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Organ: 

 
SOTE, Politiska ledningsgruppen och förändringsledningsgruppen 

Tid: 20.06.2017 kl. 14.00 – 16.00 

Plats: Vasa centralsjukhus, Y-byggnadens tredje våning, Auditorium Grågås  

Närvarande: 
 

Enligt separat lista   

 
Ordförande: 

Hans Frantz   

 
Sekreterare: 
 

Pia Wik   

Paragrafer: 1-10   

Protokoll-
justerare: 

 

 

Rainer Bystedt                                               Kari Häggblom 

 

NÄRVARANDE 

Politisk representation 

kommun ordinarie ledamot  närv. ersättare närv. 
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  Folke Storbacka x 
Korsholm Michael Luther  Carola Lithén x 
Närpes Mikaela Björklund x Olav Sjögård  
Pedersöre Greger Forsblom x   
Jakobstad Marcus Suojoki x Mona Vikström  
Nykarleby Maria Palm x   
Vasa Hans Frantz x Barbro Kloo x 
Vasa Marjatta Kiviranta x Oili Airaksinen-Rajala  
Vasa Raija Kujanpää x Anne-Marie Viinamäki  
Vörå Rainer Bystedt x Gunilla Jusslin  
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Beredande arbetsgrupp (kommundirektörer) 

kommun 

 

kommundirektör närv. ersättare/vikarie närv. 
Kaskö Marlene Svens    
Korsnäs Christina Båssar X   
Kristinestad Riitta El-Nemr X   
Kronoby Malin Brännkärr X   
Laihela Juha Rikala X   
Larsmo Gun Kapténs  X   
Malax Mats Brandt X Jenny Malmsten  
Korsholm Rurik Ahlberg X   
Närpes Hans-Erik Lindqvist X   
Pedersöre Stefan Svenfors    
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  
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  Sonja Sulkakoski  
JUKO: Läkarförbundet Riia Rauhala    
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  

 närv. 
Kaj Suomela, tf. landskapsdirektör, Österbottens förbund x 
Varpu Rajaniemi, förändringsledare, Österbottens förbund x 
Pia Wik, sekreterare, Vasa sjukvårdsdistrikt x 

Heli Masa, kommunikationsplanerare, VSVD x 
Päivi Berg, vice sekreterare, Vasa stad  

Leena Kaunisto, Vasa stad x 
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Beredning av landskapsreformen i Österbotten 

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla 

Förändringsledningsgruppen -  

Muutoksen johtoryhmä 

Ordinarie medlem  

Varsinainen jäsen 

Ersättare  

Varajäsen 

 

Ordförande för förändringsledningsgrup-
pen/Muutoksen johtoryhmän puheenjohtaja 

Mikaela Björklund  

Viceordförande/Varapuheenjohtaja  Juha Häkkinen 

Sekreterare/Sihteeri Varpu Rajaniemi  

Föredragare/Esittelijä Olav Jern  

Österbottens förbunds medlemskommuner 

Pohjanmaan liiton jäsenkunnat 

 

 

 

Isokyrö 

Storkyro 

- - 

Jakobstad 

Pietarsaari 

Kristina Stenman Peter Boström 

Kaskinen 

Kaskö 

Carl-Gustav Mangs 
X 

Kari Häggblom 

Korsholm 

Mustasaari 

Michael Luther Carola Lithén 

Korsnäs Sven-Erik Bernas Camilla Ribacka 

Kristinestad 

Kristiinankaupunki 

Carina Storhannus 
x 

Paavo Rantala 

Kronoby 

Kruunupyy 

Bengt-Johan Skullbacka 
x 

Liane Byggmäs-
tar 

Laihia 

Laihela 

Tapio Nyysti Sauli Tuomela 

Larsmo Ulf Stenman Pia Kotanen 
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Förändringsledningsgruppen -  

Muutoksen johtoryhmä 

Ordinarie medlem  

Varsinainen jäsen 

Ersättare  

Varajäsen 

 

