoa sairaanhoitopiirin uudesta
perussopimuksesta viimeistään 15.9.2019. Mustasaaren kunnalle on myönnetty
lisäaikaa lausunnon antamiseen 20.9.2019 saakka. Ennen lopullista sopimusta
sairaanhoitopiiri pyytää kuntia kirjaamaan ylös ne pääperiaatteet, jotka kunnan
mielestä ovat tärkeitä. Lausuntokierros on osa valmisteluprosessia eikä kuntien tällä
hetkellä tarvitse tehdä päätöstä perussopimuksen hyväksymisestä tai
hylkäämisestä.
Sairaanhoitopiiri toivoo vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
Mitä tehtäviä kuntayhtymälle annetaan, mitä haluamme yhdessä saavuttaa?
Miten vaikutusvalta jaetaan korkeimmissa päättävissä elimissä?
Miten kunnat ohjaavat kuntayhtymän toimintaa, mitä ohjausinstrumentteja
tarvitaan? Mitä asioita voidaan jättää määrättäviksi hallintosäännön kautta?
Miten ylijäämää ja alijäämää käsitellään ja kuinka palvelut laskutetaan?
Tarvitaanko kalliin hoidon tasausjärjestelmään muutoksia ja millaisia
rakenteellisia muutoksia tarvitaan peruspääomajärjestelyissä?
Alustavan aikataulun mukaan ohjausryhmä tarkistaa lopullisen aikataulun
lokakuussa 2019. Lähtökohtana on kuitenkin saada kuntien päätökset
perussopimuksen muutoksesta ja osallistumisesta kuntayhtymään viimeistään
15.11.2019. Uuden kuntayhtymän toiminta alkaisi 1.1.2021.
Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista
sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien
yhteenlasketusta asukasluvusta.
Uusi hallitusohjelma
Suomen uusi hallitus jatkaa hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon
uudistusta, joka käsittää myös pelastustoimen. Tuottamisvastuusta
hallitusohjelmassa sanotaan, että kuntien osalta tämä ratkaistaan erillisen
selvityksen pohjalta vuoden 2019 loppuun mennessä. Erillisinä asioina valmistellaan
parlamentaarisessa komiteassa maakuntien verotusoikeus ja
monikanavarahoituksen purkaminen vuoden 2020 loppuun mennessä.
Hallitusohjelman kirjaukset merkinnevät, että kansallinen laki vaatii sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta aikaisintaan vuonna 2022.
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Lausunto:
Tavoite
Kaikki kaksikielisen Pohjanmaan koossapitämiseksi tähtäävät aloitteet ovat tärkeitä
ja itsessään tukemisen ja kehittämisen arvoisia. Maakunnan menestyksen ja
riittävän itsehallinnon edellytyksenä on Pohjanmaa poliittisena yksikkönä. Mikäli
muodostetaan yhteinen maakunta, kuten Suomen perustuslain 121. §:n
itsehallinnolla kuntia suuremmilla hallintoalueilla tarkoitetaan, yhtenäinen
Pohjanmaa antaa hyvän perustan tulevalle kehitykselle ja itsehallinnon
vahvistamiselle.
Sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhdistävälle
Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymälle on keskeistä, että sopimukseen ei jää
historiallisia vinoutumia. Kuntayhtymälle esitetty peruspääoma ei ole sopusoinnussa
nyky-ympäristön kanssa vertailtaessa asukasmäärää peruspääomaosuuksiin.
Uuden sopimuksen tulee olla rakenteellisesti sellainen, että se antaa
oikeudenmukaisen ratkaisun tämän hetken vääristyneeseen
peruspääomapanostukseen. Yhtenä ehdotuksena on, että nykyinen kuntayhtymä
jatkaa kiinteistönomistajana, mahdollisesti hieman muuttunein osuuksin, ja että
toimintaa varten perustetaan kokonaan uusi kuntayhtymä asukasluvun pohjalta.
Tällainen ehdotus edellyttää huolellisia esivalmisteluja. Historiallisista syistä johtuen
Vaasan kaupungilla ja Vöyrin kunnalla on verrattain suuri peruspääoma, kun taas
pohjoisemmilla kunnilla peruspääoma on verrattain pieni.
Asukasmäärän perusteella määräytyvä vaikuttamismahdollisuus on terve periaate,
mutta kuitenkin niin, että enemmistön saavuttamiseksi tarvitaan vähintään kolmen
kunnan äänimäärä. Millään kunnalla ei saa olla yksinmääräämisoikeutta, mikä on
linjassa eduskunnan perustuslakivaliokunnan aikaisempien kannanottojen kanssa.
Tehtävät
Perussopimusluonnoksen mukaan kuntayhtymä järjestää jäsenkuntiensa puolesta
yhdenvertaisilla periaatteilla lainsäädännön mukaisen erikoissairaanhoidon. Tämä
noudattaa nykyistä perussopimusta. Luonnoksen mukaan kuntayhtymä voi niille
jäsenkunnille, jotka niin päättävät, lisäksi järjestää lakisääteiset ja laaja-alaiset
sosiaali- ja terveyspalvelut alueen väestölle.
Mustasaaren kunta järjestää sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon palvelut
omana toimintana. Perusterveydenhuollon osalta Mustasaaren kunta huolehtii myös
toiminnasta Vöyrillä. Eri tiedotustilaisuuksissa on sanottu, että kuntien on joko
siirrettävä kaikki tällä hetkellä hoitamansa sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon
palvelut uudelle kuntayhtymälle tai sitten ei mitään. Kaikkien sosiaalihuollon,
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelujen siirtäminen vastaa
55:tä prosenttia Mustasaaren kunnan toimintakatteesta. Tehtävien laaja siirtäminen
sairaanhoitopiirille vähentää kunnan mahdollisuuksia vaikuttaa niihin keskeisiin
toimintoihin, jotka on integroitu osaksi kunnan jatkuvaa toimintaa. Sairaanhoitopiirin
ja kunnan välinen rajapinta esimerkiksi oppilashuollossa, kotouttamisessa ja
työllistämisessä on tärkeä, jotta toiminta olisi asukkaiden kannalta
tarkoituksenmukaista. Tällainen toiminta on hyvin paikkasidonnaista ja vaatii
räätälöityjä ratkaisuja. Ehdotuksesta (joka sisältää vain juridisen perussopimuksen)
ei käy ilmi, miten rajapinta toimisi käytännössä. Myös kaavoitus,
yhdyskuntasuunnittelu ja vanhustenhuolto muodostavat ison kokonaisuuden, joka
pitäisi käytännössä yhteensovittaa, jotta päästään tyydyttäviin ratkaisuihin. Kaikki
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nämä toiminnat ovat strategisesti tärkeitä kunnalle ja kuntalaisten hyvinvoinnille, ja
on erittäin tärkeää, että kunta voi vaikuttaa niihin suoraan. Sopimusluonnosta on sen
vuoksi tarkistettava niin että rajapintaa selkeytetään.
Tarkoituksenmukaisen toiminnan saavuttamiseksi ja synergioiden löytämiseksi on
keskeistä, että kaikki kunnat siirtävät vapaaehtoiselle kuntayhtymälle samat
toimintakokonaisuudet.
Hallitusohjelman mukaan kuntien rooli palvelujen tuottajina selvitetään vuoden 2019
loppuun mennessä. Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen lainsäädäntö sekä
palvelukokonaisuuksien muodostaminen on vielä puolitiessä. Vielä ei tiedetä,
millaiseksi kuntien rooli muodostuu tulevaisuudessa. Edelleen on epäselvää,
voivatko kunnat toimia palvelujen tuottajina vai tuleeko niillä olemaan jopa
järjestämisvastuu. Kuntaliiton elokuussa 2019 tekemän kyselyn perusteella tästä
ollaan jyrkästi eri mieltä.
Vaasan sairaanhoitopiiri on liittynyt yhteisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän
kilpailutukseen, joka tukee tietojen käyttämistä yli kunta- ja hallintorajojen.
Aikataulu
Pohjanmaan hyvinvointialueen suunnittelu ja valmistelu tulee nähdä suhteessa
valtiovallan suunnitelmiin ja lainsäädäntöön.
Maakuntien muodostamista koskeva lainsäädäntö ei ole vielä valmis, mutta useat
hallitusohjelman kirjaukset viittaavat siihen, että uusien maakuntien
muodostamisessa ei nykyisille sairaanhoitopiireille määrätä uusia tehtäviä vaan
uudet maakunnat ovat kokonaan uusia organisaatioita. Toisin sanoen on olemassa
vaara, että Pohjanmaa panee koko sosiaali- ja terveydenhuoltonsa uusiksi vuoteen
2021 mennessä, siirtääkseen sen sitten vain vuotta myöhemmin uudelle
organisaatiolle. Tämä aiheuttaa ylimääräistä työtä ja lisäkustannuksia.
Kiinteistöt
Tässä vaiheessa ei valtion taholta ole tullut ehdotuksia siitä, miten suurta
kiinteistömassaa on käsiteltävä ja kuka kiinteistöt omistaa ja niitä hallinnoi, jos
maakuntauudistus toteutuu. Kunnille ja Pohjanmaalle on tärkeää paikallisen tai
alueellisen päätösvallan säilyminen. Valtion tulevat päätökset voivat tältä osin
vaikuttaa siihen, mikä kunnan ja maakunnan näkökulmasta olisi optimaalisin
ratkaisu kiinteistöjen omistuksen ja hallinnon suhteen.
Selkein periaate olisi, että uusi organisoija, mikäli sellainen muodostetaan, ottaa
toiminnan kannalta keskeisimmät kiinteistöt taseeseensa.
Kustannusten tasaus
Jos rahoitus tapahtuu nykyisen valtionosuusjärjestelmän pohjalta, silloin siihen
sisältyy muun muassa sairastavuuskerroin, eri ikäryhmien mukaan mitoitettuja
korvauksia ja isompi korvaus korkeammasta työttömyydestä, jotka lasketaan
erikseen kullekin kunnalle. Nämä vaikuttavat hyvin paljon kunnan saamien
valtionosuuksien määrään. Toisin sanoen tämän kautta tapahtuu huomattava
tasaaminen. Kunnat saavat tasausta myös verontasausjärjestelmästä, jos kunnan
veronmaksukyky on alle maan keskiarvon. Alle keskiarvon jäävä kunta saa
rahakompensaation. Erityisen kallista erikoissairaanhoitoa varten on myös olemassa
valtionosuusjärjestelmän ulkopuolelle jäävä tasausjärjestelmä.
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Talous
Mikäli vapaaehtoinen kuntayhtymä laajennetulla toiminnalla toteutetaan, tavoitteena
tulee olla toiminta, joka antaa laadullisten tulosten ohella myös taloudellisesti
kestäviä tuloksia.
Kunnanjohtaja Rurik Ahlbergin ehdotus:
Kunnanhallitus hyväksyy edellä olevan valmistelun lausuntonaan Vaasan
sairaanhoitopiirille.
Kunnanhallitus päättää nimetä Samuel Bromanin jäseneksi Pohjanmaan
hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään.
Kunnanhallituksen päätös:
Kunnanhallitus hyväksyi edellä olevan valmistelun lausuntonaan Vaasan
sairaanhoitopiirille seuraavalla lisäyksellä:
Mustasaaren kunnanhallitus kyseenalaistaa, että uudelle kuntayhtymälle tarvitaan
näin mittava lautakuntarakenne, ja haluaa, että jatkovalmistelussa annetaan
selkeämpi selvitys eri toimielinten vastuualueista ja tehtävistä. Lisäysehdotuksen
teki jäsen Michael Luther, jota kannatti jäsen Monica Sirén-Aura. Kunnanhallitus
hyväksyi lisäysehdotuksen yksimielisesti.
Kunnanhallitus päätti nimetä Samuel Bromanin jäseneksi ja Michael Lutherin
varajäseneksi Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun ohjausryhmään.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.57–19.10.
--Liitteet:
Perussopimusluonnos 4.4.2019
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Otteen oikeaksi todistaa:
Mustasaaressa 19.9.2019
Linda Jakobsson-Pada
Hallintojohtaja
Puh. 327 7187
linda.jakobsson-pada@mustasaari.fi
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Kommunstyrelsen
Sammanträdestd

16.09.2019kl. 18.30 – 21.25

Sammanträdesplats

Kommungårdens sessionssal

Närvarande medlemmar
x Bernas Sven-Erik, ordförande
x Ribacka Camilla, I vice ordförande
x Bjurbäck Jens, II vice ordförande
x Eklund Rosita
x Holm-Rosbäck Johan
x Kronqvist Anna-Lena
x Mannfolk Lars-Erik

Närvarande övriga
x Nordmyr Marcus, fullmäktges ordförande
x Backholm Roger, fullmäktges I vice ordf.
x Häggdahl Mikael, fullmäktges II vice ordf.
x Båssar Christna, kommundirektör och föredragande
x Westerdahl Caroline, ekonomichef
Paragrafer

Personliga ersätare
Holmblad Lars-Erik
Granlund Emma
Björkqvist Niclas
Vesterback Tommy
Gullblom Mona
Wester-Bergman Katarina
Mits-Björkblom Soia

x
x

Granås Ulf, teknisk chef §§ 181- 185
Westerback Roland, vatenverksskötare
§§ 181 - 185

181 - 205

Underskrifter
Sven-Erik Bernas
Ordförande

Christna Båssar
Sekreterare

Caroline Westerdahl
Sekreterare § 203

Protokolljustering
Camilla Ribacka
Protokolljusterare
Korsnäs 16 / 09 2019
Protokollet framlagt tll
Korsnäs 23.09.2019
påseende
Intygar
Utdragets riktghet
bestyrker

Jens Bjurbäck
Protokolljusterare
Korsnäs 16 / 09 2019

Christna Båssar, kommundirektör
Korsnäs ____/____20____
Christna Båssar, kommundirektör
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Kommunstyrelsen
KORSNAS/58/00.01.00.02/2019
§ 193

FÖRVALTNING, Utlåtande om förslag tll grundavtal för Österbotens
välfärdsområde
Begäran om utlåtande gällande förslag tll grundavtal för Österbotens
välfärdssamkommun har inkommit. Diskussion om en välfärdssamkommun har
diskuterats sedan hösten 2018 och aktualiserades yterligare efer at vårdr och
landskapsreformen föll. För beredningen har bildats en kommundirektörsgrupp och
en styrgrupp med kommunernas och sjukvårdsdistriktets representanter.
Kommunstyrelsen i Korsnäs avger utlåtande gällande förslaget tll det nya
grundavtalet.
Bilagor: Bilaga 1, Begäran om utlåtande gällande förslag tll grundavtal
Österbotens välfärdssamkommun
Bilaga 2, Grundavtal för Österbotens välfärdsområde 04.04.2019, version 0.3
Bilaga 3, Förslag tll utlåtande om Österbotens älfärdsområde, Utkast tll
utlåtande

Beredning: Carina Westberg, fornamn.efernamn@korsnas.f, tel. 06r3479125.
Soc.chefens förslag:
årdr och omsorgsnämnden tar del av utkast tll utlåtande gällande den planerade
välfärdssamkommunen.
VÅRDN § 61/2019 Beslut:
årdr och omsorgsnämnden omfatar utkastet tll utlåtandet. årdr och
omsorgsnämnden vill framföra vikten av at äldreomsorgen fnns kvar i kommunens
regi.
rrrrrrrrrr
Anna Sjölund avlägsnade sig under behandlingen kl 18.55.
rrrrrrrrrr
Et förslag tll utlåtande från Korsnäs kommun har utarbetats på basen av de
diskussioner som förs inom organisatonen.
Kd:s förslag:

Kommunstyrelsen omfatar förslaget tll utlåtande.
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KST § 193/2019 Beslut:
Godkändes.

