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Organ: 

 
SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 28.6.2016 kl. 14.05 – 16.55 

Plats: Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

Föredragande: 
 

§ 3 Olav Jern 
§ 4 Göran Honga 
§ 5 Kenneth Sandström och Riikka-Leena Leskelä 
§ 6 Göran Honga och Jukka Kentala 

  

 
Ordförande: 

 
Hans Frantz 

  

 
Sekreterare: 
 

 
Päivi Berg 

  

Paragrafer: 1-9   

Protokoll-
justerare: 

 
 

Marcus Suojoki                   Marjatta Kiviranta § 1-6        Raija Kujanpää  § 7-9 

 

NÄRVARANDE 

Politisk representation 

kommun ordinarie ledamot  närv. ersättare närv. 

Storkyro   deltar inte -  -  

Kaskö Kari Häggblom x Carl-Gustav Mangs  

Korsnäs Sven-Erik Bernas x Katrina Holmqvist  

Kristinestad Åsa Blomstedt x Patric Stagnäs  

Kronoby Liane Byggmästar x Bengt-Johan Skullbacka  

Laihela Asko Salminen x Tapio Nyysti  

Larsmo Ulf Stenman - Bernhard Bredbacka - 

Malax Håkan Knip x   

Korsholm Michael Luther x Carola Lithén  

Närpes Mikaela Björklund x Olav Sjögård  

Pedersöre Henrik Sandberg x   

Jakobstad Marcus Suojoki x Mona Vikström  

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  
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Beredande arbetsgrupp (kommundirektörer) 

kommun 

 

kommundirektör närv. ersättare/vikarie närv. 

Storkyro  deltar inte -  -  

Kaskö Marlene Svens -   

Korsnäs Christina Båssar x   

Kristinestad Riitta El-Nemr -   

Kronoby Malin Brännkärr x   

Laihela Juha Rikala -   

Larsmo Gun Kapténs  -   

Malax Mats Brandt - Hasse Stagnäs - 

Korsholm Rurik Ahlberg x   

Närpes Hans-Erik Lindqvist x   

Pedersöre Stefan Svenfors x   

Jakobstad Kristina Stenman x   

Nykarleby Gösta Willman x   

Vasa Tomas Häyry -  

 

 

Vörå Mikko Ollikainen x   

 

Sakkunniggrupp 

samarbetsområde tjänstemannarepresentant närv. 

Vasa-Laihela Jukka Kentala x 

Korsholm-Vörå  Alice Backström - 

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

Jakobstad-Pedersöre-Nykarlebv-Larsmo Pia Vähäkangas x 

Vasa sjukvårdsdistrikt Göran Honga x 

 

Representanterna för huvudavtalsorganisationerna 

huvudavtalsorganisation förtroendemanna-

representant 

närv. ersättare närv. 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja x   

JUKO: Läkarförbundet Riia Rauhala x   

KoHo Ry: Tehy ry Kim Berg - 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  

Olav Jern, landskapsdirektör, Österbottens förbund Kenneth Sandström, seniorsakkunnig, NHG 

Pia Wik, vice sekreterare, Vasa sjukvårdsdistrikt Riikka-Leena Leskelä, projektchef,NHG 

Päivi Berg, sekreterare, Vasa stad  

  

  

  

  



Poliittinen ohjausryhmä – Politisk ledningsgrupp 28.6.2016 

 

3 

 

Organ: SOTE, Politiska ledningsgruppen 

Tid: 28.6.2016 kl. 14.05 – 16.55 

Plats: 

 

Vasa stads fullmäktigesal, Vasaesplanaden 10, 65100 Vasa  

ÄRENDEFÖRTECKNING 

 

Paragraf Ärende  

 

1. Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare  

2. Justering och undertecknande av föregående mötesprotokoll 

3. Koordinering av beredningen av landskapsreformen 

- Landskapsdirektör Olav Jern 

4. Situationen för beredandet av anställande av en förändringsledare i ledandet av den 

regionala social- och hälsovårdsberedningen  

- Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga 

5. Analysen av nuläget enligt NHG-utredningen  

- NHG, Kenneth Sandström, sakkunnig i seniorärenden samt projektchef Riikka-

Leena Leskelä.  

6. Det nationella tillståndet i fråga om beredande av social- och hälsoreformen samt orga-

niseringen av strukturreformen för social- och hälsovården i Österbotten  

- Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga 

- Sektordirektör Jukka Kentala 

7. Beredningsmaterialet för social- och hälsovårdsreformen 

8. Övriga ärenden 

9. Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 
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PROTOKOLLETS ÄRENDESIDA 

 

§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare 

 Ordförande Hans Frantz öppnade mötet och konstaterade vilka som var närvarande. 