Luoto 

Malax 

Maalahti 

Håkan Knip Folke Storbacka 

Nykarleby 

Uusikaarlepyy 

Elli Flén 
x 

Bo Kronqvist 

Närpes 

Närpiö 

Olav Sjögård 
x 

Mikaela Björk-
lund 

Pedersöre Henrik Sandberg Kaj Boström 

Vasa 

Vaasa 

Barbro Kloo Lars-Erik Wägar 

Anita Niemi-Iilahti 
x 

Harri Moisio 

Juha Häkkinen Raija Kujanpää 

Vörå 

Vöyri 

Stig Svenns Katarina Heikius 

   
Österbottens förbund: landskapsstyrelsen 

Pohjanmaan liitto: maakuntahallitus 

  

 Joakim Strand 

Mikaela Björklund 

Juha Häkkinen 

 

Michael Luther 

Ann-Sofi Backgren x 

Hans-Erik Lindgren 

Marcus Suojoki 

Elli Flén 

Anna Bertills 

Carina Storhan-
nus 

Riitta Pääjärvi-
Myllyaho 

Lena Gammel-
gård 

Katarina Heikius 

Folke Storbacka 

Peter Boström 
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Förändringsledningsgruppen -  

Muutoksen johtoryhmä 

Ordinarie medlem  

Varsinainen jäsen 

Ersättare  

Varajäsen 

 

Raimo Rauhala 

Ulrika Rönnback 

Tapio Nyysti 

May-Gret Axell x 

Maria Tolppanen 

Ulf Stenman 

Markku Ahon-
pää 

Richard Sjölund 

Anne Rintamäki 

Tomi Kaunismä-
ki 

Mauri Ollila 

Vasa sjukvårdsdistrikt 

Vaasan sairaanhoitopiiri 

Monica Sirén-Aura Per Hellman 

Kompetenscentrumet inom det sociala området i 
Österbotten SONet BOTNIA 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamis-
keskus  SONet BOTNIA 

Arto Rautajoki Tuula Mulju 

FSKC (Det finlandssvenska kompetenscentret 
inom det sociala området) 

- - 

Samarbetsområdet för primärvården i Korsholm 
och Vörå 

Mustasaaren ja Vöyrin perusterveydenhuollon 
yhteistoiminta-alue 

Rurik Ahlberg Alice Backström 

Jakobstadsregionens samarbetsområde 

Pietarsaaren seudun yhteistoiminta-alue 

Pia Vähäkangas Pia-Maria Sjö-
ström 
x 

Kust-Österbottens samkommun för social- och 
primärhälsovård 

Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perustervey-
den huollon kuntayhtymä 

Anita Ismark 
x 

Carl-Gustav 
Mangs 

Vasa-Laihela samarbetsområde 

Vaasa-Laihia-yhteistoiminta-alue 

Jukka Kentala - 

Kårkulla samkommun Sofia Ulfstedt Christer Rönn-
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Förändringsledningsgruppen -  

Muutoksen johtoryhmä 

Ordinarie medlem  

Varsinainen jäsen 

Ersättare  

Varajäsen 

 

lund 

Sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ESKOO Jouni Nummi Merja Uusitalo 

Mellersta Österbottens och Jakobstadsområdets 
räddningsverk 

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen 

pelastuslaitos 

Jaakko Pukkinen Matti Koivisto 

Österbottens räddningsverk 

Pohjanmaan pelastuslaitos 

Tero Mäki 
x 

Krister Fogel-
berg 

Södra Österbottens NTM-central 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Aulis Rantala Anders Öster-
gård 

Österbottens NTM-central 

Pohjanmaan ELY-keskus 

Kaj Kaski 
x 

Mirva Hannelin 

Österbottens arbets- och näringsbyrå 

Pohjanmaan TE-toimisto 

Helvi Riihimäki 
x 

Mats Löfberg 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Fin-
land 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 

Marko Pukkinen Harri Varhama 
x 

Folkhälsans förbund rf 

SOSTE Finlands social och hälsa rf 

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 

Ari-Pekka Toivari 
x 

 

Minttu Ojanen 

Centralorganisationer/Keskusjärjestöt   

AKAVA Rolf Sund x Anneli Ketonen 

SAK ry. Katja Kaivonen Jukka-Pekka 
Matintupa 

STTK Minna Leppäkorpi x  

Fackförbund/Ammattijärjestöt   
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Förändringsledningsgruppen -  

Muutoksen johtoryhmä 

Ordinarie medlem  

Varsinainen jäsen 

Ersättare  

Varajäsen 

 