Utdragets riktighet intygar
Korsnäs den 17.09.2019
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Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 KORSNÄS
tel. 06-3479 111, fax 06-3479 190

Korsnäs kommuns utlåtande om förslaget till grundavtal för Vasa sjukvårdsdistrikt/Österbottens
välfärdsområde

Vasa sjukvårdsdistrikt har den 10.05.2019 begärt in medlemskommunernas utlåtande om huruvida
Österbotten behöver en välfärdsamkommun där man på frivillig basis kunde påbörja en
beredningsprocess som siktar på en integrering av vård och omsorg i Österbotten. Som bilaga till
begäran finns även ett utkast på hur ett nytt grundavtal för en sådan samkommun kunde se ut.
Efter att vård- och landskapsreformen föll med föregående regering så står reformarbetet på många
håll stilla eller är hänvisat till frivilliga samarbeten och samarbetsformer mellan kommunerna. Vi vet
inte ännu i detta skede hur den nuvarande regeringen tänker ta sig an utmaningarna i social- och
hälsovården. Förhandsinformationen är att man under hösten kommer att utreda huruvida
kommunerna kan fortsätta att producera tjänster inom vård- och omsorg samt även hur
Helsingforsregionens problematik ska lösas. Detta tyder på att man kan tänka sig att luckra upp
bestämmelserna kring produktionen av tjänsterna och en förfrågan har även skickats till
kommunerna där ministeriet önskar svar på vilka tjänster som kommunerna anser att de
fortsättningsvis kan ansvara för och producera.
Från Korsnäs kommuns sida har vi i olika sammanhang framhållit att vi i dagsläge har ett fungerande
samarbete inom Kust-Österbottens samkommun för social och primärhälsovård och att vi önskar att
ett frivilligt samarbete inom Österbottens välfärdskommun borde bygga på den befintliga modellen
som vi har idag. Korsnäs kommun har ingen önskan att rasera den samarbetsmodell som byggts upp
sedan 2009 års KSSR-reform. Modellen inom nuvarande samkommun bygger på att kommunerna är
producenter till samkommunen och att samkommunen därtill har utvecklat sina regionala tjänster
inom den psykosociala vården liksom inom det geriatriska området. Korsnäs kommun anser att
lokalkännedom och närhetsprincipen utgör en mycket viktig komponent för att få en kvalitativt hög
individuell service.
Korsnäs kommun har en hög kvalitet på servicen och tillgängligheten till service i dagsläget är bra.
Korsnäs kommun värnar mycket om att servicens kvalitet och tillgänglighet ska bibehållas. Trycket på
servicen är mycket hög och kostnadskontrollen är därför mycket viktig. Ett eventuellt frivilligt
samarbete inom ramen för en ny samkommun bör därför ske stegvis och kontrollerat för att också
ge utrymme för utvärdering av både positiva som negativa effekter.
Korsnäs kommun anser att Österbottens välfärdskommun borde bygga på en modell som möjliggör
att Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård kan kvarstå och vidareutvecklas
inom ramen för ett utvidgat samarbete i Österbotten.

Vilka uppgifter skall vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?
I förslaget till nytt grundavtal § 3 finns mycket vida möjligheter till att på frivillig väg överföra
uppgifter från kommuner och samkommuner till det nya välfärdsområdet. Korsnäs kommun anser
dock att det ligger i hela landskapets intresse att man inom det nya välfärdsområdet bygger en
Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, FI-66200 KORSNÄS, tel. 06-3479 111
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servicekedja som blir likadan för hela området. Korsnäs kommun har även i tidigare utlåtande om
social- och hälsovårdsreformen önskat att man vid organisatoriska förändringar bygger upp en ny
organisation stegvis. I det kommande arbetet kunde man sträva till att hitta en samsyn på vilket steg
som kunde vara den första biten i byggandet av den nya samkommunen.
På ett allmänt plan anser Korsnäs kommun att det kunde vara en fördel med Österbottens
välfärdskommun för att få smidigare klient- och patientströmmar, effektiv vård, rätt patient på rätt
vårdplats. Samtidigt kunde samarbete kring mer krävande funktioner som små kommuner har svårt
att ordna, organiseras på en högre regional nivå.
Korsnäs kommun anser däremot att äldreomsorgen, med därtill hörande hemservice, borde bli kvar i
kommunens regi för att garantera lokalkännedomen och en smidig lokal serviceproduktion.
Korsnäs kommun producerar idag sin primärhälsovård tillsammans med Malax kommun på basis av
samarbetsavtal. Dessa avtal kan säkerligen överföras om samstämmighet kring en eventuell
överföring råder mellan båda avtalsparterna.
I förslaget till nytt grundavtal föreslås att samkommunen ska kunna organisera
specialomsorgsuppgifter. Vi tolkar att man här öppnar upp för att överta och producera den service
som Kårkulla producerar idag. Korsnäs kommun använder sig av Kårkullas specialtjänster för vissa
klientgrupper och är mycket beroende av samkommunens expertis då det gäller dessa
specialtjänster. Korsnäs kommun anser att det vore mycket olyckligt om Kårkulla samkommun
splittras på grund av en frivillig överföring till Österbottens välfärdsområde av en del av
medlemskommunerna. Klientgrupperna inom Kårkulla är mycket sårbara för olika förändringar och
man borde noggrant utreda innebörden av skrivningen i förslaget till grundavtalet innan eventuella
beslut tas i ärendet.

Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen?
I förslaget till nytt grundavtal finns en röstbegränsning som säger att en kommun i samband med
omröstningar i fullmäktige kan ha högst 40 % av rösterna ( § 6). Röstbegränsningen har ingen
betydelse för dagens medlemskommuner eftersom Vasa stad som största medlem då inte skulle
beröras av röstspärren. Röstspärren i nuvarande gällande samkommunsavtal ger Vasa 44 röster av
154 eller 28,6 % av samkommunens röster.
En omfattande överföring av uppgifter till Österbottens Välfärdsområde innebär en dramatisk
minskning av Korsnäs kommuns möjligheter att påverka funktioner som är av stor lokal betydelse.
En sådan överföring innefattar även på sikt att kommunens övriga funktioner påverkas och borde
delvis överföras. Det vore därför önskvärt att utreda även minoritetsägarnas möjligheter att påverka
funktioner som är viktiga lokalt.
Korsnäs kommun anser att det nya Österbottens välfärdsområde skall byggas upp på en gemensam
vilja och med en omtanke om att hela områdets befolkning har rätt att få god service på sitt
närområde. Röstspärren borde således i det optimala utfallet sakna betydelse. Eftersom Korsnäs
kommun har förespråkat en stegvis införande av Österbottens välfärdsamkommun så förespråkar vi
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också en försiktig eventuellt en stegvis höjning av röstspärren så att den vid starten av den nya
samkommunen kunde fastslås till 30 %.
Då det gäller ägandet i samkommunens grundkapital så anser Korsnäs kommun med tanke på
eventuella kommande satsningar att andelen i grundkapitalet borde korrigeras så att det i möjligaste
mån motsvarar antalet invånare per medlemskommun.

Hur skall kommunerna styra samkommunen, vilka styrinstrument behövs?
Från förslaget till nytt grundavtal framgår inte hur man avser bygga upp servicestrukturen i den nya
enheten. För de lokala beslutsfattarna är det egentligen servicen på den lokala nivån som är det
viktigaste ärendet att bevaka. Det finns olika möjligheter för detta. Det sedvanliga sättet när servicen
ska fusioneras är att man från de tidigare ägarna bereds en plats i den nya styrelsen. Men man kan
även tänka sig ett system med sektioner där man då kan ta in lokal representation eller att man har
ett förhandlingssystem eller avtalsbaserat förhandlingssystem mellan samkommunen och
primärkommunen.
Viktigt i sammanhanget är att det lokala inflytande på något vis beaktas även för
minoritetsägarkommuner. Det lokala inflytandet och framförallt sakkunskapen är av största vikt om
även socialvården ska integreras i en större helhet.

Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna?
Utgående från ett antagande om att inga kommunala fastigheter ska överföras så borde inte en ökad
integrering påföra samkommunen ett större behov av egen finansiering heller. Då borde modellen
med att ett eventuellt över- och underskott betalas ut till medlemskommunerna under pågående
räkenskapsår vara användbar. Vasa stad kommer att ha en del fastigheter (H-Huset) som byggs i
samprojekt med Vasa sjukvårdsdistrikt och dessa fastigheter bör diskuteras skilt för att det ska vara
ett transparent och jämlikt system mellan ägarkommunerna och deras fastighetsinnehav.
Tjänsterna borde faktureras så att varje medlemskommun som går in för en överföring av sin
tjänsteproduktion till samkommunen, står för sina kostnader. I förslaget till grundavtal föreslås att
prissättningen av tjänster ska baseras på självkostnadspris. Ett självkostnadspris kan då betyda ett
pris per medlemskommun, eller ett pris för serviceproduktionen av en viss tjänst inom hela
samkommunens område.
En övergång till gemensam Österbottnisk prissättning för vård- och omsorgsprodukter kan orsaka
betungande och i vissa fall omotiverade prishöjningar för kommuner som idag avviker från det
österbottniska medeltalet. Harmoniseringar kan komma att driva upp kostnadsnivån även inom
enheter som då tidigare legat under medeltalet vilket gör att vi får en dyrare vård än tidigare.
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Kommunstyrelsen 16.09.2019 § 193 Bilaga 3, Förslag till utlåtande om Österbottens Välfärdsområde

Korsnäs kommun
Strandvägen 4323
66200 KORSNÄS
tel. 06-3479 111, fax 06-3479 190

Behövs det en ny utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i strukturen kring
grundkapitalet?
I och med att Korsnäs kommuns åsikt är att en eventuell utvidgning av samkommunens verksamhet
ska göras på ett kostnadsneutralt sätt mellan medlemskommunerna så anser vi också att den
nuvarande utjämningsfunktionen inte behöver ändras.
Strukturen i grundkapitalet kan vara i behov av korrigeringar så att det motsvarar bättre
befolkningstalet i de olika kommunerna, speciellt om större investeringars finansiering ska kopplas
ihop med grundkapitalet.

Kommunstyrelsen i Korsnäs 16.09.2019

Korsnäs kommun, Strandvägen 4323, FI-66200 KORSNÄS, tel. 06-3479 111
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ANVISNINGAR FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING
OMPRÖVNING
Myndighet tii viiken begäran om omprövning kan framstäiias samt td för yrkande av omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda besiut, kan skrifiigen begära omprövning.
Myndighet hos viiken omprövning yrkas är:
Korsnäs kommun/ Kommunstyrelsen
Strandvägen 4323
66200 KORSNÄS
Paragrafer: 185, 189, 200, 203
Begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från deifåendet av besiutet.
Upphandiingsräteise
Part som är missnöjd med den kommunaia myndighetens besiut i § 185 eiier något annat
avgörande i upphandiingsförfarandet kan även söka upphandiingsräteise hos den
upphandiande enheten (samma adress som ovan) eniigt 81 § i upphandiingsiagen.
Upphandiingsräteise skaii framstäiias inom 14 dagar från deifåendet av besiutet.
Omprövningsyrkandets innehåii
Av omprövningsyrkandet skaii framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skaii
undertecknas av den som framstäiier det.
Tiii upphandiingsräteisens ska fogas de handiingar som den som framstäiier yrkandet
hänvisar tii om de inte redan fnns hos den upphandiande enheten.
BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och besvärstd
I nedan nämnda besiut kan ändring sökas genom skrifiiga besvär. Ändring i et besiut med
aniedning av omprövning kan sökas endast av den, som framstäiit begäran om omprövning.
Om besiutet har ändrats med aniedning av omprövning, kan ändring i besiutet sökas genom
kommunaibesvär också av den, som är part, eiier av en kommunmediem.
Besvär över besiutet under § xx anförs som kommunaibesvär tii
Vasa förvaltningsdomstol
Korsholmsesplanaden 43
PB 204
65101 VASA
Besvärstden är 30 dagar och räknas från det besiutet deigivits eniigt oom § 139-140.
Besvär över besiuten under § xx anförs som förvaitningsbesvär tii:
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Vasa förvaltningsdomstol
adress eniigt ovan
Besvär kan anföras även via förvaitnings- och speciaidomstoiarnas e-tjänst på adressen
htps://asiointi2.oikeus.f/haiiintotuomioistuimet#/sv
Besvärstden är 30 dagar och börjar från det besiutet meddeiats efer ansiageniigt oom §
108.
Besvärsskrif
I besvärsskrifen skaii uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- viiket besiut som överkiagas
- tii viika deiar besiutet överkiagas och viika ändringar, som yrkas i besiutet
- motveringar tii at besiutet bör ändras.
Besvärsskrifen skaii undertecknas av ändringssökanden sjäiv eiier av den, som uppgjort
besvärsskrifen. Undertecknaren bör även uppge sit yrke, boningsort och postadress.
Tiii besvärsskrifen skaii fogas det besiut som överkiagas, i originai eiier som ofcieiit
bestyrkt kopia, och intyg om den dag, från viiken besvärstden skaii räknas.
Iniämnande av besvärshandiingar
Besvärshandiingarna skaii iniämnas tii besvärsmyndigheten före besvärstdens utgång.
Besvärshandiingarna kan även sändas med post eiier genom bud, men i så faii på
avsändarens eget ansvar. Handiingarna skaii iniämnas tii posten i så god td at de kommer
fram, innan besvärstden går ut.
Avgif

Vid sökande om ändring uppbär förvaitningsdomstoien med stöd av iagen om avgifer för
domstoiars och vissa justteförvaitningsmyndigheters prestatoner (701/93) en
rätegångsavgif på i260 euro.

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Efersom nedan nämnda besiut endast gäiier beredning eiier verkstäiiighet, kan eniigt 136 §
kommunaiiagen omprövning inte framstäiias, ej heiier kommunaibesvär anföras över
besiuten:
Paragrafer: 181-184, 186-188, 190-199, 201-202, 204-205
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda besiut, efersom en skrifiig begäran om

KORSNÄS KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
16.09.2019

Sida
10

Organ
Kommunstyrelsen
omprövning eniigt 134 § 1 mom. kommunaiiagen kan framstäiias över besiuten:
Paragrafer: 185, 189, 200, 203
Ändring får inte sökas i deta besiut om tjänsteinnehavaren eiier
tjänsteinnehavarföreningen har rät at anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstoien.
Ärenden som gäiier toikningen av et tjänstekoiiektvavtai avgörs av arbetsdomstoien (i26 § i
iagen om kommunaia tjänstekoiiektvavtai):
Paragrafer: xx-xx
Delgivning
Protokoiiet

Sign.

- har framiagts tii aiimänt påseende och på kommunens hemsida

i23 / 09 i2019 ______________

- har avsänt med postens förmediing

/

- har iämnats tii parten. oorsnäs

i2019 ___________________________________________

Tilläggsuppgifter:

/

i2019 ________________________________________

Vasa sjukvårdsdistrikt samkommunsstyrelsen
Ärende: KRISTINESTADS UTLÅTANDE ÖVER GRUNDAVTAL FÖR ÖSTERBOTTENS
VÄLFÄRDSOMRÅDE
Hänv: Er begäran om utlåtande 10.5.2019
Stadsstyrelsen i Kristinestad har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 26.8.2019 (§ 147) samt har enhälligt
beslutat avge följande utlåtande över grundavtal för Österbottens välfärdsområde:
Utmaningar för att skapa ett välfärdsområde som täcker Österbotten från Kristinestad i söder till Jakobstad
och Pedersöre i norr är många. Kommunerna varierar i storlek, delvis i åldersstruktur samt hur
kostnadseffektiva man är. Kristinestad har idag en förhållandevis kostnadseffektiv vård, liksom Närpes.
Avståndet är dessutom långa.
I den norra delen är samarbetet organiserat på ett sätt, medan den inom Kfem-området ordnat på ett annat
sätt. I den norra delen finns en spill-over effekt till Soite, där invånare väljer att söka vård i Karleby. I
Österbottens södra del riskerar motsvarande situation, men då med spill-over effekt till Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiiri samt till Satakunnan sairaanhoitopiiri.
För Kristinestads del bevarandet och utvecklandet av öppna vården i Kristinestad av högsta prioritet. En
försämring av den vård som finns idag på den s k sjukhusbacken på Lappfjärdsvägen 10 är inte acceptabel.
I Kristinestad finns en verksamhet som bäst beskrivs i form av ett Sote-eko-system. Eko-systemet består av
offentliga-, privata- och tredje sektorns aktörer. Offentliga sektorns aktörer är stadens egen hälsovårdscentral
med brådskande läkarmottagning vardagar samt under veckoslut via köptjänst av Terveystalo,
rehabiliteringsavdelning med 18/20 platser samt familjecenter bestående av fysioterapi, rådgivning,
tandvård, individ- och familjeomsorg, hemvårdens administration och akutteam.
I familjecentret finns även K5:s psykosociala satellitverksamhet samt K5:s geriatriska enhet. Där också
stadens administration för småbarnspedagogik. Till familjecentret kommer ännu under 2019
bildningscentralens administration samt undervisning för smågrupper att placeras.
På sjukhusbacken finns Vasa sjukvårdsdistrikts Bottenhavets sjukhus laboratorie-, röntgen- och
dialystjänster. Eko-systemet består också av privata sektorns sjukhus KristinaMedi som upprätthåller
specialsjukvård i form av dagkirurgi samt arbetshälsovård. KristinaMedi förvaltar även en steriliseringsenhet
med kapacitet för hela Syd-Österbottens behov. Terveystalo har i byggnaden ett callcenter med närmare 150
anställda. Likaledes finns på adressen Attendos serviceboende.
På adressen finns tredje sektorns Geritrim/Bottenhavets sjukhem för rehabilitering av veteraner samt numera
i allt ökande grad även rehabilitering av vanliga seniorer i behov av tjänsten. Geritrim har även kunder från
Vasa samt fungerar mycket förtjänstfullt som tilläggskapacitet för Kristinestads behov av
rehabiliteringstjänster som går utöver den egna rehabiliteringsenhetens kapacitet.
Ett stenkast ifrån sjukhusbacken med allt sitt utbud av social- och hälsovårdsservice finns även Röda korsets
flyktingcentral, den största i Österbotten.
Verksamheten är redan nu en mångsidig Sote-central som harmoniserat diverse aktörers verksamheter som
har potential till att expandera att täcka ett betydligt större geografiskt område än vad nu är läget. Invånarna i
Södra Österbottens landskap samt Satakunda landskap är även de välkomna att ta del av servicen som
produceras på Lappfjärdsvägen 10.
Öppna vården är för Kristinestads del den strategiskt viktigaste social- och hälsovårdsservice kommunen
själv behöver ha möjligheter att påverka, antingen då som autonom kommun eller genom avtal med ett
privat bolag.

