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Österbottens välfärdsområdes temporära beredningsorgan, möte 4/2021 

 

Tid: Måndag 15.11.2021 kl. 9.00–9.55 

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 - Pia Nyman x 

Mari Plukka x Sari West  

Ann-Charlott Gröndahl - Kerstin Granlund x 

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  - 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   

Kimmo Tiira § 32-33 x   
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ÄRENDEFÖRTECKNING 
 

Paragraf 

§ 28 Mötet öppnas 
§ 29 Anhållan om befrielse från uppdraget i temporära  beredningsorganet 
§ 30 Lägesöversikt över hur beredning för Österbottens välfärdsområde framskrider  
§ 31 Utredningar som behöver göras i enlighet med införandelagen 
§ 32 Teckning av aktier i Kuntien Tiera Oy 
§ 33 Regionalt visningsprogram för klient- och patientdata, mAltti  
§ 34 Fastställande av välfärdsområdesvalnämndens postadress och besöksadress  
§ 35 Välfärdsområdesvalnämndens budgetförslag till det temporära beredningsorganet 
§ 36 Övriga ärenden 
§ 37 Mötet avslutas och nästa möte 
 

 

 

§ 28 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: 

− Mötet konstaterades öppnat och lagligt sammankallat, föredragningslistan godkändes 

(uppdaterad föredragningslista § 31, arbetsgruppernas sammansättning) och två 

protokolljusterare för elektronisk justering valdes. 

− Marjo Orava och Carina Nåhls valdes till protokolljusterare. 

 

 

     § 29 Anhållan om befrielse från uppdraget i temporära  beredningsorganet 

Strategidirektör Mats Brandt har med ett brev daterat den 10.11.2021 anhållit om befrielse 

från uppdraget i det temporära  beredningsorganet i Österbotten.  

BESLUTSFÖRSLAG:  

 Det temporära beredningsorganet 

 1. Beviljar Mats Brand befrielse 

 2. väljer en ny vice ordförande 
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BESLUT: Det temporära beredningsorganet 

 1. beviljade Mats Brand befrielse från det temporära  beredningsorganet fr.o.m. 15.11.2021 

 2. valde räddningsdirektör Tero Mäki till ny vice ordförande 

                   3. konstaterade, att Pia Nyman är medlem i det temporära  beredningsorganet fr.o.m.                            

                       15.11.2021 

 

 

§ 30 Lägesöversikt över hur beredning för Österbottens välfärdsområde framskrider 

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:     

Beredningen och den fortsatta planen i direktörens lägesöversikt antecknades för 

kännedom. Lägesöversikten kommer som bilaga till protokollet.  

För kännedom antecknas också ett önskemål från Närpes, att påverkansorganen får 

representanter från varje kommun. Dessutom önskades att man noterar att det bör finnas 

tillräckligt med sekreterarresurser. 

Det framkom även att arbetet med avtal gällande samarbetet och samarbetsplikten mellan 

tvåspråkiga välfärdsområden tills vidare inte framskridit. Man kom överens om att under år 

2022 följa upp utvecklingen och förverkligandet av samarbetet. 

 

 

    § 31 Utredningar som behöver göras i enlighet med införandelagen 

 

Det temporära beredningsorganet ska starta utredningar om personalen, egendomen, 

tillgångarna, avtalen och fastigheterna som överförs till välfärdsområdet 2023 från 

räddningsverken, specialomsorgsdistrikten, Kronoby samt socialvården i Korsnäs.  

 

Följande har stiftats i införandelagen:  

 

12 § Skyldighet att delta i beredningen 

Kommunerna, samarbetsområdena för primärvård och socialvård, sjukvårdsdistrikten, 

specialomsorgsdistrikten, räddningsväsendet och vid behov andra myndigheter i varje 

välfärdsområde ska delta i beredningsarbetet med vilket välfärdsområdets verksamhet och 

förvaltning inleds, och ge välfärdsområdet behövlig handräckning i detta arbete. 
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26 § Sammanställning över egendom, avtal och ansvar som överförs samt över lokaler som 

hyrs av kommunen 

Kommunen ska senast den 28 februari 2022 ge välfärdsområdet en sammanställning över 

lokaler som används av social- och hälsovården och räddningsväsendet samt över lös 

egendom, avtal och ansvar som överförs, enligt vad som avses i 22, 23 och 25 §. Dessutom 

ska kommunen inom denna tid ge välfärdsområdet en uppskattning av antalet anställda som 

överförs med stöd av 18 §, lönekostnaderna och semesterlöneskulden som överförs med 

stöd av 24 §. 