Pardia/STTK (Pohjanmaan ELY-keskus) Juha Ossi x  

JUKO/AKAVA (Egentliga Finlands NTM-
central/Varsinais-Suomen ELY-keskus) 

JUKO (Österbottens arbets- och närings-
byrå/Pohjanmaan TE-toimisto) 

Kyösti Nousiainen 

 

 

 

Ann-Christine 
Holtti 

Pardia (Södra Österbottens NTM-central) 

JUKO (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 

Don Seres  

Eeva Kopposela 

JUKO (Södra Österbottens NTM-central) 

Pardia (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 

Vincent Westberg  

Vesa-Pekka Si-
mula 

SPAL (Österbottens räddningsverk/Pohjanmaan 
pelastuslaitos) 

Hannu Kaatikko  

Jyty ry (Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto) Siv Lundberg x Marianne Höglund 

JUKO ry (Österbottens förbund/Pohjanmaan li-
itto) 

Kimmo Riusala x Irina Nori 

Politiska ledningsgruppen för vården 

Sekreterare och vice sekreterare 

Sote poliittinen ohjausryhmä 

sihteeri ja varasihteeri 

Päivi Berg Pia Wik 

Representanterna för huvudavtalsorganisat-
ionerna/Pääsopijajärjestöjen edustus 

  

Huvudavtalsorganisation 

Pääsopijajärjestö 

Förtroendemannarepre-
sentant 

Luottamusmiesedustaja 

Ersättare 

Varajäsen 

JUKO: Talentia Tuija Kivioja Sonja Sulkakos-
ki 

JUKO: Läkarförbundet/Lääkäriliitto Riia Rauhala  

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

Muutoksen johtoryhmä 

Ordinarie medlem  

Varsinainen jäsen 

Ersättare  

Varajäsen 

 

KoHo Ry: Super Marja Isomöttönen Mari-Louis 
Holmbäck 

Kommunfackets union/Kunta-alan unioni: JYTY Yngve Storsved Seija Paakkinen 

Kommunfackets union/Kunta-alan unioni: JHL Aira Helala Maria Holm-
stedt-Lehtinen 
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Temporära beredningsorganet 

bakgrundsorganisation medlem närv. sakkunnig närv. 
Samarbetsomr. inom vården Alice Backström x Erkki Penttinen x 
Samarbetsomr. inom vården Matti Paloneva    
Samarbetsomr. inom vården Riitta Palmberg x Jenny Björndahl-Öhman  
Samarbetsomr. inom vården Marjo Orava x   
Samarbetsomr. inom vården Tanja Eriksson x Peter Riddar x Lis-Marie Vikman x 
VSVD Olle Gull    
VSVD Marina Kinnunen x   
Kommuner Jan Finne x   
Kommuner Päivi Berg x   
Kommuner Anne Ekstrand x Markku Niskala  
Kommuner Jukka Kentala    
Specialomsorgsdistrikt Jouni Nummi    
Specialomsorgsdistrikt Sofia Ulfstedt    
NMT-centralen i Södra Öster-
botten 

Anders Östergård    

NMT-centralen i Österbotten Minna Uusimäki x   
Österbottens arbets- och nä-
ringsbyrå 

Juha Nummela x   

Osterbottens förbund Kaj Suomela    
Österbottens förbund Varpu Rajaniemi    
Räddningsverket Tero Mäki    
Samarbetet mellan landskap   Michael Djupsjöbacka x 
Kommunikation   Petra Fager x 
Österbottens servicehandled-
ning i skick 

  Pia Vähäkangas  

Barn och familjer   Riku Niemistö x 
   Mikael Gädda  
   Johanna Kujala, siht. x 
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Organ: SOTE, Politiska ledningsgruppen och förändringsledningsgruppen 

Tid: 20.06.2017 kl. 14.00 – 16.00 

Plats: 
 

Vasa centralsjukhus, Y-byggnadens tredje våning, Auditorium Grågås 

 

ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

Paragraf Ärende  
 

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

2. Justering av sote politiska ledningsgruppens föregående mötesprotokoll samt under-
tecknande av det 

 
3. Läget inom den nationella sote-beredningen  

4. Förändringsledarnas rapport  
 

5. Aktuellt om landskapets temporära beredningsorgans arbete och om organisering av 
annan beredning 

 
6. Pilotprojekt inom valfrihetsmodellerna 
 

7. Avtal om samarbetsförfarande 
 

8. Fortsatt mandat för förändringsledarna 
 

9. Övriga ärenden 
 

10. Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 
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§ 1 Öppnande av mötet, konstaterande av närvarande, val av protokolljusterare 

Ordförande öppnade mötet kl 14.07 och hälsade alla välkomna. Konstaterande av närvarande 
sker genom att skicka runt deltagarlista. Rainer Bystedt och Kari Häggblom valdes till proto-
kolljusterare.  
 