Kristinestad har inga invändningar mot att sjukvårdsdistriktet ansvarar för åldringsvården. Många av de
äldre är multisjuka och en integrering, där man ser människan som helhet, är viktig utifrån deras perspektiv.
Personal inom äldrevårdens hemvård samt serviceboendeenheter jobbar som regel i den kommun personalen
är bosatta och serviceboendeenheter är geografiskt placerade där åldringar i behov av denna service finns.
Likaledes finns hemvården där klienterna är boende, dvs i sina hem och detta bör inte påverkas i någon
nämnvärd grad om personalen är anställd av kommunen eller en samkommun. Servicen finns i kommunen
och skatteintäkterna tillfaller kommunen oberoende om verksamheten finns i kommunal eller samkommunal
regi.
Det nya grundavtalet bör innehålla flexibilitet som gör att kommuner, vilka ser ett behov av nya former av
samarbeten och nya innovativa lösningar för att erbjuda service nära sina invånare ska ha möjlighet att göra
så. Det kan även finnas tillfällen då kommuner behöver ha möjlighet, och rätt, att producera vård som övriga
delar av landskapet inte anser sig ha behov av. Framför allt i en framtid där utvecklingen och den tekniska
utvecklingen går allt snabbare finns det behov av ett grundavtal som är tillåtande till sin karaktär.
Kristinestad framför följande kommentarer på enskilda paragrafer i avtalet:
§ 3 Uppgifter
Öppna vården är den service kommunen bör behålla i egen regi, antingen då som autonom kommun, i
samarbete med andra kommuner, genom avtal med ett privat företag eller tredje sektorn. Grundavtalets
formulering bör därför omformuleras så att detta är tillåtet.
§ 9 Styrelsens sammansättning och rösträtt
Antalet styrelseplatser bör motsvara antalet kommuner som ingår i den nya samkommunen. Paragrafen bör
justeras så att alla kommuner får en ordinarie plats.
§ 13 Samkommunens övriga organ och dess ledamöter
Endast de nämnder som krävs enligt lag bör skrivas in i grundstadgan, övriga nämnder fastställa i en
framtida förvaltningsstadga.
Kommuner som ingår i samkommunen bör ha en ordinarie post i samtliga nämnder. Paragrafen bör justeras
utifrån detta.
§ 14 Styrning av verksamheten
Paragrafen bör kompletteras med att en kommunrunda ordnas årligen samt att ett ekonomiforum ordnas
inför budgetarbetet.
Blir resultatet sådant att ett antal kommuner väljer att den nya samkommunen ska ordna lagenliga och
vittomfattande social- och hälsovårdstjänster medan andra kommuner väljer att ordna dessa på annat sätt,
riskerar vi att få två olika grupperingar av kommuner. Blir detta utfallet bör denna paragraf innehålla en
nämnd för respektive gruppen.
Kristinestad uppmanar Vasa sjukvårdsdistrikt att utreda samt presentera möjligheter och alternativ till olika
nämnder utifrån det ovannämnda samt mallar/modeller för minoritetsskydd..
Möjligheten till kommunvisa avtal bör utredas; kommunerna kan ha olika behov utifrån hur respektive
kommun se ut. Det som bör utredas är bland annat hur detaljerade kan och bör kommunvisa avtal vara, hur
mycket kan de särskilja från varandra, hur sköts finansieringen, hur långa kan avtalen vara osv.
§ 22 Prissättning och fakturering av prestationer
Kristinestad har idag en kostnadseffektiv vård. En övergång till en gemensam österbottnisk prissättning för
vården och omsorgen kan leda till betungande och omedelbara prishöjningar för Kristinestads del.

Kristinestad motsätter sig förslaget till strykningar i sista stycket i denna paragraf. För att kommunerna ska
ha en rimlig chans att budgetera för verksamheten ska ändringar av enhetspriser ske efter noggrant
övervägande, eftersom ändringarna sannolikt rör sig om kostnadsökningar och inte om kostnadssänkningar.
Kristinestad föreslår strykningarna stryks och att paragrafen lyder: Styrelsen gör mellanbokslut minst halvårsvis.
Styrelsen kan ändra enhetspriserna under verksamhetsåret om ytterst vägande skäl föreligger. En ändring som höjer
eller sänker enhetspriserna kan träda i kraft tidigast från ingången av den månad som följer på meddelandet.

Så länge som kommunerna finansierar välfärdsområdet så viktigt att kommunerna vet i budgetskedet vad
som ska avsättas och att inga snabba förändringar sker.
Kristinestad 12.9.2019
För stadsstyrelsen
Mila Segervall, stadsdirektör
Dan Anders Sjöqvist, kanslichef
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§ 187

Utlåtande över grundavtal Vasa sjukvårdsdistrikt
Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad har under Sipiläs regerings tid sedan år
2016 deltagit i beredningen av landskapsreformen, under ledning av Österbottens
förbund och Vasa sjukvårdsdistrikt. Reformen, som ursprungligen var avsedd att träda i
kraft år 2018, förföll i riksdagsbehandlingen i mars 2019. Parallellt med beredningen
har även diskussioner förts och beredning gjorts om alternativet att bilda en frivillig
samkommun för social- och hälsovården, lik den modell som bland annat tagits i bruk i
Mellersta Österbotten (Soite) och Södra Karelen (Eksote): Österbottens
välfärdsområde. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt finns en beredningsorganisation där Pia
Vähäkangas är en av beredarna.
I maj 2019 ordnade Vasa sjukvårdsdistrikt ett möte för kommunerna. Mötets
bakgrundsmaterial kan läsas på Vasa sjukvårdsdistrikts hemsida. För beredningen har
även tillsatts en styrgrupp, där alla VSVD:s medlemskommuner medverkar och där
Kommun- och stadsdirektörerna bereder ärendena åt styrgruppen.
I juni 2019 bad Vasa sjukvårdsdistrikt utlåtanden av medlemskommunerna om det
utkast till grundavtal för Österbottens välfärdsområde.
I Rinnes regerings program från juni 2019 dras linjerna upp för en nationell social- och
hälsovårdsreform. Utgångspunkten är att ansvaret för social- och hälsovården övergår
från kommunerna till en ny nivå, där områden skulle omfatta de nuvarande
landskapen. Beredningen har inletts bland tjänstemännen. Reformen är avsedd att
träda i kraft under denna riksdagsperiod, dock troligen tidigast 2022 eller 2023. I
regeringsprogrammet finns även vissa delar som är avsedda att verkställas redan
tidigare, så som att Vasa centralsjukhus ska bli ett av de s.k. fulljoursjukhusen.
Trots att den nationella beredningen fortgår, har Vasa sjukvårdsdistrikts
medlemskommuner ansett att det finns skäl att utreda möjligheten att skapa en frivillig
samkommun för social- och hälsovården redan innan en reform träder i kraft. Det
beredningsarbete som nu görs betjänar även övergången till en nationell modell,
eftersom de nationella lösningarna sannolikt kommer att bygga på de frivilliga
samkommuner som redan bildats.
I diskussioner mellan kommunerna i Jakobstadsområdet har man sett det som positivt
att beredningen fortsätter, och ansett att man kan delta i beredningen, förutsatt att det
nya välfärdsområdet tryggar en mångsidig vård och omsorg av hög kvalitet, med gott
serviceutbud även i vårt område, samt att modellen kan leda till en utvecklad
integrering av serviceformerna på en acceptabel kostnadsnivå.
Bildande av Österbottens välfärdsområde skulle enligt det förslag som nu föreligger
bildas genom att grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt omförhandlas, så att
samkommunens uppgifter ökas. Samtidigt skulle i grundavtalet tas in uppgifter om
förtroendeorgan, ägarstyrning, och ekonomi, inklusive grundkapitalet. Under vårens
diskussioner har det bland annat lyfts fram huruvida grundkapitalet för samkommunen
borde justeras.
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Mera information finns på adressen https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/vasasjukvardsdistrikt/verksamhet/valfardsomrade/
Bilagor:
Begäran om utlåtande VSVD
Utkastet till nytt grundavtal
Larsmo kommuns förslag till utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner utkastet till utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt.
Beslut:
Kim Thylin föreslog att utlåtandet kompletteras med: ”Utreds möjligheten att de
kommuner som inte har en styrelseplats kan ha närvaro- och yttranderätt i styrelsen.”
Kommunstyrelsen omfattade enhälligt kompletteringen och godkände förslaget till
utlåtande.
____________
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Utkast till utlåtande:
Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad med Jakostad som värdkommun omfattar fyra kommuner:
Jakobstad, Larsmo, Nykarleby och Pedersöre. Området bildades år 2010, och har utvecklats utgående
från en långt gående integrering både horisontellt och vertikalt, mellan primärhälsovård,
specialsjukvård och socialvård. I samarbetsområdet ingår även miljöhälsovården, vilket har setts som
en fungerande lösning. Befolkningsunderlaget är cirka 43 000 personer, och budgeten för år 2019 är
150 000 euro (EXAKT SIFFRA). Vid Malmska sjukhuset ges specialsjukvård inom ett flertal
specialiteter, främst polikliniskt. Däremot är möjligheten till kirurgi idag begränsade av nationell
lagstiftning, där även dagkirurgi förbjöds vid mindre sjukhus från 1.1.2018. Vid Malmska sjukhuset
fungerar dygnet runt-jour inom primärhälsovården med stöd av ett specialtillstånd av social- och
hälsovårdsministeriet, för tillfället till utgången av 2019.

1. Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde

Enligt uppgifterna från 2017 har Österbotten överlag en högre behovsjusterad kostnadsnivå
för social- och hälsovården än landet i genomsnitt. Nykarleby och Pedersöre har ca 10 %
högre, Larsmo 4 % högre och Jakobstad har ca 8 % högre behovsjusterade social- och
hälsovårdskostnader än landets genomsnitt. Ett mer omfattande område för all social- och
hälsovård ger möjligheter till bättre integrering av all vård och omsorg samt specialiserade
tjänster och konsultation såväl inom socialvården, primärhälsovården och specialsjukvården.
Jakobstadsregionens antal invånare som är 75 eller äldre ökar med sammanlagt nästan 2000
personer fram till 2030. Nykarleby och Jakobstad har redan idag en befolkningspyramid med
många äldre i befolkningen men antalet kommer att öka i hela regionen. Det kommer att
kräva mycket mer resurser, särskilt inom äldreomsorgen. Det är viktigt att möta den
åldrande befolkningens behov fram till 2030–2040 på ett strategiskt sätt.
Det är särskilt viktigt att äldrebefolkningen får rätt vård för rätt individ vid rätt tillfälle.
Många äldre har komplexa och sammansatta behov av vård och omsorg. Multisjukligheten
ställer krav på samverkan och samordnade insatser, som en integrerad social- och hälsovård
kan åstadkomma, där även specialsjukvården har en viktig roll.
Integration är också ett nyckelord i organiseringen av service åt barnfamiljer och ungdomar.
Idag bildar familjeservice, mödra- och barnrådgivningen och hälso- och sjukvårdens barnoch ungdomsenhet en funktionell helhet inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Barnoch ungdomspoliklinik, psykiatri och barnskydd finns intill varandra, för att främja smidigare
samarbete. Avsikten är att med tidigt ingripande minska behovet av mer specialiserade
tjänster.
Vid sidan av en stark integration behövs ett nät av god närservice. Vasa
sjukvårdsdistrikt/Österbotten är ett geografiskt stort område, där avståndet från syd till nord
är tre timmar. Larsmo förutsätter att välfärdssamkommunen ska kunna erbjuda god
närservice i vårt område.
Detta innefattar såväl tjänster där servicebehovet är
återkommande och volymerna stora, samt specialsjukvård, både för vård av kroniska
sjukdomar som kräver kontinuerlig specialsjukvård, liksom pre- och postklinisk vård samt
rehabilitering inom kirurgin. Larsmo utgår även ifrån att dagkirurgi ska erbjudas vid Malmska
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sjukhuset, om lagstiftningen tillåter det. Ett gott samarbete mellan Vasa centralsjukhus och
Malmska sjukhuset är därmed av stor vikt, både gällande vård och konsultation.

2. Ställningstaganden till grundavtalet
Samkommunens uppgifter (3 §)
Larsmo anser att hela social- och hälsovården kan överföras till Österbottens välfärdsområde. I dag
ingår miljöhälsovården, inklusive veterinärtjänster, i Jakobstads social- och hälsovårdsverk, och
kommunen anser att miljöhälsovården även borde ingå i Österbottens välfärdsområde. Ifall så inte
blir fallet, måste nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykarlebys och Pedersöres del.
Frågan om veterinärvård är ytterst viktig för primärnäringarna i vårt område, men även de övriga
områdena bl.a. för livsmedelsindustrin.
Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §)
Larsmo godkänner att röstspärren för en kommun kan höjas från nuvarande 25 % till 40 %. Det är
principiellt viktigt att en kommuns röstetal bättre än idag återspeglar dess ekonomiska ansvar och
befolkningsunderlag, men samtidigt tryggar röstspärren en bättre fördelning av ansvar och
påverkningsmöjligheter mellan samkommunens medlemskommuner.
Samkommunens styrelse (9 §)
I förslaget till grundavtal föreslås styrelsens storlek vara 11. Larsmo anser att detta ger möjligheter till
en fungerande styrelse, som ändå möjliggör en regionalt och politiskt mångsidig sammansättning.
Utreds möjligheten att de kommuner som inte har en styrelseplats kan få närvaro- och yttranderätt i
styrelsen.
Dessutom föreslås att man inför ett stadgande i grundavtalet om regional fördelning av platserna
enligt följande:
Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

3 platser

Korsholm, Laihela, Vörå, Vasa

6 platser

Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes

2 platser

Övriga organ
I utkastet till grundavtal föreslås förutom styrelsen 5 olika nämnder, bland annat för
anordnandeansvar och produktionsansvar. Larsmo anser att det kan vara en god lösning med
nämnder där anordnande- och produktionsansvar separeras. På så sätt tryggas också en bredare
demokratisk insyn och möjlighet till påverkan i samkommunens verksamhet.