För att genomföra dessa utredningar är det nödvändigt att tillsätta arbetsgrupper som ska 

bereda 1) räddningsväsendets, 2) Kronobys och 3) specialomsorgsdistriktens utredningar i 

enlighet med införandelagen och för att främja arbetet med att förena dessa med 

välfärdsområdet.  

Utredningsarbetet och beredningen gällande personalen, ekonomin, ICT-funktionerna och 

förvaltningen fortsätter inom respektive delområde i välfärdsområdet, under ledning av 

områdets tjänsteinnehavare.  

1) Räddningsväsendet 

 

• Tero Mäki, räddningsdirektör (ordf.) – Pelastustoimen johtaja (pj) 

• Peter Dahlström, ekonomisakkunnig – talousasiantuntija 

• Krister Fogelberg, räddningschef – pelastuspäällikkö  

• Jarmo Peltonen, kretsbrandchef – aluepäällikkö   

• Thomas Nyqvist, riskhanteringschef – riskienhallintapäällikkö   

• representant från Mellersta Österbottens – Keski-Pohjanmaan edustus  

• Taneli Väyrynen, ledande läkare, akutverksamhet- akuuttitoiminnan johtava 

lääkäri 

• Suvi Einola, förändringsledare- muutosjohtaja (sekr. – siht.)  

 

2) Kronoby  
 

• Malin Brännkärr, kommundirektör – kunnanjohtaja 
• Åsa Rönnqvist, hemvården – kotihoito 
• Carina Kainberg, hälsovården, inkl. läkarmottagningen – terveydenhoito, sis. 

lääkäripalvelut 
• Josefine Ådahl-Dahlnäs ELLER Ulla Forsbacka, boende – asumispalvelut 
• Sonja Tallgård, handikappservice (boende och dagcenter) – vammaispalvelut 

(asumispalvelut ja toimintakeskus) 
• Leila Hagqvist, munhälsovården – suun terveydenhoito 
• Anu Vähärautio, rådgivning, skol- och studerandehälsovård – neuvola, koulu- 

ja opiskeluterveydenhuolto 
• X, socialservice (vuxensocialvård, barnskydd, handikappservice) – 

sosiaalipalvelut (aikuissosiaalityö, lastensuojelu, vammaispalvelut) 
• Marina Kinnunen, direktör – johtaja (ordf., pj.) 
• Pia-Maria Sjöström, sektordirektör (barn, unga och familjer) – sektorijohtaja 

(lapset, nuoret ja perheet) 
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• Erkki Penttinen, sektordirektör (arbetsföra) – sektorijohtaja (työikäiset) 
• Pia Vähäkangas, tf. sektordirektör (äldre) – vt. Sektorijohtaja (ikäihmiset) 
• Peter Nieminen, chefsöverläkare – johtajaylilääkäri 
• Marjo Orava, chefsöverskötare – johtajaylihoitaja 
• Carina Nåhls, socialdirektör – sosiaalijohtaja 
• Petra Fager, kommunikationsdirektör – viestintäjohtaja 
• Päivi Berg, enhetschef, (sekr.) – yksikönpäällikkö (siht.) 

 
3) Specialomsorg 

 
• Otto Ilmonen, samkommunsdirektör – kuntayhtymän johtaja 
• Otto Domars, verksamhetschef – toiminnanjohtaja  
• Kaija Metsänranta, samkommunsdirektör – kuntayhtymän johtaja  
• Mikko Heiniluoma, servicechef – palvelupäällikkö  
• Erkki Penttinen, (ordf.-pj.) sektordirektör (arbetsföra) – sektorijohtaja 

(työikäiset) 

• Annica Sundberg, verksamhetsområdesdirektör (Rehabilitering) – 
toimialajohtaja (kuntoutus) 

• Liselotte Lund-Enholm, förvaltningschef – hallintopäällikkö (sekr. – siht.) 
• Erfarenhetsexpert – kokemusasiantuntija    
• Pia-Maria Sjöström, sektordirektör – sektorijohtaja 
• Representation från social- och hälsocentralen - sote-keskuksen edustus  
• Representation från psykosociala tjänster - psykososiaalisten palvelujen 

edustus 
• Representation från klientorganisation – asiakasjärjestön edustus  
• Erfarenhetsexpert – kokemusasiantuntija   

   BESLUTSFÖRSLAG: 

 Föreslås, att  

                

1. det temporära beredningsorganets ordförande utser arbetsgrupper som ska   bereda 1) 

räddningsväsendets, 2) Kronobys och 3) specialomsorgsdistriktens utredningar i  enlighet 

med införandelagen och för att främja arbetet med att förena dessa med  

välfärdsområdet  

2. Arbetsgruppernas preliminära sammansättningar antecknas för kännedom. Ordförande 

för det temporära beredningsorganet ges befogenhet att vid behov justera 

sammansättningen. Till arbetsgrupperna kan även sakkunniga kallas vid behov. 

