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Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, möte 2/2021 

 

Tid: onsdag 15.9.2021 kl. 10.00–10.57. 

Plats: Teams-möte 

Kallade: Det temporära beredningsorganets ordinarie medlemmar. Om en ordinarie medlem är förhindrad 

från att delta i mötet, ska hen meddela sin ersättare om detta. 

Närvarande: Närvarande (x), frånvarande (-) 

Ordinarie medlem Närvarande/ 
Frånvarande 

Ersättare  Närvarande/ 
Frånvarande 

Marina Kinnunen, ordförande x Mats Brandt, vice ordförande  

Pia-Maria Sjöström x Sofia Svartsjö  

Erkki Penttinen x Annica Sundberg  

Leif Holmlund, tf. Pia Vähäkangas x Tony Pellfolk  

Peter Nieminen x Peter Riddar  

Marjo Orava x Arja Tuomaala  

Carina Nåhls x Alice Backström  

Juha Post x Maria Liukkonen  

Mats Brandt x Pia Nyman  

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl x Kerstin Granlund  

Lena Nystrand x Erica Backholm  

Petra Fager x Hanna Hattar  

Päivi Berg, sekreterare x Maria Hammar, vice sekreterare  

Tero Mäki x Krister Fogelberg  

Otto Ilmonen  x Susanne Karlsson  

Kaija Metsänranta x Mikko Heiniluoma  

Stefan Svenfors x Gun Kapténs  

Rurik Ahlberg x Tom Holtti  

Juha Rikala x Tomas Häyry  

Mikaela Björklund x Mila Segervall  

Sakkunnig    

Suvi Einola x   
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Organ Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan 
Tid onsdag 15.9.2021 kl. 10.00–10.57. 

Plats  Teams-möte 

ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

 

Paragraf Ärende 

§ 11 Mötet öppnas 
§ 12 Sakkunnigmedlem ansluter till Österbottens temporära beredningsorgan 
§ 13 Lägesöversikt över hur Österbottens välfärdsområde framskrider utgående från den 
nationella färdplanen 
§ 14 Österbottens välfärdsområdes budget för år 2021 
§ 15 Strategin för Österbottens välfärdsområde 
§ 16 Tillsättande av samarbetsorgan inom Österbottens välfärdsområde 
§ 17 Övriga ärenden 
§ 18 Det temporära beredningsorganets uppgifter och deltagande i ordnandet av det första 
välfärdsområdesvalet 
§ 19 Mötet avslutas och nästa möte 

2 
3 
3 
3 
3 
4 
5 
6 
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§ 11. Mötet öppnas 

 

- Ordförande öppnar mötet. 

- Mötesdeltagarna konstateras. 

- Mötets laglighet konstateras  

- Godkännande av föredragningslistan 

- Två protokolljusterare väljs 

BESLUTSFÖRSLAG:  

- Mötet konstateras öppnat och lagligt sammankallat, föredragningslistan godkänns och 

två protokolljusterare för elektronisk justering väljs. 

BESLUT: 

− Ordförande öppnade mötet kl. 10.00 

− Mötesdeltagarna konstaterades. 

− Den senare tillställda föredragningslistan kompletterad med en tilläggsparagraf om det 

temporära beredningsorganets uppgifter och välfärdsområdesvalet godkändes som 

föredragningslista för mötet.  

− Mötet konstaterades vara lagligt sammankallat. 

− Till protokolljusterare valdes Pia-Maria Sjöström och Erkki Penttinen. Protokollet justeras 

elektroniskt.  
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§ 12. Sakkunnigmedlem ansluter till Österbottens temporära beredningsorgan 

Förvaltningsdoktor Suvi Einola har anställts som förändringsledare för perioden 30.8.2021–

31.12.2022. Hennes huvudsakliga uppgift är att samordna och styra den nationella 

välfärdsområdesreformen som underordnad till samkommunens direktör samt fungera som 

stöd för ledningsgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

 

BESLUTSFÖRSLAG:  

                   Suvi Einola deltar i det temporära beredningsorganets möten i rollen som sakkunnig. 

       BESLUT:     Godkändes att Suvi Einola deltar i det temporära beredningsorganets möten som                      

                           sakkunnig. 

  

 

§ 13. Lägesöversikt över hur Österbottens välfärdsområde framskrider utgående från den  

                   nationella färdplanen 

 

Det temporära beredningsorganet får ta del av en lägesöversikt över välfärdssamkommunen 

och välfärdsområdet utgående från den nationella färdplanen och arbetsplanerna. 