Då den nya samkommunen inleder sin verksamhet är det ytterst viktig att också uppnå en god dialog
med kommunernas ansvarsområden, och en god integration av bl a rådgivnings- och elev och
studerandevårdens verksamhet med utbildningssektorn i kommunerna. Därför föreslås att
samkommunen även inrättar en samarbetsdelegation med kommunerna. Denna kunde omnämnas i
grundavtalet.
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Dessutom är det viktigt att den nya samkommunen har en god dialog med klienterna, och därför bör
former för dialog med patient- och klientgrupper utvecklas under beredningen.
Ägarstyrningen (§ 14)
Välfärdsområdet kommer att ansvara för användningen av långt över hälften av
medlemskommunernas budgetmedel. För att få en god ägarstyrning krävs ett ytterst välfungerande
förhandlingssystem, med regelbunden kontakt till var och en medlemskommun. Stadgandet i
grundavtalsutkastet skapar en god grund för detta förhandlingssystem, men i praktiken behöver
systemet preciseras, t ex så, att samkommunen varje år har en förhandling med varje
medlemskommun i maj, och en gemensam diskussionsomgång inför budgetberedningen i
september-oktober. Detta är särskilt viktigt i inledningsskedet av den nya samkommunen.
Grundkapitalet (§ 15)
I utkastet till grundavtal har intagits grundkapitalet enligt bokslutet 31.12.2018.
Grundkapitalandelarna återspeglar inte idag till alla delar fördelningen av befolkningen eller
användningen av Vasa centralsjukhus. Larsmo förordar att man i beredningsprocessen finner
lösningar som bättre återspeglar befolkningsunderlaget och den prognostiserade fördelningen av
prestationer inom Österbottens välfärdsområde. Larsmo understryker behovet av en tät dialog
mellan alla ägarkommunerna om eventuella justeringar i ägarandelarna.
Behandlingen av över- och underskott (§ 19)
Larsmo stöder förslagen i utkastet till grundavtalet om en årlig granskning av över- och underskott.
På det sättet tar medlemskommunerna årligen ställning till situationen i samkommunen.
Finansieringen av samkommunens verksamhet och investeringar (§§ 22-27)
Larsmo prioriterar att Österbottens välfärdsområde bildas så att samtliga medlemskommuner deltar
i alla verksamheterna. Det är dock viktigt att man i grundavtalet i detta skede även stadgar för den
situationen att kommunerna deltar i samkommunen med olika omfattning ( § 22).
När det gäller utjämning av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser Larsmo att utjämning ska göras
endast för de grunder som finns i dag, d v s specialsjukvården.
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247 § Utlåtande över grundavtal för Österbotens välfärdsområde, Vasa sjukvårdsdistrikt

Stadsstyrelsen 9.9.2019, 247 §
Beredning: stadsdirektör Mats Brandt
Vasa sjukvårdsdistrikt begär medlemskommunernas utlåtande om et utkast tll
grundavtal för at bilda en frivillig välfärdssamkommun. ttlåtandet ska lämnas
in senast 15.9.2019.
Allmänna synpunkter
Inledningsvis kan konstateras at social- och hälsovårdsreformer kontnuerligt
varit aktuella under en toårsseriod. Grundlagsutskotet har anset at tdigare
reformförslag som bygger så totalintegraton och större aktörer inom socialoch hälsovården är accestabla och at det är motverat så längre sikt med hänvisning tll en hållbar ofentlig ekonomi, samt tryggandet av sociala rätgheter
och jämlikhet. (Grut 67/2014, s. 3-4)
I regeringssrogrammet för statsminister Ant iinnes regering (s. 158 framåt)
sägs at regeringen kommer at inleda beredningen av social- och hälsovårdsreformen, at beredningen under tdigare valserioder och de konsttutonella villkoren beaktas, samt at reformen genomförs så et kontrollerat sät och i etasser. Dessutom lägger man tyngdsunkten inom social- och hälsovården vid
tjänsterna så basnivå och tll förebyggande verksamhet, med samordnade
tjänster, smidiga vårdkedjorna, med mera. Social- och hälsovårdsreformen innebär at ansvaret för at ordna social- och hälsotjänster samlas hos självstyrande områden som är större än kommuner. Et beredningsarbete i Österboten
som går i den här riktningen är således et steg i rät riktning. Det är en fördel
at vi själva i et tdigt skede kan dra uss riktlinjer för hur social- och hälsovården ska se ut.
Särskilda frågeställningar
I utlåtandebegäran vill man at medlemskommunerna särskilt tar ställning tll 4
frågor:
- Vilken uppgif ska vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?
- Hur fördelar vi infytandet i de ögsta beslutande organen?
- Hur ska kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som
be övs? Vad kan tll den delen lämnas tll förvaltningsstadgan för avgörande?
- Hur anteras överskot oc underskot oc ur faktureras tjänsterna? Beövs det en ny utjämningsfunkton för dyr vård oc be övs ändringar i
strukturen kring grundkapitalet?
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Bilagor:
Begäran om utlåtande
ttkast tll grundavtal
Förslag tll stadens utlåtande
Stadsdirektör Mats Brandts förslag:
Stadsstyrelsen beslutar at:
1. förena sig i förslaget tll stadens utlåtande i bilaga och avge det som sit utlåtande;
2. delge utlåtandet åt stadsfullmäktge för kännedom.
Stadsstyrelsens beslut:
Stadsdirektörens förslag godkändes.
______
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Förslag till utlåtande

Vasa sjukvårdsdistrikt begär medlemskommunernas utlåtande om ett utkast till
grundavtal för att bilda en frivillig välfärdssamkommun. Utlåtandet ska lämnas
in senast 15.9.2019.
Allmänna synpunkter
Inledningsvis kan konstateras att social- och hälsovårdsreformer kontinuerligt
varit aktuella under en tioårsperiod. Grundlagsutskottet har ansett att tidigare
reformförslag som bygger på totalintegration och större aktörer inom socialoch hälsovården är acceptabla och att det är motiverat på längre sikt med
hänvisning till en hållbar offentlig ekonomi, samt tryggandet av sociala
rättigheter och jämlikhet. (GruU 67/2014, s. 3-4)
I regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering (s. 158 framåt)
sägs att regeringen kommer att inleda beredningen av social- och
hälsovårdsreformen, att beredningen under tidigare valperioder och de
konstitutionella villkoren beaktas, samt att reformen genomförs på ett
kontrollerat sätt och i etapper. Dessutom lägger man tyngdpunkten inom
social- och hälsovården vid tjänsterna på basnivå och till förebyggande
verksamhet, med samordnade tjänster, smidiga vårdkedjorna, med mera.
Social- och hälsovårdsreformen innebär att ansvaret för att ordna social- och
hälsotjänster samlas hos självstyrande områden som är större än kommuner.
Ett beredningsarbete i Österbotten som går i den här riktningen är således ett
steg i rätt riktning. Det är en fördel att vi själva i ett tidigt skede kan dra upp
riktlinjer för hur social- och hälsovården ska se ut.
Särskilda frågeställningar
I utlåtandebegäran vill man att medlemskommunerna särskilt tar ställning till 4
frågor:
- Vilken uppgift ska vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?
- Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen?
- Hur ska kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som
behövs? Vad kan till den delen lämnas till förvaltningsstadgan för
avgörande?
- Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna?
Behövs det en ny utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i
strukturen kring grundkapitalet?
I anslutning till dessa frågor torde staden konstatera följande med avseende på:
Samkommunens uppgifter (3 §)
Staden anser att hela social- och hälsovården kan överföras till Österbottens
välfärdsområde. I dag ingår miljöhälsovården, inklusive veterinärtjänster, i
Jakobstads social- och hälsovårdsverk, och staden anser att miljöhälsovården
även borde ingå i Österbottens välfärdsområde. Ifall så inte blir fallet, måste
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nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykarlebys och Pedersöres
del. Frågan om veterinärvård är ytterst viktig för primärnäringarna och
livsmedelsindustrin i vårt område.
Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §)
Staden kan godkänna att röstspärren för en kommun kan höjas från nuvarande
25 % till 40 %. Det är principiellt viktigt att en kommuns röstetal bättre än idag
återspeglar dess ekonomiska ansvar och befolkningsunderlag, men samtidigt
tryggar röstspärren en bättre fördelning av ansvar och påverkningsmöjligheter
mellan samkommunens medlemskommuner.
Samkommunens styrelse (9 §)
I förslaget till grundavtal föreslås styrelsens storlek vara 11. Staden anser att
detta ger möjligheter till en fungerande styrelse, som ändå möjliggör en
regionalt och politiskt mångsidig sammansättning.
Dessutom föreslår staden att man inför ett stadgande i grundavtalet om
regional fördelning av platserna enligt följande:
Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre
Korsholm, Vörå, Vasa, Laihela
Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes

3 platser
6 platser
2 platser

Övriga organ
I utkastet till grundavtal föreslås förutom styrelsen 5 olika nämnder, bland
annat för anordnandeansvar och produktionsansvar. Staden anser att det vara
en god lösning med nämnder där anordnande- och produktionsansvar
separeras. På så sätt tryggas också en bredare demokratisk insyn och möjlighet
till påverkan i samkommunens verksamhet.
Då den nya samkommunen inleder sin verksamhet är det ytterst viktig att också
uppnå en god dialog med kommunernas ansvarsområden, och en god
integration av bl a rådgivnings- och elev och studerandevårdens verksamhet
med bildningssektorn i kommunerna. Därför föreslår staden att samkommunen
även inrättar en samarbetsdelegation med kommunerna. Denna kunde
omnämnas i grundavtalet.
Dessutom är det viktigt att den nya samkommunen har en god dialog med
klienterna, och därför bör former för dialog med patient- och klientgrupper
utvecklas under beredningen.
Ägarstyrningen (§ 14)
Välfärdsområdet kommer att ansvara för användningen av långt över hälften av
medlemskommunernas budgetmedel. För att få en god ägarstyrning krävs ett
ytterst välfungerande förhandlingssystem, med regelbunden kontakt till var och
en medlemskommun. Stadgandet i grundavtalsutkastet skapar en god grund för
detta förhandlingssystem, men i praktiken behöver systemet preciseras, t ex så,
att samkommunen varje år har en förhandling med varje medlemskommun i
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maj, och en gemensam diskussionsomgång inför budgetberedningen i
september-oktober. Detta är särskilt viktigt i inledningsskedet av den nya
samkommunen.
Grundkapitalet (§ 15)
I utkastet till grundavtal har intagits grundkapitalet enligt bokslutet 31.12.2018.
Grundkapitalandelarna återspeglar inte idag fördelningen av befolkningen eller
användningen av Vasa centralsjukhus. Staden förordar att man i
beredningsprocessen finner lösningar som bättre återspeglar
befolkningsunderlaget och den prognostiserade fördelningen av prestationer
inom Österbottens välfärdsområde.
Behandlingen av över- och underskott (§ 19)
Staden stöder förslagen i utkastet till grundavtalet om en årlig granskning av
över- och underskott. På det sättet tar medlemskommunerna årligen ställning
till situationen i samkommunen.
Finansieringen av samkommunensverksamhet och investeringar (§§ 22-27)
Staden prioriterar att Österbottens välfärdsområde bildas så att samtliga
medlemskommuner deltar i alla verksamheterna. Det är dock viktigt att man i
grundavtalet i detta skede även stadgar för den situationen att kommunerna
deltar i samkommunen med olika omfattning ( § 22). När det gäller utjämning
av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser staden att utjämning ska göras
endast för de grunder som finns i dag, d v s specialsjukvården.
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ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄR
___________________________________________________________________________
Besvärsförbud
Eftersom besut medanm emdans gäluuer beredamnmg euuer verss äluungee snm emung sommtmnuungem
omprövmnmgsbegälrnm nm e frnms äluuns euuer sommtmnubesvälr nmförns över besut e .
Paragrafer: 232-243 § 246-247 §
Paragrafer

Begälrnm om omprövmnmg: 244-245 § 248-249 §
Amförnmdae nv sommtmnubesvälr:
Amförnmdae nv förvnu mnmgsbesvälr: 250-252 §
Ammn besvälr: Uppenmdaunmgsrälteuseebesvälr
Pro osouue enr gjor s tiuugälmgung n dae nuumälmmn dan nmäl e : 13.9.2019
Besut e enr daeugets pnr em gemom et brev som nvsälmdaes:
Besut e enr daeugets pnr em gemom et e-pos medadaeunmdae som nvsälmdaes: 12.9.2019

Anvisning för begäran om omprövning
Dem som älr mnssmöjda meda daetn besut snm begälrn omprövmnmg ssrnftung . mdarnmg n besut e får nm e
sösns gemom besvälr eos daoms ou.
Omprövning får begäras av: daem som besut e nvser euuer vnrs rält sskudangee euuer fördaeu danres påversns nv besut e (pnr ) oce sommtmmedauemmnr.
Tidsfrist för begäran om omprövning: Omprövmnmg ssn begälrns nmom 14 dangnr fråm daeufåemdae nv besut e . Begäran om omprövning ska lämnas in tll Nykarleby stad före kl. 16.00 den sista vardagen som
begäran om omprövning får framställas.
Em pnr nmses en fåt daeu nv besut e sjt dangnr efter nt breve sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns. Vnda
vnmung eues romnss daeugnvmnmg nmses pnr em en fåt daeu nv besut e daem redaje dangem efter nt medadaeunmdae sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns.
Em sommtmmedauem nmses en fåt daeu nv et besut sjt dangnr efter dae nt pro osouue fnmms tiuugälmgung
n dae nuumälmmn dan nmäl e .
Dngem för daeufåemdae rälsmns nm e meda n tidasfrns em för begälrnm om omprövmnmg. Om daem sns n dangem
för omprövmnmgsbegälrnm nmfnuuer på em eeugdang själuvs älmdangee sdangem förs n mnj jtunftom mndasommnrnftom euuer em eeugfrn uördang får omprövmnmg begälrns daem förs n vnrdangem daälrefter.
Omprövningsmyndighet:
Pos ndaress:
Besössndaress:

Stadsstyrelsen
PB 29 66901 Nksnruebk
Topeuntsespunmndaem 7
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mksnruebk.s nda@mksnruebk.f
06 7856 111

Omprövningsbegärans form och innehåll
Omprövmnmg ssn begälrns ssrnftung . Ocsså eues romnssn daostmem tppfkuuer srnve på ssrnftung form.
I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges:
- dae besut n vnuse omprövmnmg begälrs
- etrdanm omprövmnmg som begälrs
- på vnusn grtmdaer omprövmnmg begälrs
I omprövmnmgsbegälrnm ssn tppges mnmme på daem som enr begälr omprövmnmg snm persomems eemsommtm pos ndaress oce euefommtmmer.
Om omprövmnmgsbesut e får daeuges som et eues romnss medadaeunmdae ssn ocsså e-pos ndaress tppges.
Pro osouust darng oce bnungor som gäluuer besut e snm begälrns eos s ndassnmsune euuer på www.mksnruebk.f

Anvisning om anförande av förvaltningsbesvär hos förvaltningsdomstol
Besvärsrät
I daetn besut får älmdarnmg sösns nv daem som besut e nvser euuer vnrs rält sskudangee euuer fördaeu danres
påversns nv besut e (pnr ).
Besvärstid
Besvälr ssn nmförns nmom 30 dangnr fråm daeufåemdae nv besut e .
Besvälrem ssn uälmmns nm tiuu besvälrsmkmdangee em semns tmdaer besvälrstidaems sns n dang nmmnm besvälrsmkmdangee em s älmger.
Em pnr nmses en fåt daeu nv besut e sjt dangnr efter nt breve sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns. Vnda
vnmung eues romnss daeugnvmnmg nmses pnr em en fåt daeu nv besut e daem redaje dangem efter nt medadaeunmdae sälmdaes om nm e mågo nmmn vnsns.
Dngem för daeufåemdae rälsmns nm e meda n besvälrstidaem. Om daem sns n dangem för nt nmförn besvälr nmfnuuer på em eeugdang själuvs älmdangee sdangem förs n mnj jtunftom mndasommnrnftom euuer em eeugfrn uördang får besvälr nmförns daem förs n vnrdangem daälrefter.
Besvärsmyndighet
Kommtmnubesvälr nmförs eos Vnsn förvnu mnmgsdaoms ou
Pos ndaress:
PB 204 65101 Vnsn
Besössndaress:
Korseoumsespunmndaem 43
E-pos ndaress:
vnnsn.eno@onsets.f
Teuefommtmmer:
029 56 42611
Besvärens form och innehåll
Besvälrem ssn nmförns ssrnftung . Ocsså eues romnssn daostmem tppfkuuer srnve på ssrnftung form.
I besvälrem som rns ns tiuu besvälrsmkmdangee em ssn tppges:
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dae besut n vnuse älmdarnmg söss
tiuu vnusn daeunr älmdarnmg söss n besut e oce vnusn älmdarnmgnr som krsns
dae grtmdaer på vnusn älmdarnmg krsns.