Till protokolljusterare för det här mötet valdes Marcus Suojoki och Marjatta Kiviranta 

till kl. 16 § 1–6 samt Raija Kujanpää § 7–9. 

§ 2 Justering och undertecknande av föregående mötesprotokoll 

Protokollet från föregående möte godkändes och undertecknades. 

 
§ 3 Koordinering av beredandet av landskapsreformen 

Landskapsdirektör Olav Jern berättade om den aktuella situationen. Från statsmak-

tens sida har det kommit nya anvisningar och beslut om landskapsreformen och soci-

al- och hälsovårdsreformen i anknytning till den. Ramar har dragits upp för beredning-

en och tidtabeller utarbetats för de olika faserna:  

1. förberedelse, gäller fram till 1.7.2017.  

2. temporär förvaltning som förbereder landskapets verksamhet, 1.7.2017 -   

    1.3.2018  

3. inledande av landskapets verksamhet 1.3.2018 – 31.12.2018 

4. det nya landskap i funktion, den första egentliga verksamhetsperioden från 1.1.2019 

 

Den temporära förvaltningen bereder också det kommande valet av landskapsförvalt-

ningen, där landskapet utgör en valkrets.  

Beredningsgrupperna för reformen av Österbottens förbunds landskapsförvaltning är 

referensgruppen, arbetsutskottet och sekretariatet. I fortsättningen tillsätts temagrup-

per för de olika delområdena. Verksamhetsplaner har uppgjorts för genomförande av 

ändringen. Vid beredningen sker intensivt samarbete med social- och hälsovårdsbe-

redningen för genomförandet av helhetsreformen.  I varje landskap finns också en s.k. 

ledningsgrupp för social- och hälsovårdsreformen.  

Landskapsstyrelsen har utsett Österbottens förbunds regionutvecklingsdirektör Varpu 

Rajaniemi till förändringsledare för tiden 1.7.2016 - 30.6.2017. Under ifrågavarande tid 

är Niklas Ulfvens tf. regionutvecklingsdirektör.  

Även i social- och hälsovårdsberedningen behövs en förändringsledare. Vid det möte 

som hölls föregående vecka av sekretariatet för reformen av Österbottens förbunds 

landskapsförvaltning hade man ansett det mest ändamålsenligt att Österbottens för-

bund fungerar som arbetsgivare för båda förändringsledarna.  

Efter inledningsanförandet fördes en diskussion. Konstaterades att i beredningsgrupp-

en för landskapsförvaltningen finns också personalrepresentation.  
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Beslut: Landskapsdirektörens redogörelse antecknades för kännedom. Diskussionen i anslut-
ning till valet av en förändringsledare för social- och hälsovården förs och beslutet an-
tecknas i § 4.  

 

§ 4 Situationen för beredandet av anställande av en förändringsledare i ledandet av den reg-

ionala social- och hälsovårdsberedningen  

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga framlade i beredningsgruppens ordförandes 

frånvaro kommundirektörsgruppens förslag till anställande av en förändringsledare.  

Anställandet av en förändringsledare har behandlats i sjukvårdsdistriktets styrelse uti-

från det tidigare beslutet så att förändringsledaren skulle anställas inom sjukvårdsdi-

striktet genom ett öppet ansökningsförfarande. Det här anses inte längre i kommundi-

rektörsgruppen i nuläget vara den bästa lösningen, utan tydligast skulle vara att kon-

centrera förändringsledningen till Österbottens förbund. För det här talar också det att 

den enda part som har statsrådets och ministeriernas formella mandat att bereda 

landskaps- och social- och hälsovårdsreformen är landskapsstyrelsen.   

Kommundirektörsgruppen föreslår den politiska gruppen att förändringsledaren an-

ställs inom Österbottens förbund och inte inom sjukvårdsdistriktet. Därtill föreslås 

också att man vid valet kunde använda kallelseförfarande och inte öppen ansökan, vil-

ket är en långsam process. Principen med direktansökan/direktval kunde genomföras 

på samma sätt som vid valet av förändringsledare för landskapet.  

Vid diskussionen konstaterades enhälligt att beredningen ska framskrida i snabb takt. 

Den rekryterande gruppens sammansättning och beredningsorganisationen diskutera-

des.   