§ 2 Justering av sote politiska ledningsgruppens föregående mötesprotokoll samt under-
tecknande av det 

Föregående mötesprotokoll justerades samt undertecknades. 
 

§ 3 Läget inom den nationella sote-beredningen  

Förändringsledarna redogör för det nationella läget inom beredningen av reformen.  

En del av valfriheten och bolagiseringen stöter på hårt motstånd. Detta gäller främst socialvä-
sendets uppgifter som man anser att inte borde bolagiseras. Företagen vill heller inte ha val-
frihet i den form regeringen presenterat. 

Reformarbetet fortsätter enligt planerat och under hösten kommer arbetet med landskaps- och 
sote-reformen att sammanslås på nationell nivå. 

Beslutsförslag: Till kännedom 

Beslut: Antecknas till kännedom 

 
§ 4 Förändringsledarnas rapport 

Förändringsledarna Göran Honga och Jukka Kentala har färdigställt sin rapport om social-, 
hälso- och sjukvårdens (sote-) strukturreform i Österbotten. Rapporten består av en kort in-
ledning och beskrivning arbetet, delrapporterna från tillsatta 11 arbetsgrupper och förändrings-
ledarna sammanfattning samt rekommendationer för det fortsatta arbetet.  

Arbetet inleddes i september 2016 och det övergripande målet var att hitta en servicestruktur 
och kostnadsnivå, som skulle klara de ramar och tillgängliga resurser staten skulle dela ut från 
2019 framåt. Under arbetets gång framkom det att kommunerna och samarbetsområdena 
samt sjukvårdsdistriktet hade sänkt sina kostnader märkbart mellan 2014 – 2017. Landets re-
gering ändrade samtidigt kriterierna för finansieringen mera till Österbottens fördel. De sista 
provkalkylerna i mars och april 2017 visade att Österbotten klarar sig utan märkbara nedskär-
ningar. 

De största problemen i definieringen av den blivande strukturen ligger i valfrihetslagarna och 
tvånget för landskapet att bolagisera en del av serviceproduktionen samt stora delar av stöd-
funktionerna. 

Förändringsledarna har i rapporten givit förslag till arbetets fortsättning och det tillsatta tempo-
rära beredningsorganet får föra strukturomvandlingen vidare. 
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Förändringsledarnas rapport som bilaga 1 under länken 
https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/teemaryhmat/20170606-Slutrapport-vard.pdf. 

Beslutsförslag: Till kännedom 

Beslut: Rapporten skickas till kommunernas social- och hälsovårdsnämnder för kommentarer 
så fort som möjligt. Kommentarerna behandlas på temporära beredningsorganets möte 
29.8.2017. Vörås, Korsholms och Kronobys kommentarer gavs på mötet och bifogas till proto-
kollet i bilaga 3. 
 

§ 5 Aktuellt om landskapets temporära beredningsorgans arbete och om organisering av 
annan beredning 

Landskapsstyrelsen vid Österbottens förbund tillsatte den 24 april 2017 ett temporärt bered-
ningsorgan med 18 medlemmar. Organets sammansättning: 

– socialvården: 3 
– primärvården: 2 
– den specialiserade sjukvården: 2 
– kommunala representanter: 4 
– specialomsorgsdistrikten: 1 
– NTM-centralerna: 2 
– Österbottens arbets- och näringsbyrå: 1 
– Österbottens räddningsverk: 1 
– Österbottens förbund: 2 

Förutom ordinarie medlemmar har även sakkunniga utsetts till beredningsorganet. Dessutom 
är särskilt utsedda personer, till exempel förändringsagenterna i Österbotten samt personer 
som ansvarar för kommunikation och andra stödtjänster, involverade i arbetet. Använd länken 
nedan för att se beredningsorganets sammansättning. 