I besvälrem ssn älmdarnmgssösnmdaems mnmm oce eemsommtm tppges. Om älmdarnmgssösnmdaems nunm förs
nv persomems ungungn före räldanre euuer ombtda euuer om mågom nmmnm persom enr nvfntn besvälrsssrnfem ssn ocsså daemmn persoms mnmm oce eemsommtm tppges n besvälrem.
I besvälrem ssn daesst om tppges pos ndaress euefommtmmer oce övrng mödavälmdang som nstimformntiom. Om besvälrsmkmdangee ems besut får daeuges som et eues romnss medadaeunmdae ssn ocsså e-pos ndaress tppges.
mdarnmgssösnmdaem daem ungungn före räldanrem euuer ombtdae ssn tmdaer ecsmn besvälrem. Et eues romnss daostmem beeöver älmdaå nm e sompueterns meda em tmdaerssrnft om daostmem e nmmeeåuuer tppgnfter om nvsälmdanrem oce dae nm e fmms nmuedamnmg nt be vnvun daostmem e s nt emticn e oce nm egrne.
Till besvären ska fogas:
- dae besut n vnuse älmdarnmg söss n orngnmnu euuer sopnn
- nm kg över vnusem dang besut e enr daeugets euuer mågom nmmnm t redamnmg över mälr besvälrstidaem
enr börjn
- dae enmdaunmgnr som älmdarnmgssösnmdaem åberopnr om dae nm e redanm tidangnre enr uälmmn s tiuu
mkmdangee em.
Rätegångsavgig
Hos daem som nmuedaer et älremdae som gäluuer älmdarnmgssösnmdae ns dae t em rältegåmgsnvgnft n emungee
meda vnda som föressrnvs n ungem om daoms ousnvgnfter (1455e2015).
Pro osouust darng oce bnungor som gäluuer besut e snm begälrns eos s ndassnmsune euuer på www.mksnruebk.f
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Kommunstyrelsen

§ 163

Sammanträdets öppnande
Kommunstyrelsens ordförande öppnade sammanträdet, hälsade medlemmarna
välkomna samt konstaterade at sammanträdet var lagligt sammankallat och
beslutört.
_____
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§ 164

Val av två protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Bernhard Hjulfors och Yvonne Borgmästars.
_____
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Kommunstyrelsen

Dnr: PK/428/00.04.02/2019

§ 168

Utlåtande om förslag tll grundavtal för Österbotens
välfärdsområde
Kommunerna i samarbetsområdet för Jakobstads social- och hälsovårdsverk har
under Sipiläs regeringstd sedan år 2016 deltagit i beredningen av
landskapsreformen, under ledning av Österbotens förbund och Vasa
sjukvårdsdistrikt. Reformen, som ursprungligen var avsedd at träda i kraf år
2018, förföll i riksdagsbehandlingen i mars 2019. Parallellt med beredningen har
även diskussioner förts och beredning gjorts om alternatvet at bilda en frivillig
samkommun för social- och hälsovården, lik den modell som bland annat tagits i
bruk i Mellersta Österboten Soitee och Södra Karelen Eksotee: Österbotens
välfärdsområde. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt fnns nu en beredningsorganisaton,
där sakkunskapen om Jakobstadsområdet tryggats genom at social- och
hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas är en av beredarna.
I maj 2019 ordnade Vasa sjukvårdsdistrikt et möte för kommunerna. För
beredningen har även tllsats en styrgrupp, där alla VSVD:s medlemskommuner
ingår. Kommun- och stadsdirektörerna bereder ärendena åt styrgruppen.
Pedersöre kommuns representanter utgörs av fullmäktgeordförande,
styrelseordförande och kommundirektören.
I juni 2019 bad Vasa sjukvårdsdistrikt utlåtanden av medlemskommunerna om
det utkast tll grundavtal för Österbotens välfärdsområde. Begäran om utlåtande
– bilaga. Utkastet tll grundavtal – bilaga.
I Rinnes regerings program från juni 2019 dras linjerna upp för en natonell
social- och hälsovårdsreform. Utgångspunkten är at ansvaret för social- och
hälsovården övergår från kommunerna tll en ny nivå, där områden skulle
omfata de nuvarande landskapen. Beredningen har inlets bland tjänstemännen.
Reformen är avsedd at träda i kraf under denna riksdagsperiod, dock troligen
tdigast 2022 eller 202.. I regeringsprogrammet fnns även vissa delar som är
avsedda at verkställas redan tdigare, så som at Vasa centralsjukhus ska bli et
av de s.k. fulljoursjukhusen.
Trots at den natonella beredningen fortgår, har Vasa sjukvårdsdistrikts
medlemskommuner anset at det fnns skäl at utreda möjligheten at skapa en
frivillig samkommun för social- och hälsovården redan innan en reform träder i
kraf. Det beredningsarbete som nu görs betjänar även övergången tll en
natonell modell, efersom de natonella lösningarna sannolikt och i mycket stor
utsträckning kommer at bygga på de frivilliga samkommuner som redan bildats.
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I diskussioner mellan kommunerna i Jakobstadsområdet har man set det som
positvt at beredningen fortsäter, och anset at man kan delta i beredningen,
förutsat at det nya välfärdsområdet tryggar en mångsidig vård och omsorg av
hög kvalitet, med got serviceutbud även i vårt område, samt at modellen kan
leda tll en utvecklad integrering av serviceformerna på en acceptabel
kostnadsnivå.
Bildande av Österbotens välfärdsområde skulle enligt det förslag som nu
föreligger bildas genom at grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt omförhandlas,
så at samkommunens uppgifer ökas. Samtdigt skulle i grundavtalet tas in
uppgifer om förtroendeorgan, ägarstyrning, och ekonomi, inklusive
grundkapitalet. Under vårens diskussioner har det bland annat lyfs fram
huruvida grundkapitalet för samkommunen borde justeras, efersom bl.a.
Pedersöre har en mindre andel av grundkapitalet än både användning i Vasa
centralsjukhus och invånarantal. Däremot är framför allt Vasas andel större än
användning och invånarantal.
Nedanstående utlåtande är et steg i processen kring formandet av et nyt
grundavtal. På basen av utlåtandena kommer beredningen och den politska
styrgruppen at lägga fram et slutligt förslag tll grundavtal för beslut i
kommunerna. Beslut om bildande av et gemensamt välfärdsområde och en
välfärdssamkommun samt medlemskap i samkommunen fatas separat.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner bifogade förslag tll utlåtande.

Kommunstyrelsens beslut:
Kommunstyrelsen beslutade enhälligt godkänna förslaget tll utlåtande, med
följande ändringar:
 I stycket Samkommunens styrelse infogas Laihela tll samma grupp som
Vasa, Korsholm och Vörå.
 I stycket Finansieringen av samkommunens verksamhet och investeringar
beslutade kommunstyrelsen enhälligt, på förslag av Niclas Sjöskog, at
följande mening stryks: Det är dock viktgt at man i grundavtalet i deta
skede även stadgar för den situatonen at kommunerna deltar i
samkommunen med olika omfatning ( 22e, även om en sådan situaton
inte är önskvärd.
_____
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Till Vasa sjukvårdsdistrikt

Hänvisning: Begäran om utlåtande, 10.5.2019
Ärende: Pedersöre kommuns ställningstaganden till utgångspunkterna för beredningen av
välfärdsområdet, samt till förslaget till grundavtal.

1. Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde
Enligt uppgifterna från 2017 har Österbotten överlag en högre behovsjusterad kostnadsnivå
för social- och hälsovården än landet i genomsnitt. Nykarleby och Pedersöre har ca 10 %
högre, Larsmo 4 % högre och Jakobstad har ca 8 % högre behovsjusterade social- och
hälsovårdskostnader än landets genomsnitt. Ett mer omfattande område för all social- och
hälsovård ger möjligheter till bättre integrering av all vård och omsorg samt specialiserade
tjänster och konsultation såväl inom socialvården, primärhälsovården och specialsjukvården.
Jakobstadsregionens antal invånare som är 75 eller äldre ökar med sammanlagt nästan 2000
personer fram till 2030. Nykarleby och Jakobstad har redan idag en befolkningspyramid med
många äldre i befolkningen men antalet kommer att öka i hela regionen. Det kommer att
kräva mycket mer resurser, särskilt inom äldreomsorgen. Det är viktigt att möta den åldrande
befolkningens behov fram till 2030–2040 på ett strategiskt sätt.
Det är särskilt viktigt att äldrebefolkningen får rätt vård för rätt individ vid rätt tillfälle.
Många äldre har komplexa och sammansatta behov av vård och omsorg. Multisjukligheten
ställer krav på samverkan och samordnade insatser, som en integrerad social- och hälsovård
kan åstadkomma, där även specialsjukvården har en viktig roll.
Integration är också ett nyckelord i organiseringen av service åt barnfamiljer och ungdomar.
Idag bildar familjeservice, mödra- och barnrådgivningen och hälso- och sjukvårdens barnoch ungdomsenhet en funktionell helhet inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Barnoch ungdomspoliklinik, psykiatri och barnskydd finns intill varandra, för att främja smidigare
samarbete. Avsikten är att med tidigt ingripande minska behovet av mer specialiserade
tjänster.
Vid sidan av en stark integration behövs ett nät av god närservice. Vasa
sjukvårdsdistrikt/Österbotten är ett geografiskt stort område, där avståndstadeet från syd till
nord är tre timmar. Pedersöre kommun betonar både behovet av närservice för tjänster där
servicebehovet är återkommande och volymerna stora, samt för specialsjukvård för vård av
kroniska sjukdomar som kräver kontinuerlig specialsjukvård. Ett gott samarbete mellan Vasa
centralsjukhus och Malmska sjukhuset är därmed av stor vikt, både gällande vård och
konsultation.
Pedersöre kommun konstaterar även att en integration och omorganisering av
serviceproduktionen i en välfärdssamkommun bör ske utgående från en rätlinjig organistation
som upprätthåller ett servicenätverk i medlemskommunerna, utan administrativa mellannivåer
eller distriktsindelningar.
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2. Ställningstaganden till grundavatalet
Samkommunens uppgifter (3 §)
Pedersöre kommun anser att hela social- och hälsovården bör överföras till Österbottens
välfärdsområde. I dag ingår miljöhälsovården, inklusive veterinärtjänster, i samarbetsområdet
Jakobstads social- och hälsovårdsverk, där Pedersöre kommun är medlem och kommunen
anser att miljöhälsovården även borde ingå i Österbottens välfärdsområde. Ifall så inte blir
fallet, måste nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykarlebys och Pedersöres del
och en separat organisation byggas upp. Detta vill Pedersöre undvika. Frågan om
veterinärvård är ytterst viktig för primärnäringarna i vårt område, men även de övriga
områdena bl a för livsmedelsindustrin.
Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §)
Pedersöre godkänner att röstspärren för en kommun kan höjas från nuvarande 25 % till 40 %.
Det är principiellt viktigt att en kommuns röstetal bättre än idag återspeglar dess ekonomiska
ansvar och befolkningsunderlag, men samtidigt tryggar röstspärren en bättre fördelning av
ansvar och påverkningsmöjligheter mellan samkommunens medlemskommuner.
Samkommunens styrelse (9 §)
I förslaget till grundavtal föreslås styrelsens storlek vara 11. Det här ger möjligheter till en
fungerande styrelse, som ändå möjliggör en regionalt och politiskt mångsidig
sammansättning.
Dessutom föreslår Jakobstad att man inför ett stadgande i grundavtalet om regional fördelning
av platserna enligt följande:
Jakobstad, Pedersöre , Nykarleby, Larsmo

3 platser

Korsholm, Vörå, Vasa, Laihela

6 platser

Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes

2 platser

Övriga organ
I utkastet till grundavtal föreslås förutom styrelsen 5 olika nämnder, bland annat för
anordnandeansvar och produktionsansvar. Pedersöre omfattar förslaget.
Dessutom är det viktigt att den nya samkommunen har en god dialog med klienterna, och
därför bör former för dialog med patient- och klientgrupper utvecklas under beredningen.
Ägarstyrningen (§ 14)
Välfärdsområdet kommer att ansvara för användningen av långt över hälften av
medlemskommunernas budgetmedel. För att få en god ägarstyrning krävs ett ytterst
välfungerande förhandlingssystem, med regelbunden kontakt till var och en
medlemskommun. Stadgandet i grundavtalsutkastet skapar en god grund för detta
förhandlingssystem, men i praktiken behöver systemet preciseras, t ex så, att samkommunen
varje år har en förhandling med varje medlemskommun i maj, och en gemensam
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diskussionsomgång inför budgetberedningen i september-oktober. Detta är särskilt viktigt i
inledningsskedet av den nya samkommunen.
Grundkapitalet (§ 15)
I utkastet till grundavtal har intagits grundkapitalet enligt bokslutet 31.12.2018.
Grundkapitalandelarna återspeglar inte idag till alla delar fördelningen av befolkningen eller
användningen av Vasa centralsjukhus. Pedersöre utgår från att man i beredningsprocessen
finner lösningar som bättre återspeglar befolkningsunderlaget och den prognostiserade
fördelningen av prestationer inom Österbottens välfärdsområde. En lösning på frågan om
grundkapitalandelarna bör presenteras i samband med det slutliga förslaget till grundavtal för
samkommunen för Österbottens välfärdsområde.
Behandlingen av över- och underskott (§ 19)
Pedersöre kommun stöder förslagen i utkastet till grundavtalet om en årlig granskning av
över- och underskott. På det sättet tar medlemskommunerna årligen ställning till situationen i
samkommunen.
Finansieringen av samkommunens verksamhet och investeringar (§§ 22-27)
Pedersöre kommun anser att det är viktigt att Österbottens välfärdsområde bildas så att
samtliga medlemskommuner deltar i alla verksamheterna.
När det gäller utjämning av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser Pedersöre att utjämning
ska göras endast för de grunder som finns i dag, dvs. specialsjukvården.
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Anvisning för sökande av ändring
Besvärsförbud
Eftersom btesluttet teodasst mällter btertedonom tellter tersställnmetet saso teolnmt sommuoasllasmteo Koome §(
136) notte omprö onom frasmställass tellter btes är asoförass ö ter btesluttet. Btes är tellter om-prö onom mällter
notte etellter för asomälonomsärteodteo.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Delgivning av beslut
Protosolltet easr mjorts tllmäomlnmt n dtet asllmäooas dastasoättet xx.yy.zzzz.
Btesluttet easr dtelmtets pasrtteo mteoom tet brte som as säodtes xx.yy.zzzz.
Btesluttet easr dtelmtets pasrtteo mteoom tet te-postmteddtelasodte som as säodtes xx.yy.zzzz.
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STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Protokollsutdrag

Sida 1

02.09.2019

Stadsstyrelsen

Dnr JSTAD/642/2019

206 §

VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT : BEGÄRAN OM UTLÅTANDE ÖVER GRUNDAVTAL
Begäran om utlåtande:
Bilaga § 206 A
Utkast till grundavtal:
Bilaga § 206 B
Stadsdirektören:
Jakobstad och området för Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd har
under Sipiläs regerings tid sedan år 2016 deltagit i beredningen av landskapsreformen, under ledning av Österbottens förbund och Vasa sjukvårdsdistrikt. Reformen, som ursprungligen var avsedd att träda i kraft år
2018, förföll i riksdagsbehandlingen i mars 2019. Parallellt med beredningen har även diskussioner förts och beredning gjorts om alternativet att
bilda en frivillig samkommun för social- och hälsovården, lik den modell
som bland annat tagits i bruk i Mellersta Österbotten (Soite) och Södra Karelen (Eksote): Österbottens välfärdsområde. Inom Vasa sjukvårdsdistrikt
finns nu en beredningsorganisation, där sakkunskapen om Jakobstadsområdet tryggats genom att social- och hälsovårdsdirektör Pia Vähäkangas är
en av beredarna.
I maj 2019 ordnade Vasa sjukvårdsdistrikt ett möte för kommunerna. Mötets bakgrundsmaterial kan läsas på Vasa sjukvårdsdistrikts hemsida. För
beredningen har även tillsatts en styrgrupp, där alla VSVD:s medlemskommuner ingår. Kommun- och stadsdirektörerna bereder ärendena åt styrgruppen.
I juni 2019 bad Vasa sjukvårdsdistrikt om utlåtanden av medlemskommunerna om utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsområde. Begäran om utlåtande – bilaga A. Utkastet till grundavtal – bilaga B.
I Rinnes regeringsprogram från juni 2019 dras linjerna upp för en nationell
social- och hälsovårdsreform. Utgångspunkten är att ansvaret för socialoch hälsovården övergår från kommunerna till en ny nivå, där områdena
skulle omfatta de nuvarande landskapen. Beredningen har inletts bland
tjänstemännen. Reformen är avsedd att träda i kraft under denna riksdagsperiod, dock troligen tidigast 2022 eller 2023. I regeringsprogrammet
finns även vissa delar som är avsedda att verkställas redan tidigare, så
som att Vasa centralsjukhus ska bli ett av de s.k. fulljoursjukhusen.
Trots att den nationella beredningen fortgår, har Vasa sjukvårdsdistrikts
medlemskommuner ansett att det finns skäl att utreda möjligheten att skapa en frivillig samkommun för social- och hälsovården redan innan en reform träder i kraft. Det beredningsarbete som nu görs betjänar även övergången till en nationell modell, eftersom de nationella lösningarna sannolikt kommer att bygga på de frivilliga samkommuner som redan bildats.

