Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Västra Nylands välfärdsområde

Muistio

1 (8)

21.1.2022

Sammanträde för den politiska övervakningsgruppen för
det temporära beredningsorganet i Västra Nyland
Tid
Plats

torsdag 20.1.2022 kl. 17.00–19.51
med distansförbindelse via Teams

Deltagaruppgifterna finns i slutet av promemorian.

1 Öppnande av sammanträdet och närvarande
Ordförande Henrik Vuornos öppnade sammanträdet kl. 17.00.
De närvarande konstaterades. Sammanträdets sekreterare var Outi Huida.

2 Allmän översikt över beredningen av välfärdsområdet
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn presenterade
en lägesrapport:
-

-

-

Västra Nylands välfärdsområde behöver snabba beslut av staten om
tilläggsfinansiering. Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat
välfärdsområdet endast 20 procent av det sökta beloppet för IKTfinansiering. Diskussion har förts med ministerierna i god anda och
diskussionen fortsätter nästa vecka. Det temporära beredningsorganet
gav ett uttalande i ärendet 14.1. (Meddelande 14.1.2022: Västra
Nylands välfärdsområde behöver snabba beslut av staten om
tilläggsfinansiering)
Det är drygt 40 dagar tills välfärdsområdesfullmäktige inleder sin
verksamhet.
Planeringen av välfärdsområdets strategiarbete har inletts. Under våren
och början av sommaren 2022 utarbetas riktlinjer för den övergripande
strategin för att säkerställa en kontrollerad övergång. Utifrån riktlinjerna
inleds strategiarbetet på mer detaljerad nivå hösten 2022 och blir klart
våren 2023 så att budgetberedningen för 2023 kan kopplas till
strategiberedningen.
Det temporära beredningsorganet har inrättat en visstidstjänst som
förändringsdirektör för välfärdsområdet och valt Sanna Svahn till
förändringsdirektör från 1.3.2022. Svahn fortsätter alltså i ledningen av
förändringsorganisationen när mandattiden för det temporära
beredningsorganet löper ut i slutet av februari 2022. Tjänsten upphör i
det skede då den välfärdsområdesdirektör som väljs av Västra Nylands
välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt uppdrag. Fullmäktige torde
ledigförklara tjänsten som välfärdsområdesdirektör våren 2022.
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Det temporära beredningsorganet har godkänt budgeten för 2022.
Driftsekonomin i budgeten för 2022 uppvisar ett underskott på cirka 12
miljoner euro. Investeringsekonomin uppvisar ett underskott på cirka
47,7 miljoner euro (IKT-ändringsarbeten). Budgeten ändras när
beredningskostnaderna och beredningsfinansieringen preciseras under
budgetåret.
Det temporära beredningsorganet har två sammanträden innan
välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete. Vid dessa sammanträden
behandlas bland annat en principiell riktlinje för tjänster inom ekonomioch personalförvaltningen, upphandling av måltidstjänster, utredning
och preliminärt godkännande av avtal och egendom som överförs samt
en principiell riktlinje för leasingfinansierade lokaler.