    BESLUT:   Godkändes enligt förslag, punkt 1–2. 

 

 

§ 32 Teckning av aktier i Kuntien Tiera Oy 

Österbottens välfärdsområde är ett offentligrättsligt samfund, i vilket upphandlingslagen ska 
tillämpas (Lagen om offentlig upphandling och koncession, 1397/2016). Österbottens 
välfärdsområde är intresserat av att delta i Kuntien Tieras ramavtal för näthandel. En aktör 
som går med i ramavtalsarrangemanget måste vara ägare i Kuntien Tiera Oy innan aktören kan 
börja använda ramavtalsarrangemanget.  
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Tilläggsmaterial 1: Aktiebeslut, villkor för aktieemission (finns endast på finska: 
Osakepäätös_ osakeannin ehdot) 
Tilläggsmaterial 2: Tieras samfundsregler (finns endast på finska: Tiera_ yhteisösäännöt) 
Tilläggsmaterial 3:  Aktieägarens förbindelse (finns endast på finska: Osakkeenomistajan 

sitoumus_kuntayhtymät hyvinvointialueet) 

Tilläggsmaterial 4: Teckningsförbindelse (finns endast på finska: Merkintäsitoumus 1.6.2021) 

Tilläggsmaterial 5: Tiera näthandel (finns endast på finska: Tiera verkkokauppa plus) 

      BESLUTSFÖRSLAG: 

Föreslås, att Österbottens välfärdsområde beslutar teckna 10 aktier i Kuntien Tiera Oy till ett 

pris om 2 euro per aktie (till ett totalpris om 20 euro). 

Ordföranden för det temporära beredningsorganet ges befogenhet att vidta de praktiska 

åtgärder som teckningen av aktierna förutsätter samt att underteckna avtalen. 

BESLUT: Godkändes att teckna totalt tio (10) aktier i Kuntien Tiera Oy till ett totalpris om 20 euro. Det 
temporära beredningsorganets ordförande gavs befogenhet att vidta de praktiska åtgärder 
som teckningen av aktierna förutsätter. 

   

 

 

  § 33 Regionalt visningsprogram för klient- och patientdata, mAltti  

 

I den regionala ICT-styrgruppen behandlades och godkändes 17.6.2021 beredningens 

slutrapport om 2021 års minimiprojekt som behövs för att Österbottens välfärdsområde ska 

bildas och starta.   I minimiprojekten ingick administrativa förnyelser, stödtjänster samt 

obligatoriska ICT- och programändringar. Projekten innehöll även optioner för att ta i bruk 

ett visningsprogram för att få en lägesbild av klient- och patientdata samt ett gemensamt 

social-Abilita.  

I nuläget används flera olika patientdatasystem i Österbotten (Lifecare, Pegasos, Esko, 

Abilita) samt klientdatasystem (Abilita, Pro Consona). Systemen är inte integrerade att 

fungera tillsammans och inget av dem erbjuder möjligheten att ge en lägesbild av klientens 

eller patientens situation. För att underlätta arbetet önskas dock att professionella ska kunna 

ta del av en lägesbild av patientens eller klientens situation. Genom detta visningsprogram 

kan de professionella få en lägesbild av patienten och klienten, även om själva uppgifterna är 

lagrade i olika system. I visningsprogrammet går det att läsa uppgifterna, men det går inte 

att uppdatera uppgifterna där så att de uppdateras i sina ursprungliga system. Den här 

lösningen är tänkt att förverkligas genom Fujitsus regiondatasystem, som 2M-IT redan 

upphandlat. Under beredningen har lösningen kallats för mAltti – visningsprogram för klient- 

och patientdata. 

Huvudleverantörerna (Fujitsu och 2M-IT) föreslår en modell i två skeden. 

