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Organ: 

 

SOTE, Politiska styrgruppen  

 

Tid: 25.01.2016 kl. 14.00 – 16.00 

Plats: Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa 

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

Föredraganden: 
 

Jukka Kentala § 4 
Göran Honga § 4 
Olav Jern § 5 

  

Ordförande: § 1 Jukka Kentala 
§§ 2-9 Hans Frantz  

  

Sekreterare: 
 

Päivi Berg   

Paragrafer: 
 

1-9   

Protokolljusterare Kari Häggblom                           Sven-Erik Bernas   

 
NÄRVARANDE: 

Politisk representation 

kommun ordinarie medlem  närva-
rande 

ersättare närva-
rande 

Storkyro kommun deltar 
inte 

kommunen ställer inte 
upp en representant 

- kommunen ställer inte upp en 
representant 

 

Kaskö Kari Häggblom x Carl-Gustav Mangs  

Kristinestad Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Korsnäs Sven-Erik Bernas x Katrina Holmqvist  

Kronoby Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihela Asko Salminen x Tapio Nyysti  

Larsmo Ulf Stenman x Bernhard Bredbacka  

Malax Håkan Knip x   

Korsholm Michael Luther x   

Närpes Mikaela Björklund x Olav Sjögård  

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Jakobstad Marcus Suojoki x   

Nykarleby Maria Palm x   

Vasa Hans Frantz x Barbro Kloo   

Vasa Marjatta Kiviranta x Oili Airaksinen-Rajala   

Vasa Raija Kujanpää x Anne-Marie Viinamäki  

Vörå Stig Svens x Gunilla Jusslin  



SOTE Politiska styrgruppen 25.1.2016 

 

 

2 

 

Kommunernas tjänstemannarepresentanter  

kommun kommundirektör närva
va-
rande 

ersättare närva 
rande 

Storkyro kommun deltar inte Eino Toivola -   

Kaskö Marlene Svens x   

Kristinestad Riitta El-Nemr -   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kronoby visstid Inger Bjon x   

Laihela Juha Rikala x   

Larsmo Gun Kapténs x   

Malax Mats Brandt x   

Korsholm Rurik Ahlberg x   

Närpes Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Jakobstad vik. Anne Ekstrand x   

Nykarleby Gösta Willman x   

Vasa Tomas Häyry x   

Vörå Mikko Ollikainen x   

 

Representanter från samarbetsområdena som kallats till mötet 25.1.2016 

samarbetsområde tjänstemannarepresentant närva 
rande 
ande Vasa-Laihela Jukka Kentala x 

Korsholm-Vörå Mikael Gädda x 

Malax-Korsnäs-Kristinestad-Närpes-Kaskö Jarkko Pirttiperä x 

Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larsmo Pia Vähäkangas x 

Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga x 

sekreterare  Päivi Berg (Vasa) x 

vice sekreterare Pia Wik (VSVD) x 

 
Representanter från huvudavtalsorganisationerna 

huvudavtalsorganisation förtroendemanna- 

representant 

närva
va-
rande 

ersättare 

 

närva-
rande 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x   

JUKO: Läkarförbundet Riia Rauhala x   

KoHo Ry: Tehy ry Kim Berg x Kim Yli-Pelkola  

KoHo Ry: Super Marja Isomöttönen x Mari-Louis Holmbäck  

Kommunfackets union: JYTY Yngve Storsved x Seija Paakkinen  

Kommunfackets union: JHL Aira Helala x Maria Holmstedt-Lehtinen  

 
Inbjudna sakkunnigrepresentanter / andra närvarande sakkunniga 

Olav Jern, Landskapsförbundet  

Tero Mäki, Österbottens räddningsverk   
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PROTOKOLL / SOTE Politiska styrgruppen 25.1.2016 

§ 1 Mötets öppnande, sektordirektör Jukka Kentala  

Jukka Kentala önskade de närvarande välkomna och öppnade mötet samt diskuss-
ionen om val av ordförande. 

§ 2 Konstituering av den politiska styrgruppen 

Diskussion hölls om konstitueringen av den politiska styrgruppen.  Till ordförande före-
slogs och understöddes Hans Frantz. Till vice ordförande föreslogs och understöddes 
Mikaela Björklund, Michael Luther och Raija Kujanpää. 

Efter valet av ordförande tackade Hans Frantz för förtroendet och tog över ordet.  

Ordföranden konstaterade de närvarande.  Under konstaterandet av de närvarande 
konstaterades att Storkyro kommun efter beslut 18.1.2016 § 10 av sin kommunsty-
relse meddelat att de inte deltar i beredandet av Österbottens social- och hälsovårds-
område. 

I fråga om behandlingsordningen av ärendena gjordes en överenskommelse om att § 
3 i föredragningslistan behandlas efter §§ 4-5.  