Beredningsdirektören för IKT och digitala lösningar Tommi Kuukka
presenterade närmare läget för IKT-finansieringen. Med den IKT-finansiering
som nu beviljats kan social- och hälsovården och räddningstjänsterna inte
överföras till Västra Nylands välfärdsområde från 1.1.2023 enligt någon
tidsplan eller något färdsplansalternativ. Det behövs snabbt ett beslut av staten
om kompletterande finansiering för att de obligatoriska projekten ska kunna
inledas.
I diskussionen lyfte man fram tidsplanen för IKT-beredningen och avtalens
bindande karaktär, tidsplanen för överföringen av tjänsterna och
beredskapsgraden för genomförandet, riskanalysen i övergångsskedet,
löneharmoniseringen, ordnandet av personalhälsovården och beredningen av
förvaltningsstadgan.
I svaren konstaterades att den faktiska finansieringen av välfärdsområdet ännu
inte är känd. Förhandlingarna fortsätter med ministerierna, diskussionerna har
varit goda. Också övergångsskedet för överföringen dryftas tillsammans med
ministerierna. Alla IKT-upphandlingar som det temporära beredningsorganet
beslutar om är enligt lagen tidsbundna till utgången av 2023. Det är svårt att
hitta resurser för IKT-projekten, när alla välfärdsområden genomför ändringen
samtidigt. Överföringen av tjänster måste sannolikt ske i etapper eftersom en
ändring i en så stor skala inte kan göras över natten. Löneharmonisering sker
med tiden; lagen om överlåtelse av rörelse fastställer att ingens lön minskar vid
överlåtelse av rörelse. Ordnandet av personalhälsovården är under beredning,
det finns ännu inga förslag till lösningar. Förvaltningsberedningen ordnar i
februari seminarier för fullmäktigeledamöterna där beredningen av
förvaltningsstadgan gås igenom.
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3 Genomgång av utkastet till struktur för den politiska
organisationen
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala presenterade ett utkast till
politisk organisation för Västra Nylands välfärdsområde. Utkastet har byggts
upp på grundval av de diskussioner som förts vid övervakningsgruppens två
föregående sammanträden.
Det konstaterades en ändring jämfört med den version som behandlades
9.12.2021: utvecklingen av de svenskspråkiga tjänsterna, som är en nationell
uppgift som anförtrotts Västra Nyland, har överförts från
nationalspråksnämnden till nämnden för framtid och utveckling. Nämnderna
har i huvudsak 13 ledamöter och ersättare. Förslaget innehåller därmed cirka
100 förtroendeuppdrag och 100 platser som ersättare.
Förslag till struktur för den politiska organisationen:

Förslag till de icke-lagstadgade nämndernas uppgifter:
•

•

Nämnden/sektionen för tjänster och resurser behandlar tillgång till
tjänster, samordning av servicekedjor och servicehelheter, upphandlingsoch produktionssätt, tillgång till personal och beredning av investeringar.
Nämnden/sektionen för framtid och utveckling behandlar riktlinjer
för förnyelse av tjänsterna, digitalisering, svar på förändringar i
befolkningens servicebehov, uppgifter i anslutning till utveckling på
svenska, ärenden som gäller andra språkgrupper samt främjande av
hälsa och välfärd.
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•
•

•

Nämnden/sektionen för beredskap och säkerhet behandlar styrning
av räddningsväsendet, beredskapsplanering och säkerhetsfrågor.
Sektionen för individärenden behandlar social- och hälsovårdsärenden
som gäller individer och familjer, begäran om omprövning av
tjänsteinnehavarbeslutoch beslutar om vård, omsorg eller andra
lagstadgade åtgärder oberoende av en persons vilja.
Välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommittés mål är att
sammanjämka fullmäktigegruppernas synpunkter i ärenden som bereds
för fullmäktige och dessutom stödja styrelsen och följa uppnåendet och
utvecklingen av följande mål, särskilt under övergångsperioden: god
tjänstetillgång och tjänstekvalitet, aktiv närdemokrati och regional
representativitet, regional jämlikhet, synliga och fungerande
samarbetsstrukturersamt genomförande av en trygg övergång för
personalen.

Ordföranden konstaterade att den struktur för den politiska organisationen som
presenterats vid sammanträdet är övervakningsgruppens rekommendation till
välfärdsområdesfullmäktige för godkännande. Med denna modell kan man
framskrida till förhandlingar om platsfördelning mellan partierna. Strukturen
kan granskas i takt med att situationen framskrider och bearbetas vid behov.
Välfärdsområdesfullmäktige kan enligt prövning senare återkomma till
strukturen för den politiska organisationen och granska den utifrån de
erfarenheter som fåtts.
Man konstaterade den tidigare riktlinjen om att ledamöterna i
välfärdsområdesstyrelsen samt ordförandena och vice ordförandena för de ickelagstadgade nämnder som anges i förvaltningsstadgan ska vara ordinarie
ledamöter i välfärdsområdesfullmäktige. Ordförandena konstaterade att man
vid partiernas förhandlingar om platsfördelningen vid behov kan förhandla om
detta. Välfärdsområdesfullmäktige drar upp riktlinjer för påverkansorganens
kontakter med arbetet i nämnderna. Om platserna i HUS förtroendeorgan förs
separata förhandlingar efter att grundavtalet för HUS har godkänts.