Skede 1: 

Modulvyn för patientdata finns som en integrerad tjänst i 2M-IT:s miljö. 
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Som botten för datainnehållet används uppgifterna i FPA:s Kanta-system. I det 

andra skedet av projektet utökas denna vy med utvald data som finns 

tillgängliga i de olika systemen. 

Skede 2:  

I skede 2 utökas vyn för patientdata med följande patientdatasystem: Lifecare, 

Pegasos, Esko och Abilita. 

Det andra skedet inleds med workshoppar, där Leverantörerna, Beställaren 

och Kundens professionella fastställer hur patientdatasystemen ska 

integreras.  

Efter workshopparna preciseras arbetstiden som kommer behövas innan man 

övergår till att förverkliga lägesbildprojektet.  

Integrering av socialvården är inte med, utan den genomförs som ett separat 

projekt efter Abilita-konsolideringen. 

Kostnadsberäkning: 

Skede 1: Användning av bassystemet Kanta från FPA, 284 000 euro 

Skede 2: integrationsworkshoppar med leverantörerna, 21 816 euro 

förverkligande, testning och implementering av integrationerna, 474 640 

euro   

Leverantörernas arbeten totalt 780 456 euro. 

Kostnaden för den fortlöpande tjänsten (SaaS-tjänsten, som innehåller 2M-IT:s 

andel) är 29 000 euro per månad.                                             

 

BESLUTSFÖRSLAG: 

Föreslås, att arbetet med bassystemet som nämns i skede 1 och workshopparna i skede 2 

inleds parallellt. 

Projektet ingår i ansökan om statsunderstöd för ICT-ändringar som hänför sig till reformen av 

social- och hälsovården och räddningsväsendet.  

Därtill föreslås, att lägesbildsprojektet prioriteras år 2022 med nämnda statsunderstöd. 

      BESLUT:     Skede 1 och 2 förverkligas enligt förslaget.  
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    § 34 Fastställande av välfärdsområdesvalnämndens postadress och besöksadress  

 

Välfärdsområdesvalnämnden sammanträdde 8.11.2021 och beslutade att föreslå postadress 

och besöksadress enligt bilagan för det temporära beredningsorganet. 

 

Bilaga: Välfärdsområdesvalnämnden 8.11.2021 § 6, postadress och besöksadress 
 

BESLUTSFÖRSLAG:  

För det temporära beredningsorganet föreslås att välfärdsområdesvalnämnden 
sammanträder i Vasa centralsjukhus utrymmen. Välfärdsområdesvalnämndens postadress 
och besöksadress är Sandviksgatan 2–4, 65 130 Vasa. 

 

BESLUT:     Godkändes enligt förslaget. 

 

 

   § 35 Välfärdsområdesvalnämndens budgetförslag till det temporära beredningsorganet 

Välfärdsområdesvalnämnden sammanträdde 8.11.2021 och beslutade att föreslå justering av 

budgeten enligt bilagan för det temporära beredningsorganet. 

Bilaga: Välfärdsområdesvalnämnden 8.11.2021 § 7, budgetförslag 
 

    BESLUTSFÖRSLAG:  

Föreslås för det temporära beredningsorganet, att 25 000 euro godkänns som budget för 

välfärdsområdesvalnämnden (tidigare har 20 000 euro godkänts, ett tillägg på 5 000 euro för 

tryckkostnader). 

     BESLUT:      Som budget godkändes enligt förslaget 25 000 euro.   

 

    § 36 Övriga ärenden 

 

Österbottens välfärdsområdes ICT-projektansökan tillställs det temporära 

beredningsorganet för kännedom enligt tilläggsmaterialet: 

Tilläggsmaterial 1: Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-muutoksen valtionavustushakemus  

Tilläggsmaterial 2: Valtionavustus sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen 

uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen 

BESLUTSFÖRSLAG:  

Antecknas för kännedom. 

BESLUT:           Antecknades för kännedom. 
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§ 37 Mötet avslutas och nästa möte 

 

- Nästa möte var inprickat till onsdag 8.12.2021 klockan 10.30–12.30, men mötet inhiberas 

(samtidigt hålls välfärdsområdesförhandlingar med ministeriet och THL).  

- Mötestidtabellen för år 2022: 

 Tisdag 11.1.2022 kl. 13–15 

 Tisdag 15.2.2022 kl. 13–15 

 Vid behov tisdag 8.3.2022 kl. 13–15 

 

                              - Ordförande avslutade mötet kl. 9.55 

 

 

Justerats och godkänts elektroniskt 

15.11.2021 Marjo Orava  15.11.2021 Carina Nåhls  

 

 