Beslut:  Hans Frantz (Vasa) valdes till ordförande för den politiska styrgruppen. 
Mikaela Björklund (Närpes) valdes till I vice ordförande. 
Michael Luther (Korsholm) valdes till II vice ordförande. 
Raija Kujanpää (Vasa) valdes till III vice ordförande.  

Päivi Berg (Vasa stad) utnämndes som sekreterare för den politiska styrgruppen och 
som vice sekreterare utnämndes Pia Wik (Vasa sjukvårdsdistrikt).  

Beslöts att två protokolljusterare väljs bland de av kommunerna utnämnda politiska 
representanterna enligt den kommunvisa alfabetiska förteckningen på finska.  

Kari Häggblom (Kaskö) och Sven-Erik Bernas (Korsnäs) valdes till protokolljusterare 
för detta protokoll.  

Antecknades för kännedom att Storkyro har meddelat att de inte deltar i beredandet av 
Österbottens social- och hälsovårdsområde. 

§ 3 Genomgång av den politiska styrgruppens uppgifter samt överenskommelse om en pre-
liminär tidtabell 

 Efter föredragen i paragraferna 4 och 5 öppnade ordföranden diskussionen om fortsät-
tandet av beredningen av den regionala organisations- och servicestrukturreformen. 

 I diskussionen konstaterades att man inom området snabbt bör fortsätta beredandet 
av den nya social- och hälsovårdsorganisationen bl.a. motiverat med ekonomiska or-
saker.   

Framskridande genom servicebeskrivningar och arbetsgrupper är ett långsamt alterna-
tiv, och då vore det klokt att som riktlinje för verksamheten uppgöra ett nytt basavtal 
för en ny samkommun och först efter detta inleda arbetsgruppsarbete för att lösa olika 
detaljer. I diskussionerna framfördes delvis en motsatt syn till att inleda beredandet 
genom arbetsgrupper och att framskrida till att bereda ett basavtal.  
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Det konstaterades även att beredandet av landsskapsförvaltningen/självstyrande om-
rådet bör uppföljas och göras vid sidan om, men att den politiska styrgruppen med 
sina arbetsgrupper i början fokuserar på social- och hälsovårdsberedningen.  

 I diskussionerna framfördes de överenskomna linjedragningarna i fråga om social- och 
hälsovårdsberedandet i området som gjordes 21.12.2015 under den träff Landskaps-
förbundet hade tillkallat i Tropiclandia. Då har man med kommundirektörernas beslut 
kommit överens om att en arbetsgrupp som består av kommun-/stadsdirektörerna i 
området i fortsättningen ansvarar för beredningen åt den politiska styrgruppen. Den 
s.k. Kentalagruppen i sin förra form upphör. 

Som s.k. underhuggare för kommunernas/stadsdirektörernas arbetsgrupp behövs en 
mindre grupp för beredande. Under mötet i Tropiclandia föreslogs att Jukka Kentala, 
Göran Honga och Alice Backström samt eventuellt representanterna för samarbetsom-
rådet samt från de norra och södra områdena skulle vara med i denna grupp.  

Beslut: Den politiska styrgruppen bör sammanträda oftare än förr.  

Kommundirektörernas grupp har beredningsansvar inför den politiska styrgruppen. 
Gun Kapténs valdes till mötessammankallare för kommundirektörernas grupp. Grup-
pen sammanträder med rask tidtabell och besluter då bl.a. om en mindre berednings-
grupp (”työrukkanen,arbetshandske”).  

Den politiska styrgruppen gav arbetsgruppen i uppdrag att bereda ett basavtalsutkast 
för den nya samkommunen för social- och hälsovården med en snabb tidtabell. 

 
§ 4 Översikt gällande reformens beredningssituation i fråga om social- och hälsovården 
(Honga och Kentala) 

 Göran Honga öppnade diskussionen genom att berätta om situationen i fråga om det 
nationella social- och hälsovårdsberedandet.  

Den föreslagna strukturlösningen där det skulle finnas 18 självstyrande områden, 
varav 15 självständigt skulle ordna social- och hälsovårdsservice och 3 skulle utföra 
samarbete med ett annat område samt där sjukhus med omfattande jourverksamhet 
skulle stanna på 12 områden, är utmanande. Även bl.a. finansieringslösningarna är 
fortfarande på hälft i social- och hälsovårdsreformen.  

Sjukhusen med omfattande jourverksamhet håller enligt nuvarande politiska beredning 
på att uppräknas i hälso- och sjukvårdslagen som en del av budgetlösningarna inom 
social- och hälsovårdsservicen redan före helhetsreformen av social- och hälsovården; 
om detta kommer en remiss under sommaren 2016 och lagändringen torde träda i 
kraft från inledningen av år 2017. Även på grund av denna orsak är det skäl att i om-
rådet fortsätta beredande av gemensamma integrerade social- och hälsovårdstjänster, 
bl.a. för att trygga statusen för sjukhus med omfattande jourverksamhet.  