4 Stegmärken för inledandet av välfärdsområdesfullmäktiges
verksamhet
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala presenterade en plan för
inledandet av välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet.
•

Välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde fastställer
välfärdsområdesvalets resultat onsdag 26.1. Förvaltningsberedarna
kontaktar de nya ledamöterna och ersättarna i fullmäktige redan samma
vecka.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue PL 202, 02070 Espoon kaupunki

LU-palvelut.fi/hyvinvointialue

Västra Nylands välfärdsområde PB 202, 02070 Esbo stad

LU-palvelut.fi/valfardsomrade

Western Uusimaa wellbeing services county P.O Box 202, 02070 City of Espoo
LU-hyvinvointialue@espoo.fi

LU-palvelut.fi/wellbeingservicescounty

5 (8)

•

•

För fullmäktigeledamöterna ordnas tre seminarier före fullmäktiges första
sammanträde, som hålls i Esbo stads fullmäktigegård 7.3 kl. 17.30. Senare
sammanträdestider och sammanträdesplatser fastställs separat.
Välfärdsområdets förvaltningsstadga föreläggs fullmäktige för beslut i tre
etapper: 7.3.2022, i juni 2022 och i slutet av 2022.

5 Läget för beredningen av HUS-sammanslutningen
Beredningsdirektören för helheten gemensamma tjänster och integrationer
Jaana Koskela presenterade arbetsgrupperna, målen och tidsplanerna för
grundavtalet och organiseringsavtalet för HUS, stommen till grundavtalets
innehållsförteckning och aspekter kring en modell med sammanslutningens
stämma. Grundavtalet för HUS-sammanslutningen ska beredas så att
fullmäktige i välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stadsfullmäktige kan
godkänna det senast den 30 april 2022. Grundavtalet träder i kraft när
välfärdsområdena i Nyland samt Helsingfors stad har godkänt det.
Ekonomi- och planeringschef Sampo Pajari från Helsingfors specificerade
förslaget till budgetprocess. Enhetliga beräkningsprinciper, transparens och
mekanismer som gör det möjligt för områdena att på ett genuint sätt påverka
HUS budget.
Ordföranden konstaterade att man kan omfatta huvudlinjerna i förslagen. Det
fördes diskussion om finansieringen av den specialiserade sjukvården,
kostnaderna och eventuella kompensationer när flera välfärdsområden
använder HUS tjänster. Det konstaterades att modellen bör vara sådan att ett
välfärdsområde inte måste kompensera för ett annat. Dessutom diskuterades
sammansättningen av sammanslutningens blivande styrelse och finansieringen
av universitetssjukhusverksamheten, som beredarna lovade inhämta ytterligare
information om.

6 Avslutande av sammanträdet
Ordföranden tackade för diskussionen och de informativa presentationerna.
Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 19.51.