https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/valiaikaishallinnon-kokoonpano-kotisivuille.pdf 

Även om det temporära beredningsorganets mandatperiod enligt lagförslaget börjar först den 
1 juli 2017 är det med tanke på beredningen av landskapsreformen nödvändigt att organet in-
officiellt påbörjar sitt arbete före ingången av juli. Det temporära beredningsorganet har inlett 
sitt arbete. Ett konstituerande möte hölls den 12 maj 2017, och då utsågs landskapsdirektör 
Kaj Suomela till ordförande. Vice ordförande är förändringsledare för vårdreformen Jukka 
Kentala och specialplanerare Minna Uusimäki.  

För att bistå det temporära beredningsorganet i dess arbete har det beslutats att tillsätta en 
politisk referensgrupp, i vilken det också ingår företrädare för personalen. Knutna till bered-
ningen är också bland annat ett forum bestående av kommun- och stadsdirektörerna, 11 ar-
betsgrupper för social- och hälsovården, 6 temagrupper och en kommunikationsgrupp. 

På mötet informerar landskapsdirektör Kaj Suomela om vad som är aktuellt i det temporära 
beredningsorganets arbete, som startade i maj. 3 möten har hållits hittills. Det temporära be-
redningsorganets viktigaste uppgift är att organisera landskapsfullmäktigevalet. Om lagförsla-
gen godkäns 1.10.2017 har beredningsorganet 5 månader tid på sig att arbeta. Nu arbetar 

https://2019.osterbotten.fi/assets/11/Tiedostot/teemaryhmat/20170606-Slutrapport-vard.pdf
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man ”frivilligt”. Planeringen är bra påväg i alla österbottniska landskap. I sin helhet har reser-
verats 22 miljoner euro nationellt för beredningen av landskapet. Fram till 30.6.2017 får man 
söka om medel för det frivilliga stadiet.  

Beslutsförslag: Förändringsledningsgruppen och politiska ledningsgruppen antecknar för 
kännedom översikten av arbetet i det temporära beredningsorganet i Österbotten och övriga 
arbetsgrupper som tillsätts för att bistå organet i dess arbete. Förändringsledningsgruppen 
och politiska ledningsgruppen ger också vägledning för den fortsatta beredningen. En refe-
rensgrupp bestående av förtroendevalda skall tillsättas som bollplank för det tillfälliga bered-
ningsorganet. 

Beslut: Enligt beslutsförslaget. 
 

§ 6 Pilotprojekt inom valfrihetsmodellerna 

Statsminister Sipiläs regering har utlyst en möjlighet att ansöka om deltagande i pilotprojekt 
med syfte att utreda hur olika valfrihetsmodeller utfaller. Kommuner och samkommuner kan 
ansöka om att delta i pilotförsöken och få statsunderstöd för genomförandet från social- och 
hälsovårdsministeriet. Det ordnas två ansökningsomgångar, varav den första pågår 29.5–
7.7.2017 och den andra 14.8–29.9.2017. 

Avsikten med pilotförsöken är att stödja verkställigheten av lagen om kundens valfrihet inom 
social- och hälsovården. För genomförandet av pilotförsöken reserveras i statsbudgeten 
sammanlagt 100 miljoner euro 2018–2019. I regeringens proposition om tilläggsbudget för 
2017 ingår dessutom ett separat anslag om 33 miljoner euro för ordnandet av pilotförsöken. 
De aktörer som deltar i pilotförsöken behöver inte bidra med någon självfinansieringsandel. 

Pilotförsöken med valfrihet kan genomföras antingen som pilotförsök med social- och hälso-
centraler (s.k. pilotförsök med direktvalstjänster), som pilotförsök med personlig budget eller 
som en kombination av dessa. Pilotförsöken kan inledas tidigast hösten 2017 och senast den 
30 juni 2018. Landskapen kan fortsätta sina pilotförsök fram till utgången av 2022. 

Administrationen av pilotförsöken sker med hjälp av en modell med ansvariga kommuner eller 
som en samkommun, med andra ord kan en enskild kommun inte genomföra ett eget pilotför-
sök. Även ett landskapsförbund kan administrera ett pilotförsök. Administrationen av pilotför-
söken överförs i varje fall till de nya landskapen den 1 januari 2019. De kommuner och sam-
kommuner som deltar i pilotförsöket med social- och hälsocentraler ska innan pilotförsöket in-
leds bolagisera de tjänster som ingår i pilotförsöket. 