Färdplanen är stöd vid beredningen av varje helhet då det kommer till planering, tidtabell 

och förverkligande.  

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Innehållet i färdplanen och det nuvarande skedet antecknas för kännedom.  

       BESLUT:    Innehållet i färdplanen och det nuvarande skedet antecknades för kännedom.  

  

§ 14. Österbottens välfärdsområdes budget för år 2021 

Budgeten för år 2021 för Österbottens välfärdsområde är uppgjord på basen av de preliminära 
planerna för beredningsarbetet. Det statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet har 
beviljat uppgår till totalt 613 571 euro för 2021. Statsunderstödet är reservationsanslag och 
dess användningsändamål preciseras under september 2021 vartefter beredningen verkställs. 
Största delen av utgifterna utgörs av sakkunnigtjänster, som förverkligas i form av köptjänster 
från samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

Budgeten i tabellen: 
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ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

Temporära beredningsorganet - Väliaikainen valmistelutoimielin

BUDGET - TALOUSARVIO 2021

BU - TA            

1.7-31.12.2021

Understöd o birdrag - Tuet ja avustukset 613 571

Verksamhetsintäkter - Toimintatuotot 613 571

Personalkostnader - Henkilöstökulut 0

Sakkunnig o planeringstjänster -Asiantuntija- ja sunnittelupalvelut 550 000 *

Tjänste- och tjänsteförrättningsresor - Virka- ja virantoimitusmatkat 3 000

Övriga reserersättningar - Muut matkakorvaukset 1 000

Kosthållsjänster - Ravintopalvelut 3 571

Köpta tjänster - Palveluiden ostot 557 571

Inventarier o apparatur - Kalusto ja laitteet 1 000

   Övriga förnödenheter - Muut tarvikkeet 5 000

Material o förnödeneter - Aineet ja tarvikkeet 6 000

Hyror - Vuokrat 50 000

Verksamhetskostnader - Toimintakulut 613 571

Verksamhetsbidrag -Toimintakate 0

Årsbidrag - Vuosikate 0

RESULTAT - TULOS 0

*  Beredarna som köptjänster från välfärdsområdets personal

*  Valmistelijat ostopalveluina hyvinvointialueen henkilökunnasta  

BESLUTSFÖRSLAG: 

Ekonomidirektörens beredning antecknas för kännedom och budgeten för Österbottens 

välfärdsområde för 2021 godkänns enligt beredningen. 

BESLUT:   Antecknades för kännedom och godkändes enligt förslaget. 

 

 

 

§ 15. Strategin för Österbottens välfärdsområde 

 

Välfärdsområdet ska ha en strategi där välfärdsområdesfullmäktige beslutar om de 

långsiktiga målen för verksamheten och ekonomin i välfärdsområdet.  

 

Fullmäktige för Österbottens välfärdssamkommun godkände på sitt sammanträde 7.6.2021 § 

20 strategin för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. I och med den nationella 

reformen kommer välfärdsområdets strategi att behöva kompletteras bl.a. med 

räddningsväsendet och specialomsorgen. I övrigt är strategin aktuell. 
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BESLUTSFÖRSLAG: 

- Föreslås att beredningen i koppling till välfärdsområdets strategi åren 2023–2025 görs 

med hjälp av strategin för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. 

Välfärdssamkommunens strategi uppdateras till att omfatta även räddningsväsendet och 

specialomsorgsdistrikten. Arbetet inleds som en del av den nationella 

välfärdsområdesberedningen.   

 

BESLUT: 
 -  Beslutades enligt förslaget. 

 

§ 16. Tillsättande av samarbetsorgan inom Österbottens välfärdsområde 

 

Samarbetet mellan det temporära beredningsorganet och personalrepresentanterna 

behöver organiseras. Genom en lagändring berörs Österbottens välfärdsområde av lagen om 

samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare i kommuner och välfärdsområden. Från 

kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT rekommenderas att man genast 

planeringsarbetet inletts, tillsätter ett organ som ska sköta om det representativa 

samarbetsförfarandet ända fram till att överföringen av rörelse och verksamheten är klar. 

KT:s rekommendation till välfärdsområdena är att arbetstagarnas representation  ordnas så 

att huvudavtalsorganisationerna har vardera två platser i organet. Det temporära 

beredningsorganet skulle fortsättningsvis vara arbetsgivarens organ. 