STADEN JAKOBSTAD
PIETARSAAREN KAUPUNKI

Protokollsutdrag

Sida 2

02.09.2019

Stadsstyrelsen

I diskussioner i Jakobstad och mellan kommunerna i Jakobstadsområdet
har man sett det som positivt att beredningen fortsätter, och ansett att
man kan delta i beredningen, förutsatt att det nya välfärdsområdet tryggar
en mångsidig vård och omsorg av hög kvalitet, med gott serviceutbud
även i vårt område, samt att modellen kan leda till en utvecklad integrering
av serviceformerna på en acceptabel kostnadsnivå.
Bildande av Österbottens välfärdsområde skulle enligt det förslag som nu
föreligger bildas genom att grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt omförhandlas, så att samkommunens uppgifter ökas. Samtidigt skulle i grundavtalet tas in uppgifter om förtroendeorgan, ägarstyrning och ekonomi, inklusive grundkapitalet. Under vårens diskussioner har det bland annat lyfts
fram huruvida grundkapitalet för samkommunen borde justeras, eftersom
bl.a. Jakobstad har en mindre andel av grundkapitalet än både användning
i Vasa centralsjukhus och invånarantal. Däremot är framför allt Vasas andel
större än användning och invånarantal.
Som utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt om förslaget till grundavtal föreslås följande:
Till Vasa sjukvårdsdistrikt
Ärende: Begäran om utlåtande, 10.5.2019
Staden Jakobstad tackar Vasa sjukvårdsdistrikt för utlåtandebegäran daterad 10.5.2019, med bifogat förslag till grundavtal för Österbottens välfärdsområde. I detta utlåtande ges bakgrundsinformation om Jakobstads
social- och hälsovårdsområde samt staden Jakobstads ställningstaganden
till utgångspunkterna för beredningen av välfärdsområdet och till förslaget
till grundavtal.
1. Jakobstads social- och hälsovårdsnämnd
Jakobstad är i dag värdkommun för social- och hälsovården, som omfattar
fyra kommuner: förutom Jakobstad även Larsmo, Nykarleby och Pedersöre.
Området bildades år 2010, och har utvecklats utgående från en långt gående integrering både horisontellt och vertikalt, mellan primärhälsovård,
specialsjukvård och socialvård. I samarbetsområdet ingår även miljöhälsovården, vilket har setts som en fungerande lösning. Befolkningsunderlaget
är cirka 43.000 personer och budgeten för år 2019 är 134 milj. euro. Vid
Malmska sjukhuset ges specialsjukvård inom ett flertal specialiteter,
främst polikliniskt. Däremot är möjligheten till kirurgi idag begränsade av
nationell lagstiftning, där även dagkirurgi förbjöds vid mindre sjukhus
fr.o.m. 1.1.2018. Vid Malmska sjukhuset fungerar dygnet runt-jour inom
primärhälsovården med stöd av ett specialtillstånd av social- och hälsovårdsministeriet, för tillfället till utgången av 2019. Vi väntar på beslut om
förlängning av tillståndet.
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2. Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde
Enligt uppgifterna från 2017 har Österbotten överlag en högre behovsjusterad kostnadsnivå för social- och hälsovården än landet i genomsnitt.
Nykarleby och Pedersöre har ca 10 % högre, Larsmo 4 % högre och Jakobstad har ca 8 % högre behovsjusterade social- och hälsovårdskostnader än
landets genomsnitt. Ett mer omfattande område för all social- och hälsovård ger möjligheter till bättre integrering av all vård och omsorg samt
specialiserade tjänster och konsultation såväl inom socialvården, primärhälsovården och specialsjukvården.
Jakobstadsregionens antal invånare som är 75 eller äldre ökar med sammanlagt nästan 2.000 personer fram till 2030. Nykarleby och Jakobstad
har redan idag en befolkningspyramid med många äldre i befolkningen
men antalet kommer att öka i hela regionen. Det kommer att kräva mycket
mer resurser, särskilt inom äldreomsorgen. Det är viktigt att möta den åldrande befolkningens behov fram till 2030–2040 på ett strategiskt sätt.
Det är särskilt viktigt att äldrebefolkningen får rätt vård för rätt individ vid
rätt tillfälle. Många äldre har komplexa och sammansatta behov av vård
och omsorg. Multisjukligheten ställer krav på samverkan och samordnade
insatser, som en integrerad social- och hälsovård kan åstadkomma, där
även specialsjukvården har en viktig roll.
Integration är också ett nyckelord i organiseringen av service åt barnfamiljer och ungdomar. Idag bildar familjeservice, mödra- och barnrådgivningen
och hälso- och sjukvårdens barn- och ungdomsenhet en funktionell helhet
inom Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Barn- och ungdomspoliklinik,
psykiatri och barnskydd finns intill varandra, för att främja smidigare samarbete. Avsikten är att med tidigt ingripande minska behovet av mer specialiserade tjänster.
Vid sidan av en stark integration behövs ett nät av god närservice. Vasa
sjukvårdsdistrikt/Österbotten är ett geografiskt stort område, där avståndet från syd till nord är tre timmar. Jakobstad betonar både behovet av
närservice för tjänster där servicebehovet är återkommande och volymerna
stora, samt för specialsjukvård, både för vård av kroniska sjukdomar som
kräver kontinuerlig specialsjukvård, liksom pre- och postklinisk vård samt
rehabilitering inom kirurgin. Ett gott samarbete mellan Vasa centralsjukhus och Malmska sjukhuset är därmed av stor vikt, både gällande vård och
konsultation.
3. Ställningstaganden till grundavtalet
Samkommunens uppgifter (3 §)
Jakobstad anser att hela social- och hälsovården kan överföras till Österbottens välfärdsområde. I dag ingår miljöhälsovården, inklusive veterinärtjänster, i Jakobstads social- och hälsovårdsverk, och staden anser att mil-
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jöhälsovården även borde ingå i Österbottens välfärdsområde. Ifall så inte
blir fallet, måste nya lösningar diskuteras för Jakobstads, Larsmos, Nykarlebys och Pedersöres del. Frågan om veterinärvård är ytterst viktig för primärnäringarna i vårt område, men även de övriga områdena bl.a. för livsmedelsindustrin.
Fullmäktige: antalet ledamöter och rösträtt (6 §)
Jakobstad godkänner att röstspärren för en kommun kan höjas från nuvarande 25 % till 40 %. Det är principiellt viktigt att en kommuns röstetal
bättre än idag återspeglar dess ekonomiska ansvar och befolkningsunderlag, men samtidigt tryggar röstspärren en bättre fördelning av ansvar och
påverkningsmöjligheter mellan samkommunens medlemskommuner.
Samkommunens styrelse (9 §)
I förslaget till grundavtal föreslås styrelsens storlek vara 11. Jakobstad anser att detta ger möjligheter till en fungerande styrelse, som ändå möjliggör en regionalt och politiskt mångsidig sammansättning.
Dessutom föreslår Jakobstad att man inför ett stadgande i grundavtalet om
regional fördelning av platserna enligt följande:
Jakobstad, Larsmo, Nykarleby, Pedersöre

3 platser

Korsholm, Laihela, Vörå, Vasa

6 platser

Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax, Närpes

2 platser

Övriga organ
I utkastet till grundavtal föreslås förutom styrelsen 5 olika nämnder, bland
annat för anordnandeansvar och produktionsansvar. Jakobstad anser det
vara en god lösning med nämnder där anordnande- och produktionsansvar
separeras. På så sätt tryggas också en bredare demokratisk insyn och möjlighet till påverkan i samkommunens verksamhet.
Då den nya samkommunen inleder sin verksamhet är det ytterst viktig att
också uppnå en god dialog med kommunernas ansvarsområden, och en
god integration av bl.a. rådgivnings- och elev- och studerandevårdens
verksamhet med bildningssektorn i kommunerna. Därför föreslår Jakobstad att samkommunen även inrättar en samarbetsdelegation med kommunerna. Denna kunde omnämnas i grundavtalet.
Dessutom är det viktigt att den nya samkommunen har en god dialog med
klienterna, och därför bör former för dialog med patient- och klientgrupper
utvecklas under beredningen.
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Ägarstyrningen (§ 14)
Välfärdsområdet kommer att ansvara för användningen av långt över hälften av medlemskommunernas budgetmedel. För att få en god ägarstyrning
krävs ett ytterst välfungerande förhandlingssystem, med regelbunden kontakt till var och en medlemskommun. Stadgandet i grundavtalsutkastet
skapar en god grund för detta förhandlingssystem, men i praktiken behöver systemet preciseras, t.ex. så, att samkommunen varje år har en förhandling med varje medlemskommun i maj och en gemensam diskussionsomgång inför budgetberedningen i september-oktober. Detta är särskilt
viktigt i inledningsskedet av den nya samkommunen.
Grundkapitalet (§ 15)
I utkastet till grundavtal har intagits grundkapitalet enligt bokslutet
31.12.2018. Grundkapitalandelarna återspeglar inte idag till alla delar fördelningen av befolkningen eller användningen av Vasa centralsjukhus. Jakobstad förordar att man i beredningsprocessen finner lösningar som bättre återspeglar befolkningsunderlaget och den prognostiserade fördelningen av prestationer inom Österbottens välfärdsområde.
Behandlingen av över- och underskott (§ 19)
Jakobstad stöder förslagen i utkastet till grundavtalet om en årlig granskning av över- och underskott. På det sättet tar medlemskommunerna årligen ställning till situationen i samkommunen.
Finansieringen av samkommunens verksamhet och investeringar (§ 22–
27)
Jakobstad prioriterar att Österbottens välfärdsområde bildas så att samtliga medlemskommuner deltar i alla verksamheterna. Det är dock viktigt att
man i grundavtalet i detta skede även stadgar för den situationen att kommunerna deltar i samkommunen med olika omfattning (§ 22).
När det gäller utjämning av exceptionellt stora kostnader (§ 23) anser Jakobstad att utjämning ska göras endast för de grunder som finns i dag,
dvs. specialsjukvården.
Förslag
Stadsdirektören:
1. Stadsstyrelsen godkänner utkastet till utlåtande som staden Jakobstads
utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt om utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsområde.
2. Stadsstyrelsen för utlåtandet till kännedom för stadsfullmäktige.
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Beslut
Stadsstyrelsen:
Under diskussionens gång föreslog Kari Koskela följande tillägg till punkt
2 i utlåtandet: Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde:
Jakobstad förutsätter att välfärdssamkommunen ska kunna erbjuda god
närservice i vårt område. Detta innefattar såväl tjänster där servicebehovet
är återkommande och volymerna stora, som specialsjukvård, både för vård
av kroniska sjukdomar som kräver kontinuerlig specialsjukvård, liksom
pre- och postklinisk vård samt rehabilitering inom kirurgin.
Förslaget understöddes av Owe Sjölund. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt
godkänna tillägget.
Under diskussionens gång föreslog Marika Kjellman följande tillägg till
punkt 2 i utlåtandet: Utgångspunkter för beredningen av Österbottens välfärdsområde:
Jakobstad utgår även ifrån att dagkirurgi ska erbjudas vid Malmska sjukhuset, om lagstiftningen tillåter det.
Förslaget understöddes av Kari Koskela. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt
godkänna tillägget.
Under diskussionens gång föreslog Owe Sjölund att följande kommentar
fogas till 15 § Grundkapital:
Jakobstad understryker behovet av en tät dialog mellan alla ägarkommunerna om eventuella justeringar i ägarandelarna.
Förslaget understöddes av Lars Björklund. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna tillägget.
Därmed beslutade stadsstyrelsen att
1. Stadsstyrelsen godkänner utkastet till utlåtande med ovan nämnda
tillägg som staden Jakobstads utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt om
utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsområde.
2. Stadsstyrelsen skickar utlåtandet till stadsfullmäktige för kännedom.
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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i beslutet
får inte sökas genom besvär hos domstol.
Rätt att begära omprövning
Omprövning får begäras av:
 den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet

(part), och
 kommunmedlemmar.

Tidsfrist för begäran om omprövning
Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Begäran om omprövning ska lämnas in till staden Jakobstads registratur senast under tidsfristens sista dag innan registraturen stänger.
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat

visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses parten ha fått del av beslutet den tredje dagen
efter att meddelandet sändes, om inte något annat visas.
En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju dagar efter det att protokollet fanns
tillgängligt i det allmänna datanätet.

Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för begäran om omprövning. Om den sista
dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighetsdagen, första maj,
julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning begäras den första vardagen därefter.
Omprövningsmyndighet
Omprövning begärs hos stadsstyrelsen i Jakobstad.
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Registraturens kontaktinformation:
Postadress:

Strengbergsgatan 1, PB 41, 68601 JAKOBSTAD

Besöksadress:

Strengbergsgatan 1, 68600 JAKOBSTAD

E-postadress:

registraturen@jakobstad.fi

Telefonnummer:

044 785 1413

Omprövningsbegärans form och innehåll
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig
form.
I omprövningsbegäran ska uppges:
 det beslut i vilket omprövning begärs
 hurdan omprövning som begärs
 på vilka grunder omprövning begärs.
I omprövningsbegäran ska dessutom uppges namnet på den som har begärt omprövning
samt personens hemkommun, postadress och telefonnummer.
Om omprövningsbeslutet får delges som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress
uppges.
Protokoll
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos staden Jakobstads registratur.
Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som avsändes 5.9.2019.
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Dnr JSTAD/642/2019