Ett pilotförsök ska omfatta minst 80 procent av landskapets befolkning. Om det finns särskilda 
skäl, kan ett pilotförsök omfatta endast 50–80 procent av landskapets befolkning. Försöket får 
omfatta mindre än 70 procent av landskapets befolkning endast om minst hälften av landska-
pets kommuner är med i försöket. 

Förändringsledarna deltar i nationella nätverksmöten i Helsingfors 8-9.6.2016, 13.6.2017 och 
16.6.2017 där pilotprojekten behandlas. Således ges förändringsledarnas förslag först på mö-
tet. På mötet diskuterades vem som skall handha den tekniska projektadministrationen, kom-
munen, Österbottens förbund eller Vasa sjukvårdsdistrikt. Inga beslut togs angående detta. 
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Beslutsförslag: Att förbereda en ansökan om pilotprojekt enligt den senare ansökningstiden 
14.8–29.9.2017.  

Beslut: Enligt beslutsförslag. 
 

§ 7 Avtal om samarbetsförfarande 

Det temporära beredningsorganet i Österbotten tillsätter ett samarbetsorgan för sin mandatpe-
riod. Samarbetsorganet behövs eftersom man under tiden för temporär förvaltning ännu inte 
nödvändigtvis har hunnit inrätta landskapets arbetsgivarorganisation och de anställda ännu 
inte har hunnit organisera sig. Enligt regeringen ska företrädarna för arbetsgivaren och för 
personalen under den temporära förvaltningen väljas till landskapets samarbetsorgan på ett 
sätt där samarbetsorganet enligt 14 § i lagen om samarbete i kommuner och landskap i lämp-
lig omfattning sätts samman i enlighet med samma principer som i det kommunala samar-
betsorganet. Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och arbetstagare ändras 
så att den också gäller landskap.  

På sitt möte den 22 maj 2017 beslöt förändringsledningsgruppen att rekommendera det tem-
porära beredningsorganet att i samarbetsorganet ska personalen företrädas av följande: 

– huvudavtalsorganisationernas företrädare på landskapsnivå i enlighet med vad hu-
vudavtalsorganisationerna har beslutat enligt nationella anvisningar 

– företrädare för centralorganisationerna 
– företrädare för fackorganisationerna. 

Förändringsledningsgruppen beslöt vidare att personalgruppen upplöses, eftersom ett samar-
betsorgan inrättas för det temporära beredningsorganets mandatperiod. 

Personalgruppen har för det temporära beredningsorganet i Österbotten förberett ett avtal om 
samarbetsförfarande. Avtalet innehåller anvisningar om representativt samarbete och arbetar-
skydd. På mötet presenteras avtalet (se bilaga 2) av personalgruppens ordförande Leena 
Kaunisto. 

Beslutsförslag: Förändringsledningsgruppen och politiska ledningsgruppen för vården beslu-
tar att anteckna för kännedom det utkast till avtal om samarbetsförfarande som personalgrup-
pen har förberett. 

Förändringsledningsgruppen och politiska ledningsgruppen beslutar att rekommendera att det 
temporära beredningsorganet börjar använda sig av avtalet om samarbetsförfarande såsom 
senare beslutas med hänsyn till bl.a. lagstiftning som träder i kraft senare.  

Beslut: Enligt beslutsförslag. 
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§ 8 Fortsatt mandat för förändringsledarna 

Beslutsförslag: Förändringsledarna Jukka Kentala och Göran Honga föreslås få fortsatt 
mandat fram till 31.12.2017 

Beslut: Jukka Kentala fortsätter enligt beslutsförslag, men i stället för Göran Honga fortsätter 
chefsöverskötare Marina Kinnunen (Vsvd). 
 

§ 9 Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden. 
 

§ 10 Tidpunkt för nästa möte samt avslutande av mötet 

Sote politiska ledningsgruppen och förändringsledningsgruppen upphör i och med detta möte 
(20.6.2017). Ordförande Hasse Franz och Mikaela Björklund tackade för sig. 

Ordföranden avslutade mötet kl. 16.10  
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