Huvudavtalsorganisationerna 

- Offentliga sektorns union JAU rf 

- Förhandlingsorganisation för offentliga sektorns utbildade, FOSU 

- Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf 

 

Sote rf, Juko och JAU har även framfört sina åsikter om avtalsorganisationernas 

representation i samarbetsorganet, bilaga 1 och 2. 

Bilaga 1: Sote rf:s meddelande till det temporära beredningsorganets ledning 
Bilaga 2:  FOSU:s och JAU:s brev till det temporära beredningsorganets ledning 

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Ordförande föreslår att ett samarbetsorgan med namnet Österbottens samarbetsgrupp 

tillsätts.  

 

Huvudavtalsorganisationerna ombeds under septembermånad utse två 

representanter/huvudavtalsorganisation samt suppleanter till var och en. 

 

Arbetsgivarens medlemmar i samarbetsgruppen är: 

― Marina Kinnunen (ordförande)/ersättare Mats Brandt 

― Marjo Orava/ersättare Carina Nåhls 

― Ann-Charlott Gröndahl (beredare)/ersättare Juha Post 
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Sakkunniga kan vid behov kallas till mötet. 

BESLUT:             

                           

Förslaget godkändes med tillägget att också Tero Mäki utnämns till samarbetsgruppens 

arbetsgivarmedlem. Hans suppleant är Jarmo Peltonen. Samarbetsgruppens 

sekreterarinsats tillhandahålls av HR-enheten.  

 

 

§ 17. Övriga ärenden 

Inga andra ärenden. 

 

§ 18. Det temporära beredningsorganets uppgifter och deltagande i ordnandet av det första  

                           välfärdsområdesvalet 

 

Lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och 

om införande av den lagstiftning som gäller reformen (/616/2021) föreskriver i § 10 om det 

temporära beredningsorganets uppgifter och behörighet. I samarbete med de myndigheter 

från vilka det övergår uppgifter och personal som utför uppgifterna till välfärdsområdet ska 

beredningsgruppen 

1)  utreda vilken personal som övergår till välfärdsområdet och för 
välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag till övergångsplan och övergångsavtal för 
personalen; 
2)  delta i utredandet av vilken fast och lös egendom som övergår till välfärdsområdet; 
3)  delta i utredandet av vilka avtal som övergår till välfärdsområdet och de rättigheter och 
skyldigheter som hänför sig till dem; 
4)  delta i utredandet av de informations- och kommunikationstekniska system och lösningar 
som stöder skötseln av de förvaltnings- och serviceuppgifter som övergår till 
välfärdsområdet; 
5)  bereda organiseringen av välfärdsområdets verksamhet och förvaltning samt valet av 
revisor; 
6)  besluta om välfärdsområdets budget för 2021 och 2022; 
7)  delta i ordnandet av det första välfärdsområdesvalet; 
8)  bereda andra ärenden med direkt anknytning till inledandet av välfärdsområdets 
verksamhet och förvaltning; 
9)  bereda och genomföra riskhantering som gäller punkterna 1–8. 

 

Införandelagens § 16 fastställer det första välfärdsområdesvalet. Det första 

välfärdsområdesvalet ska förrättas söndagen den 23 januari 2022. Mandattiden för 

välfärdsområdesfullmäktige som väljs i valet är 1.3.2022–31.5.2025. Inför det första 

välfärdsområdesvalet ska varje regionförvaltningsverk, så fort införandelagen har trätt i 

kraft, tillsätta en välfärdsområdesvalnämnd för varje välfärdsområde i 

regionförvaltningsverkets verksamhetsområde. Välfärdsområdesvalnämndens medlemmar 
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ska i den mån det är möjligt representera de väljargrupper som ställt upp kandidater i de 

föregående kommunalvalen i kommunerna inom välfärdsområdets område. I fråga om 

välfärdsområdesvalnämnden tillämpas i övrigt vad som föreskrivs i 12 a och 12 b § i vallagen 

(714/1998). 

Justitieministeriet har den 30 juni 2021 skickat brevet VN/16839/2021 Välfärdsområdesval 

2022: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av deras uppgifter, användning av 

valdatasystemet, valmaterial och övrig information om valet till kommunerna.  

Välfärdsområdesval förrättas i kommunerna i huvudsak på samma sätt som kommunalval, 
dock med den skillnaden att uppgifterna i anslutning till kandidatuppställning och 
fastställandet av valresultatet inte sköts av den kommunala centralvalnämnden utan av en 
ny myndighet som heter välfärdsområdesvalnämnden. Välfärdsområdesvalnämnden tillsätts 
av välfärdsområdesfullmäktige, men vid det första välfärdsområdesvalet tillsätts nämnden 
dock av regionförvaltningsverket. 