Enligt Honga är uppgiftsbeskrivningen för förändringsledaren för social- och hälsovår-

den att bereda överföringen av social- och hälsovårdsärendena till en del av land-

skapsförvaltningen. Förändringsledaren för social- och hälsovården bedriver samar-

bete med bl.a. politiska ledningsgruppen, beredningsgruppen, kommunerna, sam-

kommunerna, tjänstemännen och politikerna samt olika organisationer vid beredning-

en av social- och hälsovårdshelheten som en del av landskapsförvaltningen. Den per-

son som väljs är inte automatiskt social- och hälsovårdsdirektör i den nya landskaps-

förvaltningen, utan tjänsteuppdraget som förändringsledare för social- och hälsovår-

den är tidsbestämt. Behörighetsvillkor för uppgiften skulle preliminärt vara tillräcklig le-

darskapserfarenhet, erfarenhet av administrativa uppgifter, högskoleexamen, minst 

goda kunskaper i båda inhemska språken samt kännedom om substansen inom soci-

al- och hälsovårdsväsendet.   

I kommundirektörsgruppen hade också preliminärt behandlats spetsprojekt. Om de två 

spetsprojekt som intresserar regionen skulle genomföras, skulle projektens föränd-

ringsagenter fungera som stöd för förändringsledaren för social- och hälsovården vid 

beredningen av den stora social- och hälsovårdshelheten. Närmare om spetsprojekten 

i § 8.  
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Vid diskussionen konstaterades att förändringsledaren för social- och hälsovården 

kommer att anställas inom landskapsförvaltningen. Hans-Erik Lindqvist föreslog att 

som stöd för landskapsdirektör Jern vid beredningen av valet till tjänsten för land-

skapsstyrelsen fungerar en grupp som består både av tjänstemän och förtroendevalda 

(3+3 personer). Förslaget understöddes. Av de förtroendevalda föreslogs de regionala 

gruppernas ordförande Karl-Gustav Mangs, Henrik Sandberg och Hans Frantz. Kom-

mundirektörsgruppens förslag till tjänstemannaberedare var Gun Kapténs, Göran 

Honga och Jukka Kentala.  

Landskapsdirektör Olav Jern konstaterade att landskapsstyrelsen har ett extra möte 

1.8.2016. Ärendet om tjänsteförordnande för en förändringsledare för social- och häl-

sovården är möjligt att behandla vid ifrågavarande möte. Landskapsförvaltningen 

sammanträder också 5.9.2016.  

Beslut:  Förändringsledaren för social- och hälsovården anställs inom landskapsförvaltningen. 

Vid rekryteringen av förändringsledaren för social- och hälsovården fungerar Karl-

Gustav Mangs, Henrik Sandberg, Hans Frantz, Gun Kapténs, Göran Honga och Jukka 

Kentala som stöd för landskapsdirektören bl.a. vid intervjuerna. Valet kan genomföras 

också som kallelseförfarande/direktval. Valet förrättas av landskapsstyrelsen.  

 

§ 5 Analysen av nuläget enligt NHG-utredningen 

NHG:s seniorsakkunniga Kenneth Sandström och projektchef Riikka-Leena Leskelä 

presenterade en rapport med resultaten från en nulägesanalys med ekonomi- och 

verksamhetsuppgifter för år 2015.  

Centrala observationer i analysen är  

 

Ur anordnarens synvinkel:  

1. Skötseln av budgetansvaret då finansieringsmodellen ändras 

2. Säkerställande av ledarskap med kunskap och utveckling 

3. Säkerställande av fungerande vård- och servicekedjor 

 

Ur producentens synvinkel:  

1. Bolagisering av verksamheten  

2. Öppnande för konkurrens och beredskap för det 

 

På förhand hade politiska ledningsgruppen fått ett sammandrag av NHG-rapporten 

som sakkunniggruppen hade daterat 27.6.2016. Konstaterades att det hade skett änd-

ringar i någon mån i analyssiffrorna jämfört med den uppdaterade presentationsvers-

ionen. Som sammanfattning kan konstateras att det i regionen och i kommunerna 

kommer att finnas stora och olika slag av utmaningar i anpassandet av verksamheten 

så att den blir enligt den nya lagstiftningen och finansieringen.   

NHG:s rapport sänds till deltagarna genast då den har blivit färdig. Rapporten över-

sätts också till svenska. Presentationen ansluts också som bilaga till protokollet.  
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Beslut: Presentationen antecknades för kännedom. Statistikuppgifterna och analysen utnytt-
jas vid den regionala beredningen och vid den gemensamma beredningen. Rappor-
ten utgör grunden vid sökandet efter gemensamma lösningar och vid beslutsfattan-
det. De regionala grupperna har tid till 31.8.2016 att bereda sina förslag.   

 
 
§ 6 Det nationella tillståndet i fråga om beredande av social- och hälsoreformen samt organi-

seringen av strukturreformen för social- och hälsovården i Österbotten  

Sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga berättade att man inte har kommit framåt i 

den riksomfattande beredningen.  