206 §

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRI: LAUSUNTOPYYNTÖ PERUSSOPIMUKSESTA
Lausuntopyyntö:
Liite § 206 A
Luonnos perussopimukseksi:
Liite § 206 B
Kaupunginjohtaja:
Pietarsaari ja Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunnan alue ovat Sipilän
hallituksen aikana vuodesta 2016 alkaen osallistuneet
maakuntauudistuksen valmisteluun Pohjanmaan liiton ja Vaasan
sairaanhoitopiirin johdolla. Uudistuksen piti alun perin tulla voimaan
vuonna 2018, mutta se raukesi eduskuntakäsittelyssä maaliskuussa 2019.
Rinnakkain käsittelyn kanssa on myös käyty keskusteluja ja valmisteltu
vaihtoehtoa vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
muodostamisesta, joka muistuttaa muun muassa Keski-Pohjanmaalla
(Soite) ja Etelä-Karjalassa (Eksote) käytettyä mallia: Pohjanmaan
hyvinvointialue. Vaasan sairaanhoitopiirissä on nyt toiminnassa
valmisteluorganisaatio, jossa Pietarsaaren seudun osaaminen on
varmistettu siten, että sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Vähäkangas on yksi
valmistelijoista.
Vaasan sairaanhoitopiiri järjesti kunnille kokouksen toukokuussa 2019.
Kokouksen tausta-aineisto on luettavissa Vaasan sairaanhoitopiirin
kotisivuilla. Valmistelua varten on myös nimetty työryhmä, johon kaikki
VSHP:n jäsenkunnat kuuluvat. Kunnanjohtajat ja kaupunginjohtajat
valmistelevat asiat ohjausryhmälle.
Vaasan sairaanhoitopiiri pyysi kesäkuussa 2019 jäsenkunnilta lausunnot
Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimuksen luonnoksesta.
Lausuntopyyntö – liite 206 A. Perussopimusluonnos – liite 206 B.
Rinteen kesäkuun 2019 hallitusohjelmassa vedetään linjat kansalliselle
sosiaali- ja terveydenhuoltouudistukselle. Lähtökohtana on, että sosiaali- ja
terveydenhuollon vastuu siirtyy kunnilta uudelle tasolle, jossa alueet
kattaisivat nykyiset maakunnat. Viranhaltijat ovat aloittaneet valmistelun.
Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan tällä eduskuntakaudella, kuitenkin
todennäköisesti aikaisintaan 2022 tai 2023. Hallitusohjelmassa on myös
joitakin osioita, jotka on tarkoitus toimeenpanna jo aikaisemmin, kuten
Vaasan keskussairaalan muutos ns. laajan päivystyksen sairaalaksi.
Vaikka kansallinen valmistelu jatkuukin, ovat Vaasan sairaanhoitopiirin
jäsenkunnat katsoneet, että on syytä selvittää mahdollisuutta
vapaaehtoisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän
muodostamiseen jo ennen uudistuksen voimaantuloa. Nyt meneillään
oleva valmistelutyö palvelee myös siirtymistä kansalliseen malliin, sillä
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kansalliset ratkaisut perustuvat todennäköisesti jo muodostettuihin
vapaaehtoisiin kuntayhtymiin.
Pietarsaaressa ja Pietarsaaren seudun kuntien välillä käydyissä
keskusteluissa on valmistelun jatkumista pidetty myönteisenä asiana.
Lisäksi on katsottu, että valmisteluun voidaan osallistua sillä edellytyksellä,
että uusi hyvinvointialue turvaa monipuolisen ja korkealaatuisen hoidon ja
hoivan, palvelujen tarjonnan ollessa hyvä myös meidän alueellamme, ja
että malli voi johtaa palvelumuotojen kehittyneeseen integraatioon
hyväksyttävällä kustannustasolla.
Nykyisen ehdotuksen mukainen Pohjanmaan hyvinvointialue muodostetaan
neuvottelemalla uudelleen Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimus siten,
että kuntayhtymän tehtäviä lisätään. Samalla perussopimukseen otettaisiin
tiedot luottamuselimistä, omistajaohjauksesta ja taloudesta, mukaan
lukien peruspääoma. Kevään keskusteluissa on muun muassa tuotu esiin
kuntayhtymän peruspääoman tarkistaminen, sillä esim. Pietarsaarella on
pienempi osuus peruspääomasta suhteessa Vaasan keskussairaalan
käyttämiseen ja asukaslukuun. Sen sijaan erityisesti Vaasan osuus on
suurempi kuin käyttö ja asukasluku.
Perussopimuksen ehdotuksesta esitetään lausuntona Vaasan
sairaanhoitopiirille seuraavaa:
Vaasan sairaanhoitopiirille
Asia: Lausuntopyyntö, 10.5.2019
Pietarsaaren kaupunki kiittää Vaasan sairaanhoitopiiriä 10.5.2019
päivätystä lausuntopyynnöstä. Liitteenä ehdotuksemme Pohjanmaan
hyvinvointialueen perussopimukseksi. Tässä lausunnossa annetaan
taustatietoa Pietarsaaren sosiaali- ja terveydenhuoltoalueesta sekä
Pietarsaaren kaupungin kannanotot hyvinvointialueen valmisteluun ja
perussopimusehdotukseen liittyen.
1. Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta
Pietarsaari toimii tänä päivänä neljän kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
isäntäkuntana. Pietarsaaren lisäksi alueeseen kuuluvat Luoto,
Uusikaarlepyy ja Pedersöre. Alue muodostettiin vuonna 2010 ja se on
kehittynyt pitkälti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja
sosiaalihuollon vertikaalin ja horisontaalin integroinnin pohjalta.
Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu lisäksi ympäristöterveydenhuolto ja
ratkaisu on toiminut hyvin. Väestöpohja on noin 43.000 henkilöä ja
vuoden 2019 talousarvio on 134 milj. euroa. Malmin sairaalassa annetaan
erikoissairaanhoitoa useilla erikoisaloilla, ensisijaisesti polikliinisesti. Sen
sijaan kirurgian mahdollisuutta rajoittaa nykyisin kansallinen lainsäädäntö,
jonka myötä myös päiväkirurgia kiellettiin pienemmissä sairaaloissa
1.1.2018 alkaen. Malmin sairaalassa perusterveydenhuollossa toimii
ympärivuorokautinen päivystys sosiaali- ja terveysministeriön erityisluvalla,
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joka on tällä hetkellä voimassa vuoden 2019 loppuun. Odotamme päätöstä
luvan pidentämisestä.
2. Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun lähtökohdat
Vuoden 2017 tietojen mukaan Pohjanmaalla on sosiaali- ja
terveydenhuollon osalta ylipäänsä korkeampi tarvevakioitu kustannustaso
verrattuna maamme keskitasoon. Uudellakaarlepyyllä ja Pedersörellä on n.
10 % korkeammat, Luodolla 4 % korkeammat ja Pietarsaarella n. 8 %
korkeammat tarvevakioidut sosiaali- ja terveydenhuoltokustannukset maan
keskiarvoon verrattuna. Koko sosiaali- ja terveydenhuollon osalta laajempi
alue mahdollistaa kaiken hoidon ja hoivan paremman integroimisen sekä
erikoistuneiden palveluiden ja konsultaation integroimisen sekä
sosiaalihuollossa, perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.
Pietarsaaren seudun 75-vuotiaiden ja sitä vanhempien asukkaiden määrä
kasvaa yhteensä lähes 2.000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä.
Uudenkaarlepyyn ja Pietarsaaren väestöpyramideissa on jo tänä päivänä
nähtävissä ikääntyneiden asukkaiden suuri määrä, mutta määrä on
kasvussa koko seudulla. Erityisesti vanhushuollossa voimavaroja vaaditaan
entistä enemmän. Ikääntyvän väestön tarpeet on tärkeä kohdata
strategisella tavalla vuosiin 2030-2040 mennessä.
Erityisen tärkeää on, että ikääntynyt väestö saa oikeaa hoitoa, oikealle
yksilölle ja oikeassa tilanteessa. Monella ikääntyneellä on moninaisia ja
monitahoisia hoidon ja hoivan tarpeita. Monisairastavuus asettaa
vaatimuksia yhteistoiminnalle ja yhteistyössä toteutettaville panostuksille.
Nämä voidaan saavuttaa integroidulla sosiaali- ja terveydenhuollolla, jossa
myös erikoissairaanhoidolla on tärkeä asema.
Integrointi on myös avainsana lapsiperheiden ja nuorten palvelujen
järjestämisessä. Tänä päivänä perhepalvelut, äitiys- ja lastenneuvola sekä
terveydenhuollon lasten ja nuorten yksikkö muodostavat toimivan
kokonaisuuden Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastossa. Lasten ja
nuorten poliklinikka, psykiatria ja lastensuojelu sijaitsevat lähellä toisiaan
sujuvamman yhteistyön edistämiseksi. Tarkoituksena on varhaisen
puuttumisen myötä vähentää erikoistuneempien palveluiden tarvetta.
Voimakkaan integroinnin lisäksi tarvitaan hyvien lähipalvelujen verkkoa.
Vaasan sairaanhoitopiiri/Pohjanmaa on maantieteellisesti suuri alue,
etäisyyden ollessa etelästä pohjoiseen kolme tuntia. Pietarsaari korostaa
lähipalvelujen tarvetta sellaisissa palveluissa, joissa palveluntarve on
toistuva ja volyymit suuria, sekä erikoissairaanhoidon osalta, joihin
kuuluvat sekä kroonisten, jatkuvaa erikoissairaanhoitoa vaativien
sairauksien hoito että pre- ja postkliininen hoito, kuten myös kirurgian
kuntoutus. Hyvä yhteistyö Vaasan keskussairaalan ja Malmin sairaalan
välillä on näin ollen erittäin tärkeä sekä hoidon että konsultoinnin osalta.
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3. Perussopimusta koskevat kannanotot
Kuntayhtymän tehtävät (3 §)
Pietarsaari katsoo, että koko sosiaali- ja terveydenhuolto voidaan siirtää
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymään. Tänä päivänä Pietarsaaren
sosiaali- ja terveysvirastoon kuuluu ympäristöterveydenhuolto, mukaan
lukien eläinlääkäripalvelut. Kaupunki katsoo, että
ympäristöterveydenhuollon tulisi kuulua myös Pohjanmaan
hyvinvointialueeseen. Ellei näin käy, on uusista ratkaisuista keskusteltava
Pietarsaaren, Luodon, Uudenkaarlepyyn ja Pedersören osalta.
Eläinlääkintäkysymys on erittäin tärkeä alueemme peruselinkeinoille, mutta
myös muille aloille, mm. elintarviketeollisuudelle.
Valtuusto: valtuutettujen lukumäärä ja äänivalta (6 §)
Pietarsaari hyväksyy, että kunnan äänikynnys voidaan nostaa nykyisestä 25
%:sta 40 %:iin. On periaatteellisesti tärkeää, että kunnan äänimäärä
kuvastaa nykyistä paremmin sen taloudellista vastuuta ja väestöpohjaa,
mutta samalla äänikynnys turvaa kuntayhtymän jäsenkuntien välisen
vastuun ja vaikutusmahdollisuuksien paremman jakautumisen.
Kuntayhtymän hallitus (9 §)
Perussopimusehdotuksessa esitetään hallitukseen kuuluvaksi 11 jäsentä.
Pietarsaari katsoo tämän mahdollistavan toimivan hallituksen, joka
kuitenkin mahdollistaa seudullisesti ja poliittisesti monipuolisen
kokoonpanon.
Lisäksi Pietarsaari ehdottaa, että perussopimukseen lisätään säännös
paikkojen seudullisesta jakautumisesta seuraavalla tavalla:
Pietarsaari, Luoto, Uusikaarlepyy, Pedersöre

3 paikkaa

Mustasaari, Laihia, Vöyri, Vaasa

6 paikkaa

Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki, Maalahti, Närpiö

2 paikkaa

Muut toimielimet
Perussopimuksen luonnoksessa ehdotetaan hallituksen lisäksi 5 erilaista
lautakuntaa muun muassa järjestämisvastuuta ja tuotantovastuuta varten.
Pietarsaari katsoo hyväksi ratkaisuksi lautakunnat, joissa järjestämis- ja
tuottamisvastuu erotetaan. Tällä tavoin turvataan myös laajempi
demokraattinen valvontamahdollisuus ja mahdollisuus vaikuttaa
kuntayhtymän toimintaan.
Uuden kuntayhtymän aloittaessa toimintansa on erittäin tärkeää saavuttaa
hyvä vuoropuhelu kuntien vastuualueiden kanssa. Lisäksi mm. neuvola-,
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oppilas- ja opiskelijahuoltotoiminta on integroitava kuntien
sivistystoimialoihin. Siitä syystä Pietarsaari ehdottaa, että kuntayhtymä
perustaa myös kuntien yhteistyöneuvottelukunnan. Tämän voisi mainita
perussopimuksessa.
Lisäksi on tärkeää, että uusi kuntayhtymä käy hyvää vuoropuhelua
asiakkaiden kanssa ja siksi valmistelussa on kehitettävä potilas- ja
asiakasryhmien kanssa käytävän vuoropuhelun muotoja.
Omistajaohjaus ( § 14)
Hyvinvointialue vastaa jäsenkuntien talousarviomäärärahojen käytöstä.
Vastuu kattaa enemmän kuin puolet määrärahoista. Hyvä omistajaohjaus
vaatii erittäin hyvin toimivan neuvottelujärjestelmän, jossa kuhunkin
jäsenkuntaan pidetään säännöllisesti yhteyttä. Perussopimusluonnoksen
säännös muodostaa hyvän perustan kyseiselle neuvottelujärjestelmälle,
mutta käytännössä järjestelmää on täsmennettävä esim. siten, että
kuntayhtymä neuvottelee kunkin jäsenkunnan kanssa vuosittain
toukokuussa ja pitää yhteisen keskustelukierroksen ennen talousarvion
valmistelua syys-lokakuussa. Tämä on erityisen tärkeää uuden
kuntayhtymän aloitusvaiheessa.
Peruspääoma (§ 15)
Perussopimusluonnokseen on otettu peruspääoma tilinpäätöksen
31.12.2018 mukaisesti. Peruspääomaosuudet eivät tänä päivänä kuvasta
kaikilta osin väestön jakautumista tai Vaasan keskussairaalan käyttämistä.
Pietarsaari suosittelee, että valmisteluprosessissa löydetään ratkaisuja,
jotka kuvastavat paremmin väestöpohjaa ja ennustettua suoritteiden
jakautumista Pohjanmaan hyvinvointialueella.
Tilikauden yli- ja alijäämäkäsittely (§ 19)
Pietarsaari tukee perussopimusluonnoksessa olevia ehdotuksia, jotka
koskevat yli- ja alijäämäkäsittelyä. Tällä tavoin jäsenkunnat ottavat
vuosittain kantaa kuntayhtymän tilanteeseen.
Kuntayhtymän toiminnan ja investointien rahoittaminen (§§ 22-27)
Pietarsaari pitää ensisijaisena, että Pohjanmaan hyvinvointialue
muodostetaan siten, että jäsenkunnat osallistuvat kaikkiin toimintoihin. On
kuitenkin tärkeää, että perussopimuksessa säädetään tässä vaiheessa
myös tilanteen varalta, jossa kunnat osallistuvat kuntayhtymään eri
laajuuksissa (§ 22).
Poikkeuksellisten suurten kustannusten tasaamisen (§ 23) osalta
Pietarsaari katsoo, että tasaaminen tehdään ainoastaan tämän päivän
perusteille eli erikoissairaanhoidolle.
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Ehdotus
Kaupunginjohtaja:
1. Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen Pietarsaaren kaupungin
lausuntona Vaasan sairaanhoitopiirille Pohjanmaan hyvinvointialueen
perussopimusluonnosta koskien.
2. Kaupunginhallitus vie lausunnon kaupunginvaltuuston tiedoksi.
Päätös
Kaupunginhallitus:
Keskustelun aikana Kari Koskela ehdotti seuraavaa lisäystä lausunnon
kohtaan 2 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun lähtökohdat:
Pietarsaari edellyttää, että hyvinvointikuntayhtymä pystyy tarjoamaan
hyvää lähipalvelua alueellamme. Tähän sisältyvät palvelut, joissa
palveluntarve on toistuva ja volyymit suuria, sekä erikoissairaanhoidon
osalta, joihin kuuluvat sekä kroonisten, jatkuvaa erikoissairaanhoitoa
vaativien sairauksien hoito että pre- ja postkliininen hoito, kuten myös
kirurgian kuntoutus.
Ehdotusta kannatti Owe Sjölund. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä
lisäyksen yksimielisesti.
Keskustelun aikana Marika Kjellman ehdotti seuraavaa lisäystä lausunnon
kohtaan 2 Pohjanmaan hyvinvointialueen valmistelun lähtökohdat:
Pietarsaari edellyttää, että päiväkirurgiaa tarjotaan Malmin sairaalassa, jos
lainsäädäntö sallii sen.
Ehdotusta kannatti Kari Koskela. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä
lisäyksen yksimielisesti.
Keskustelun aikana Owe Sjölund ehdotti, että kohtaan 15 § Peruspääoma
lisätään seuraava kommentti:
Pietarsaari korostaa kaikkien omistajakuntien välillä käytävän tiiviin
vuoropuhelun tarvetta omistajaosuuksissa tehtävistä mahdollisista
muutoksista.
Ehdotusta kannatti Lars Björklund. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä
lisäyksen yksimielisesti.
Kaupunginhallitus päätti siten, että
1. Kaupunginhallitus hyväksyy lausuntoluonnoksen yllä mainituin lisäyksin
Pietarsaaren kaupungin lausuntona Vaasan sairaanhoitopiirille
Pohjanmaan hyvinvointialueen perussopimusluonnosta koskien.
2. Kaupunginhallitus vie lausunnon kaupunginvaltuuston tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
•se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
•kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pietarsaaren kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin
lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pietarsaaren kaupunginhallitus.
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Kirjaamon yhteystiedot:
Postiosoite:

Strengberginkatu 1, PL 41, 68601 PIETARSAARI

Käyntiosoite:

Strengberginkatu 1, 68600 PIETARSAARI

Sähköpostiosoite:

kirjaamo@pietarsaari.fi

Puhelinnumero:

04 785 1413

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
•päätös, johon haetaan oikaisua
•miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
•millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Pietarsaaren kaupungin
kirjaamosta.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 5.9.2019.

Vaasan kaupunki

PÖYTÄKIRJA

Nro 18/2019

Sivu 1

Kaupunginhallitus
Aika

Maanantai 9.9.2019 klo 13.00 – 16.25.

Paikka

Kaupunginhallituksen istuntosali 0126, Raastuvankatu 33 A

OSALLISTUJAT
Jäsenet
Tolppanen Maria, saapui
puheenjohtaja
klo 13.36 § 238 aikana, poistui
klo 16.07 § 242 alussa
Ollila Mauri
puheenjohtaja
klo 13.00-13.36 § 238 aikana,
ja klo 16. 07 lähtien § 242 alusta
Miettinen Arja
varajäsen
poistui klo 13.36 § 238 aikana
Heinonen Marko, poissa
Luoma Kai
varajäsen
Akinyemi Aino, poissa
Katajamäki Jorma
varajäsen
Ala-Kokko Laura
Blomfeldt Ragnvald, poissa
Erickson Sture
varajäsen
Kullas Johan, poissa
Wägar Lars-Erik
varajäsen
Salovaara-Kero Anne
Granfors Ulla
Kujanpää Raija, poistui klo 15.15 tauon
aikana
Kivimäki Jorma

Valtuuston puheenjohtajat
Strand Joakim, saapui klo 14.05 § 236
aikana
Viinamäki Anne-Marie, poissa
Vahtera Matti
Esittelijät
Häyry Tomas
Knookala Christina
Järvelä Markku
Kentala Jukka
Iitola Anna-Maija
Viranhaltijat
Iitola Anna-Maija
Ylisalmi Marja
Karjalainen Jari
Sydänoja Jyrki
Slotte-Kock Susanna
Potka Kukka
Finne Jan

kaupunginjohtaja
sivistystoimen johtaja
teknisen toimen johtaja
toimialajohtaja
vt. hallintojohtaja
vt. hallintojohtaja pöytäkirjanpitäjä
kaupunginlakimies
vs. talousjohtaja
vs. henkilöstöjohtaja
kehitysjohtaja
rakennuttajapäällikkö, klo 13.2513.35 § 238 esittelyn aikana
konsernijohtaja klo 16.1016.22 § 241 esittelyn aikana

Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen alussa sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen alusti koskien § 236 käsiteltävää asiaa.
Käsittelyjärjestystä muutettiin siten, että § 238 käsiteltiin ensimmäisenä, § 242 käsiteltiin ennen § 241,
muutoin esityslistan mukaisesti.