 
Vid välfärdsområdesval är arbetsfördelningen mellan de olika valmyndigheterna i huvuddrag 

enligt följande:  

De kommunala valmyndigheterna: 
 
Den kommunala centralvalnämnden: 
― förberedelser inför förhandsröstningen och röstningen på valdagen, 
― tillkännagivande av valet i kommunen, 
― granskning av förhandsröstningshandlingarna, 
― räkning av förhandsrösterna och kontrollräkning av rösterna på valdagen samt  
― meddelande av de fastställda röstetalen via valdatasystemet till 

välfärdsområdesvalnämnden. 
 
Valförrättarna och valbestyrelserna: 
― förrättning av förhandsröstningen.  
 
Valnämnderna: 
― förrättning av röstningen på valdagen och preliminär rösträkning. 
 
Välfärdsområdesvalnämnden: 
― behandling av kandidatansökan samt uppgörande av sammanställningen av 

kandidatlistor och distribution av sammanställningen till kommunerna, 
― fastställande av valresultatet i välfärdsområdet (sammanräkning av de röstetal som 

kommunerna meddelat och eventuella lottningar). 
 

Valkretsnämnderna har inga uppgifter vid välfärdsområdesvalen.  

I varken brevet eller lagstiftningen har några uppgifter i koppling till valet ålagts det 

temporära beredningsorganet. Enligt anvisningarna från justitieministeriet ligger ordnandet 

och verkställandet av valet på kommunernas ansvar. 

Till kommunstyrelsernas uppgift hör bland annat att besluta om antalet och placeringen av 
de allmänna förhandsröstningstillfällena och av röstningsställena på valdagen samt 
registrering av uppgifter om röstningsställena och andra uppgifter i valdatasystemet. 
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Coronapandemin kräver sina egna specialarrangemang, ministeriet informerar vidare om 
dessa senare. För kommunens valmyndigheter (kommunens centralvalnämnd, valnämnden, 
valbestyrelsen, valförrättaren, valbiträdet) innehåller anvisningsbrevet VN/16839/2021 även 
regler om behörighet och jäv samt instruktioner för hur valdatasystemet ska användas. 
Justitieministeriet öppnar tjänsten för beställning av valmaterial till centralvalnämnderna 
27.9.2021. Från och med 15.11.2021 sänds valmaterialet ut till centralvalnämnderna. 
Valanvisningarna och användningsanvisningarna för valdatasystemet (VAT-anvisningarna) 
sänds ut till centralvalnämnderna från och med 25.10.2021, men VAT-anvisningarna 1 och 2 
b skickas till kommunerna redan från och med 10.9.2021. Kommunernas valutbildning 
ordnas på webben. Justitieministeriet utarbetar utbildningshelheten, som sedan finns 
tillgänglig på webben från och med november 2021. 

 
Mer information om valet finns på www.vaalit.fi. 
 
Justitieministeriet sände 14.9.2021 de temporära beredningsorganen första 
informationsbrevet gällande välfärdsområdesval 2022 (Bilaga 3, VN/16839/2021). I brevet 
informeras om administrativt stöd för välfärdsområdesvalnämndens arbete. I praktiken 
innebär detta stöd för välfärdsområdesvalnämnden bl.a. följande: mötesstad och 
mötesplats, sekretariat och övrig personal, arvoden, IT-utrustning, utbildning och anvisningar 
och kontaktuppgifter. 
 

Bilaga 1: Välfärdsområdesval 2022: Bestämmande av röstningsställena och meddelande av 

deras uppgifter, användning av valdatasystemet, valmaterial och övrig information om valet 

till kommunerna.  

Bilaga 2: Tidtabell för välfärdsområdesvalet 2022 (finns med i bilaga 1) 

Bilaga 3: Välfärdsområdesval 2022: Administrativt stöd för välfärdsområdesvalnämndens 

arbete 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Ordförande föreslår att det temporära beredningsorganet antecknar ärendet för            

kännedom.                                         

BESLUT:           Antecknades för kännedom. 

 

§ 19. Mötet avslutas och nästa möte 

 

 - Ordförande avslutade mötet kl. 10.57. 

 - Nästa möte hålls onsdag 27.10 kl. 10.30–12.30. 

 

 

Granskats och godkänts elektroniskt 

16.9.2021 Pia-Maria Sjöström   16.9.2021 Erkki Penttinen 

 