Både Honga och Kentala betonade att förändringsledaren som ska väljas för social- 

och hälsovården börjar leda den regionala beredningen och samordna social- och häl-

sovårdsreformen i landskapet. Bland annat de landskapsmässiga kriterierna kommer 

för beredning i de olika serviceformerna. Tanken på tre regioner inom landskapet ska 

ändras till en enhetlig plan.  

Ordföranden lyfte fram lagstiftningens utlåtanden och betonade att områdets olika ak-

törer enhetligt borde betona bevarandet av en omfattande jour vid Vasa centralsjuk-

hus. Ett enhetligt utlåtande kunde beredas och koordineras till exempel av kommundi-

rektörsgruppen.  

Beslut: Antecknades för kännedom. Konstaterades också att kommundirektörsgruppen bere-

der ett enhetligt innehåll för utlåtandena.  

 
§ 7 Beredningsmaterialet för social- och hälsovårdsreformen 

 Beredningsmaterialet för social- och hälsovårdsreformen har sammanställts på olika 
webbsidor. Nedan webbsidorna för beredningsmaterialet på riks- och landskapsnivå 
och en länk till Vasas webbsidor.  

 
Riksomfattande information:  
http://alueuudistus.fi/etusivu 
 
På landskapsnivå:  
http://www.obotnia.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus/ 
 
Regionalt material för social- och hälsovårdsreformen:  
Vasa sjukvårdsdistrikts politiska ledningsgrupp och beredningsgrupp:  
https://www.vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/sote-uudistus/ 
 
På Vasa stads webbsidor:  
http://www.vaasa.fi/sote-ja-maakuntauudistus 
Beredningsmaterialet för social- och hälsovårdsreformen kommer att sammanställas 
på Österbottens förbunds webbsidor till en helhet där det finns både material för land-
skapsreformen och beredningen av social- och hälsovårdsreformen.  

  
Beslut: Antecknades för kännedom.  

http://alueuudistus.fi/etusivu
http://www.obotnia.fi/edunvalvonta-ja-yhteistyo/maakuntauudistus/
https://www.vaasankeskussairaala.fi/vaasan-sairaanhoitopiiri/toiminta/sote-uudistus/
http://www.vaasa.fi/sote-ja-maakuntauudistus
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Därtill beslutades att kommunikationsplanerarna/informatörerna i framtiden får delta i 
politiska ledningsgruppens sammanträden för förbättrandet av informationsför-
medlingen.  

 

§ 8 Övriga ärenden 

Spetsprojekt har beretts i kommundirektörsgruppen. Österbotten har intresse för två 

projekt, av vilka ett inriktas på utvecklandet av hemvården för äldre och förbättrande 

av närståendevården för alla ålderskategorier och det andra på barnfamiljer.  

Föreslogs för ledningsgruppen att inom ramen för ansökningstiden som går ut i slutet 

av augusti görs en projektansökan på landskapsnivå för ett försök i anslutning till ut-

vecklandet av hemvården för äldre enligt följande teman:  

1. Verksamhetsmodell för centraliserad regional klient/servicestyrning  

2. Verksamhetsmodell för en fungerande hemvård 

 
För koordineringen av projektansökan skulle Jakobstads social- och hälsovårdsvä-
sende/staden Jakobstad ansvara, som också fungerar som ansvarsorganisation för pro-
jektet, om finansiering beviljas.  
 
Därtill beviljar staten varje landskap ett ibruktagningsunderstöd (100 %) för spetsprojekt-

tiden för avlöningen av en förändringsagent (personalkostnader + verksamhetsutgifter). 

Som ett resultat av arbetet som förändringsagent finns en skriftlig av områdets aktörer 

godkänd verksamhetsplan för sammanslagning av service för äldre i landskapet där det 

också ingår en uppföljning av hur verksamhetsplanen har genomförts. Landskapets 

kommuner/samkommuner ska inom sig välja en part som fungerar som arbetsgivare för 

förändringsagenten.   Föreslogs att en förändringsagent anställs inom Vasas stadsorga-

nisation.  

Beslut:     Spetsprojektet godkänns enligt förslaget.  Projektet i anslutning till servicen för barnfamil-

jer återkommer man till senare.  

§ 9 Tidpunkt för nästa möte och avslutande av mötet 

Politiska ledningsgruppens följande möte hålls tisdag 16.8.2016 kl. 14–16, plats Vasas 

fullmäktigesal.  

Ordföranden avslutade mötet klockan 16.55. 

 

BILAGOR  

Bilaga 1         NHG-rapporten: Pohjanmaan maakunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden käytön ja 

kustannusten päivitys, alustava loppuraportti 28.6.2016 

 