Allekirjoitukset
PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Maria Tolppanen
Puheenjohtaja

Mauri Ollila
Anna-Maija Iitola
puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä
§ 241 ja § 242
Paikka ja aika: Kirjaamo, Raastuvankatu 33 A, 16.9.2019
§ 237 ja § 242 tarkastettu kokoukessa 9.9.2019

Pöytäkirjan
tarkastajiksi valittiin

Jorma Katajamäki

Kai Luoma

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ

Pykälät 231 - 242

Yhteensä

12

PÖYTÄKIRJA YLEI- Paikka ja aika: Vaasan kaupungin verkkosivuilla, 17.9.2019
SESTI NÄHTÄVÄNÄ
§ 237 ja § 242 yleisesti nähtävänä 10.9.2019
Todistaa
Otteen oikeaksi
todistaa

Anna-Maija Iitola, vt. hallintojohtaja
Liitteenä oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus.
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Dno VAASA/524/06.00.00/2019

236 §

Lausuntopyyntö Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä
perussopimus

Kaupunginhallitus

9.9.2019

236

Toimialajohtaja Jukka Kentala, puh. 06 325 2300, jukka.kentala(at)vaasa.fi
Erityisasiantuntija Marjo Mäki-Krekola, puh. 040 487 9194, marjo.maki-krekola(at)vaasa.fi
Vaasan sairaanhoitopiirin hallitus teki 2018 strategisen päätöksen ehdottaa jäsenkunnille
hyvinvointialueen valmistelun käynnistämistä. Vapaaehtoinen hyvinvointialue yhdistäisi
sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut integroiduksi
kokonaisuudeksi yhteen organisaatioon.
Hyvinvointialueen valmistelua on tehty yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin
jäsenkuntien kanssa. Valmistelun tuloksena on syntynyt luonnos kuntayhtymän
perussopimuksesta, josta sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntien lausuntoa.
Perussopimusluonnos sekä muu hyvinvointikuntayhtymän valmistelun tukimateriaali
ovat nähtävissä Vaasan keskussairaalan verkkosivuilla kohdassa Vaasan
sairaanhoitopiiri – Toiminta – Hyvinvointialue. Lausuntoa pyydetään 15.9.2019
mennessä.
Vaasan kaupungin lausunto
Vaasan kaupunki suhtautuu positiivisesti sosiaali-ja terveyspalvelujen integraatioon ja
pitää suurempaa järjestämiskokonaisuutta välttämättömänä alueellamme.
1) Päätöksenteon ajankohta suhteessa hallituksen sote-malliin. Vaasan kaupungin
kannalta on tärkeää, että vapaaehtoisen hyvinvointikuntayhtymän malli on järkevä
ja noudattelee uuden hallituksen linjauksia koskien valtakunnallista sote-mallia.
Uusi hallitus pyrkii todennäköisesti lanseeraamaan oman mallinsa tarkennettuna
syksyllä.
2) Hyvinvointikuntayhtymä järjestäisi laaja-alaiset sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut alueen väestölle. Vaasan kaupunki pitää tätä välttämättömänä. Entinen
maakuntauudistuslakiesitys sisälsi myös sote-toimintojen täydellisen integraation
eikä sisältänyt mahdollisuutta, että kunnat voisivat jättää valitsemiaan osioita
edelleen omaan järjestämisvastuuseen. Ei ole enää järkevää paloitella sotekokonaisuutta. Uuden kuntayhtymän kokonaisuuden hallinta tilkkutäkkimallissa on
mahdotonta.
3) Päätöksentekovalta suhteessa asukasmäärään Vaasan kaupungin nykyinen
asukasosuus on 39,9 %, peruspääomaosuus 54,07 % ja äänivalta 24,7 %.
Sairaanhoitopiirin valtuuston äänimäärä on yhteensä 178. Nykyisen
perussopimuksen mukainen Vaasan ääniosuus on 68 ääntä. Tällä hetkellä
perussopimuksen äänileikkurilla (1/5) Vaasan todellinen käytössä oleva äänimäärä
on kuitenkin 44 eli 24,7% sairaanhoitopiirin äänivallasta.
Perussopimusesityksessä äänivalta rajataan 40 %: iin yksittäisen kunnan osalta,
jolloin Vaasan ääniosuus asukasluvun mukaisesti olisi n. 39%. Vaasa pitää tätä
esitystä keskeisenä.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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4) Valtuuston ja hallituksen jäsenmäärä. Vaasan kaupunki pitää tärkeänä valtuuston
riittävää kokoa. Tämä mahdollistaa osaltaan monipuoluejärjestelmän toteutuksen,
mikä nousi esiin aiemmin myös maakunnan poliittista päätöksentekoa pohdittaessa.
Hallituksen jäsenten (11) valitsemisen periaatteita ei ole kuvattu
perussopimuksessa.
5) Vaasan kaupunki ehdottaa lähtemistä puhtaalta pöydältä liikkeelle.
Y-tunnusten osalta Vaasa haluaa pitää eri vaihtoehdot avoinna.
6) Jatkovalmistelussa mahdollisen hyvinvointikuntayhtymän osalta on otettava
perusterveydenhuolto ja sosiaalihuolto paremmin mukaan. Erikoissairaanhoidon
osuus on vain reilu kolmannes Vaasan kaupungin nykyisen soten budjettiosuudesta,
sekä tulevan hyvinvointikuntayhtymän henkilöstön osuudesta.
7) Peruspääoman osuuden pienentäminen. Vaasan kaupungin suhteeton osuus
peruspääomasta on saatava järkevälle tasolle suunnitellussa hyvinvointi
kuntayhtymässä. Vaasan korkea osuus (54,07 %) peruspääomasta juontanee
juurensa 1990 luvun lopun uudistuksista ja se täytyy laskea kaupungin
väestöosuuden tai äänivallan tasolle. Vastaamme Peruspääoman suhteessa veloista
ja muista vastuista. Vallan ja vastuun tulee kulkea käsi kädessä.
8) Hinnoittelu. Perussopimusluonnoksessa on ehdotettu palveluiden laskutusta
suoriteperusteisen hinnoittelun mukaan. Tämä on käytännössä avoin valtakirja
kuntayhtymälle, eli kokonaistalouden vastuu säilyy kunnilla. Kuntayhtymissä
käytetään kahdenlaista hinnoittelua eli tätä suoriteperusteista hinnoittelu tai kiinteää
sopimushinnoittelua. Sopimushinnoittelu voi olla esim. euroa/asukas (vrt.
Pohjanmaan pelastuslaitos) tai osuus verotuloista (vrt. Pohjanmaan liitto). Jotta
syntyy järkevä vastuu rahankäytöstä tällaisessa kokonaisulkoistuksessa, niin
ehdotettua suoriteperusteista hinnoittelua ei tule käyttää. Joissakin vapaaehtoisissa
kuntayhtymissä on nykyään käytetty mallia, jossa on vuosittain sovittu talousraami
(alkupisteessä ed. vuoden toteutuman taso), jonka puitteissa palvelut on tuotettava.
Tämä takaa vakauden kuntien taloussuunnitteluun ja noudattelee osin soteuudistuksessa esillä ollut rahoitusmallia. Ylijäämätilanteessa (palvelut on tuotettu
halvemmalla) voidaan ylijäämän käyttöä pohtia. Alijäämätilanteessa edellytetään
kuntayhtymältä suunnitelmaa siitä, miten alijäämät katetaan neljän vuoden
kuluessa, jonka jälkeen kuntien on KuntaL:n mukaisesti katettava alijäämät.
9) Alijäämän kattaminen. Esitetyssä muodossa peruskunnat ovat vuosittain
velvollisia kattamaan kuntayhtymän alijäämä. Kohta tulee muuttaa niin, että
sopimuksessa selvästi määritellään, että alijäämän kattamisvelvollisuus on
kuntayhtymällä (ei kunnalla). Tavoitteena pitäisi olla, että mikäli alijäämää syntyy,
on kuntayhtymä velvollinen esittämään suunnitelman alijäämien kattamiseksi ja
neljän vuoden periodin jälkeen vasta kunnat kattavat KuntaL 119 §:n mukaisesti.
10) Investointien rahoitus. Kiinteä omaisuus ja rakennukset tulee eriyttää
kuntayhtymän muusta toiminnasta. Kuntayhtymä tulee kattaa investoinnit
peruskuntien oman pääoman rahoituksella tai peruskunnilta saatavalta lainalta.
Myös leasingrahoitus ja lyhytaikainen lainanotto mahdollista, mutta pitkäaikaista
lainaa rahoituslaitoksilta kuntayhtymän ei tule ottaa. Koska rakennukset on
eriytetty, pitkäaikaisten lainojen ottaminen tulee määritellä tämän yhteisön
sopimusasiakirjoissa. Edellä mainittu tarkennuksena siis uus- ja
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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laajennusinvestointeja koskien. Korjaus-/korvausinvestoinnit normaalisti
poistorahoituksella.
11) Talousarvio ja taloussuunnitelma. Perussopimuksessa säädetään, että alustava
talousarvio annetaan kunnille lausunnolle 15. lokakuuta mennessä ja budjetti
vahvistetaan 15.11. mennessä. Kun kuntayhtymän talous ei perustu
valtionosuuksiin eikä verotuloihin, ts. rahoitus on tarvepohjainen, olisi kohtuullista,
että talousarvio vahvistettaisiin jo marraskuun alussa, jotta jäsenkunnilla on
varmuus varattavasta määrärahasta hyvissä ajoin. Tässä on kuitenkin noin puolet
kuntien kustannuksista. Näin kunnat voivat tehdä tarvittaessa veroperustemuutoksia
kuntayhtymän talousarviopäätöksen jälkeen. Kunta- ja kiinteistöverot on oltava lain
mukaan päätettyinä 17.11. mennessä.
12) Toimielimet. Kuntayhtymän ylin päättävä elin on ehdotuksen mukaisesti
kuntayhtymän valtuusto. Vaasan kaupunki on nostanut keskusteluun
mahdollisuuden yhtymäkokouksesta tämän sijaan, ja esittää tutkittavaksi tätä
vaihtoehtoa. Tällöin yhtymäkokous hoitaisi kuntayhtymän valtuuston tehtävät.
13) Toiminnan ohjaus. Esitetty neuvottelumenettely on riittämätön
toiminnanohjauselementtinä. On oleellista, että kuntien virkamies- ja talousjohdon
välille muodostetaan säännöllisesti kokoontuva neuvotteluyhteys.
14) Hallintosääntö. Useassa kohdassa viitataan hallintosäännön määräyksiin. Sen
sisältö pitäisi olla tiedossa otettaessa lopullista kantaa perussopimukseen.
Toimialajohtaja JK
Kaupunginhallitus hyväksyy Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän
perussopimusluonnosta koskevan lausunnon toimitettavaksi Vaasan sairaanhoitopiirille.
Päätös

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla:
Pykälät

239

HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja
-aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus
PL 3, Raastuvankatu 33 A
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi
Pykälät

239
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Liitetään pöytäkirjaan.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Hankintayksikön
päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön asianosainen voi tehdä hankintalain 80-83 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen vaatimuksen hankintaoikaisusta.
Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa
Faksi: 029 564 2760
sähköposti: vaasa.hao(at)oikeus.fi
Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Valitusaika kunnallis- ja hallintovalituksessa on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.

Hankintaoikaisu: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Vaasan kaupunginhallitus
PL 3, Raastuvankatu 33 A
65101 Vaasa
sähköposti: kirjaamo(at)vaasa.fi

Valitus markkinaoikeuteen: Pykälät

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Valituskirja

Vaatimus hankintaoikaisusta ja muutoksenhaku markkinaoikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.
Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus
siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

VÖRÅ KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG
Dnr: VÖRÅ/460/2019

Kommunstyrelsen

§ 134

Grundavtal för Österbottens välfärdsområde, utlåtande
Vikarierande kommundirektörens beredning:
Tom Holtti, tom.holtti@vora.fi, gsm 050-572 1838

Under hösten 2018 initierades från Vasa sjukvårdsdistrikt tanken om en egen regional social- och hälsovårdsreform, under arbetsnamnet Österbottens välfärdsmodell. Den stora visionen med den regionala reformen är att integrera specialsjukvård, primärhälsovård, socialvård och äldreomsorg för att effektivisera vårdkedjorna och motverka de pågående kostnadsökningarna.
Under våren 2019 har ett utkast för ett nytt grundavtal för bildande av en samkommun diskuterats, som skulle vara grunden för den regionala reformen inom Vasa
sjukvårdsdistrikts verksamhetsområde. Nu har grundavtalet kommit så långt att
det är på utlåtanderunda till kommunerna till den 15.9.2019. Efter utlåtanderundan vägs kommunernas svar in innan ett slutgiltigt grundavtal uppgörs för godkännande i november 2019.
I grunden utgår utkastet ifrån det gällande grundavtalet för Vasa sjukvårdsdistrikt
och de ändringar som gjorts framgår i utkastet.
Vikarierande kommundirektörens förslag:
Tom Holtti, tom.holtti@vora.fi, gsm 050-572 1838

Kommunstyrelsen i Vörå ger sitt utlåtande till Vasa sjukvårdsdistrikt gällande utkastet till nytt grundavtal i bifogad bilaga.
KST § 134

BESLUT:
Enligt förslag.
--
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Bilaga Kommunstyrelsen, 02.09.2019 § 134
Utlåtande av kommunstyrelsen i Vörå kommun, 2.9.2019
__________________________________________________________________________________

Vörå kommuns utlåtande över utkastet till grundavtal för Österbottens välfärdsmodell

Ställda frågor i utlåtandebegäran
Vilken uppgift ska vi ge samkommunen, vad vill vi gemensamt uppnå?
Samkommunens uppgift är att primärt integrera specialsjukvård med primärhälsovård och socialvård.
I integreringen bör även samarbetsytor till skolhälsovården beaktas.
Sekundärt kan medlemskommunerna välja huruvida en överföring av äldreomsorgen och
hemsjukvården sker. Oavsett om verksamheten överförs till samkommunen eller inte bör ett
integrerat samarbetsgränssnitt utvecklas.
I grunden är utformningen och utvecklandet av konkreta och funktionella verksamhetsstrukturer
viktigare än att en tidigt fastställd tidtabell ska hålla. Det gör att en stegvis övergång av verksamheter
bör ske för att garantera funktionaliteten och kostnadseffektiviteten av integreringen.
Hur fördelar vi inflytandet i de högsta beslutande organen?
Inflytandet i samkommunens fullmäktige fördelas enligt utkastet till grundavtalet § 6, men vi önskar
att röstspärren skulle vara satt till 30 % (i utkastet 40 %) med motiveringen att balansera upp
inflytandet mellan kommuner i fullmäktige och att i extremfall förutsätter beslut ett stöd av minst tre
kommuner för att få majoritet. Detta alternativ är att föredra framom någon annan mera konstlad
form av minoritetsskydd för mindre kommuner.
Åtminstone i styrelsen borde samtliga medlemskommuner ha minst en ordinarie styrelseplats för
att garantera den lokala kunskapsmässiga förankringen i styrelsens arbete samt garantera ett brett
inflytande. Denna breddning av representanter är befogad när samkommunen strävar till att överta
en ökad del av kommunernas närservice inom vården.
Hur ska kommunerna styra samkommunen, vilka är de styrinstrument som behövs? Vad kan till den
delen lämnas till förvaltningsstadgan för avgörande?
Vi har inget att anmärka till skrivningarna i § 14 i utkastet. Det är samkommunens fullmäktige som
delegerar vad som lämnas till förvaltningsstadgan för avgörande. Förvaltningsstadgan utformning och
delegeringsförslag finns inte nu till påseende, så vi kan inte ta ställning till frågan.
Hur hanteras överskott och underskott och hur faktureras tjänsterna? Behövs det en ny
utjämningsfunktion för dyr vård och behövs ändringar i strukturen kring grundkapitalet?
Vi har inget att anmärka i § 19 gällande överskott/underskott eller faktureringen av tjänsterna.
Gällande grundkapitalet önskas att Vörås andel minskas till att motsvara användningsgraden, dvs.
en sänkning från 4,98 % till ca 4 %.
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