Jukka Kentalas förslag delades ut under mötet och läggs som bilaga till protokollet (bi-
laga 1).  

 
Det centrala i förslaget var de linjedragningar som den s.k. Kentalagruppen presente-
rat i december 2014 i beredandet av den regionala social- och hälsovårdsberedning-
en. Ifrågavarande linjedragningar fanns även i kommunindelningsutredningen som för-
slag till grund för fortsatt arbete från underarbetsgruppen för social- och hälsovården. 
Ett ställningstagande önskades från den politiska styrgruppen:  
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• Är de tidigare överenskomna linjedragningarna i kraft ännu? 
• Är viljetillståndet i fråga om tidtabellen att framskrida så att förslaget till basavtalet för 

Samkommunen för social- och hälsovården i Österbotten skulle behandlas i med-
lemskommunernas fullmäktige redan under våren?  

• Inrättande av underarbetsgrupper samt arbetande och framskridande av beredning-
en av ett eventuellt självstyrande område först efter att basavtalet har godkänts? 

 
Kentala betonade även att byggande av ett självstyrande område vid sidan om social- 
och hälsovårdsreformen inte kan glömmas. Beredandet av denna helhet borde dock 
resurseras separat och beredandet i fråga om social- och hälsovårdsintegrationen 
borde inledas med rask tidtabell.  

 
Beslut: Efter genomgången av paragraferna 3 och 4 diskussion och beslut i samband med 

paragraf 2.  
 

§ 5 Översikt gällande reformens beredningssituation i fråga om landskapsförvaltningen 
(Jern) 

Olav Jern framförde situationen i fråga om landskapsförvaltningens reform utifrån 
Lauri Tarastes förslag 13.1.2016. Förslaget som bilaga (bilaga 2-4). 

I förslaget betonades att målet är en ny landskapsförvaltning som uppfyller de i grund-
lagen fastställda principerna för självstyre. I beredningsskedet fastställs uppgiftsfördel-
ningen mellan staten, landskapet och kommunerna. I landskapsförvaltningens bered-
ning är bl.a. NTM-centralerna viktiga kumpaner. 

I förslaget bekantade man även sig med det material finansministeriet bearbetat utifrån 
ministeriernas centrala förslag i fråga om uppgiftsöverföringar till landsskaps-
förvaltningen. 

Centralt betonades att det i området är viktigt att säkra en full serviceandel i fråga om 
de delade uppgifterna i Österbotten.   

Beslut: Ordförande konstaterar att förslagen över nuläget i punkterna § 3 och § 4 antecknas 
för kännedom.  

§ 6 Utlåtande om styrelsens linjedragningar som grunder för fördelningen av självstyrande 
området samt stegmärken för social- och hälsovårdsreformen  

Det konstaterades att utlåtandena är aktuella i kommunerna och organisationerna. I en 
del organisationer har beslut om utlåtanden redan fattats. I utlåtandena från området 
betonas bl.a. hörighet till området Österbotten, och att bevara social- och hälsoser-
vicen inom det självstyrande området samt säkrande av att behålla statusen med ett 
omfattande jourhavande sjukhus. I synnerhet i de stora städernas utlåtanden finns lin-
jedragningar i fråga om uppgiftsfördelningen för kommuner och landskap. 

Beslut:         Situationen konstaterades för kännedom. 

 
§ 7 Eventuella övriga ärenden 

 Inga övriga ärenden fanns. 
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§ 8 Tidpunkten för följande möte 

Det beslutades att följande möte hålls 9.3.2016 fr.o.m. kl. 14, Styrelsegården i Vasa, 
Vasaesplanaden 10, fullmäktigesalen. 

§ 9 Avslutande av mötet 

 Ordföranden avslutade mötet kl. 16.00. 

 

In fidem 

 

Hans Frantz    Päivi Berg 
ordförande    sekreterare 

 

Kari Häggblom   Sven-Erik Bernas 
protokolljusterare   protokolljusterare 

 

 

BILAGOR 

 Jukka Kentalas föredrag:     

Bilaga 1 Ordnande av social- och hälsovården på de kommuners område som det nuvarande 
Vasa sjukvårdsdistrikt omfattar  

  Olav Jerns föredrag:  

Bilaga 2  Lauri Tarasti 13.1.2016, sammandrag (på finska) 

Bilaga 3 Lauri Tarasti, förslag 13.1.2016 (på finska) 

Bilaga 4 Sammandrag över ministeriernas förslag till uppgiftsöverföringar (på finska) 

 