Mer information
Henrik Vuornos, ordförande för övervakningsgruppen, ordförande för Esbo
stadsstyrelse
Outi Huida, sammanträdets sekreterare, kommunikationschef, beredning av
Västra Nylands välfärdsområde, tfn 050 346 9798
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Deltagare
Övervakningsgruppens medlemmar
Esbo
Stadsstyrelsens ordförande Henrik Vuornos, närvarande
Stadsstyrelsens första vice ordförande Tiina Elo, närvarande
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Maria Guzenina, närvarande
Hangö
Stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm, närvarande
Stadsstyrelsens första vice ordförande Tom Rönnblad, frånvarande
Ingå
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström, närvarande
Kommunstyrelsens första vice ordförande Juha Kainulainen, närvarande
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Annika Wide, frånvarande
Högfors
Stadsstyrelsens ordförande Markku Korhonen, närvarande
Stadsstyrelsens första vice ordförande Mika Tallgren, närvarande
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Seppo Meri, närvarande
Grankulla
Stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi, närvarande
Stadsstyrelsens vice ordförande Lauri Ant-Wuorinen, närvarande
Kyrkslätt
Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, närvarande från kl. 17.11
Kommunstyrelsens första vice ordförande Piia Aallonharja, närvarande
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Tony Björk, närvarande
Lojo
Stadsstyrelsens ordförande Pekka Luoma, närvarande
Stadsstyrelsens första vice ordförande Hannele Maittila, närvarande
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Taina Lackman, närvarande
Raseborg
Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, närvarande
Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Petri Kajander, närvarande
Stadsstyrelseledamot Linnea Henriksson, närvarande
Sjundeå
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Kommunstyrelsens ordförande Marko Linnala, frånvarande
Kommunstyrelsens första vice ordförande Stefan Svanfeldt, närvarande
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Kristian Parviainen, närvarande från kl.
17.32
Vichtis
Ledamoten i vård- och omsorgssamkommunen Karviainens samkommunsstyrelse
Arja Uusitalo, frånvarande
Kommunstyrelsens första vice ordförande Veli-Matti Laitinen, närvarande
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Anu Rajajärvi, närvarande
Västra Nylands räddningsverk
Ordföranden för räddningsverkets direktion Veera Ruoho, närvarande
Övervakningsgruppens tilläggsmedlemmar
Esbo
Stadsstyrelseledamot Antero Laukkanen, närvarande till kl. 19.47
Ersättaren i fullmäktige Sofia Tuisku, närvarande
Fullmäktigeledamot Tiina Ahlfors, närvarande
Fullmäktigeledamot Nora Stenvall, närvarande
Ersättaren i stadsstyrelsen Markku Markkula, närvarande
Stadsstyrelseledamot Mia Laiho, närvarande
Ersättaren i fullmäktige Tiina Thure-Toivanen, närvarande
Fullmäktigeledamot Saara Hyrkkö, närvarande
Fullmäktiges ordförande Henna Partanen, närvarande
Fullmäktigeledamot Inka Hopsu, närvarande
Fullmäktigeledamot Noora Koponen, närvarande
Hanna Hukari, närvarande
Fullmäktigeledamot Teemu Lahtinen, närvarande
Stadsstyrelseledamot Arja Juvonen, närvarande
Pro Kyrkslätt rf.
Ersättaren i kommunstyrelsen Minna Hakapää, närvarande
Övriga deltagare
Stads- och kommundirektörerna
Esbo stad, stadsdirektör Jukka Mäkelä, frånvarande
Grankulla stad, stadsdirektör Christoffer Masar, närvarande
Kyrkslätts kommun, kommundirektör Tarmo Aarnio, närvarande
Sjundeå kommun, kommundirektör Juha-Pekka Isotupa, frånvarande
Ingå kommun, kommundirektör Robert Nyman, frånvarande
Hangö stad, stadsdirektör Denis Strandell, frånvarande
Raseborgs stad, stadsdirektör Ragnar Lundqvist, frånvarande
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Lojo stad, tf. stadsdirektör Pasi Perämäki, frånvarande
Vichtis kommun, kommundirektör Erkki Eerola, frånvarande
Högfors stad, stadsdirektör Tuija Telén, frånvarande
Esbo stad, stadssekreterare Mari Immonen, närvarande
Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde
Ordförande, omsorgsdirektör Sanna Svahn, Esbo stad, närvarande
Första vice ordförande, välfärdsdirektör Tuula Suominen, Lojo stad, närvarande
Tredje vice ordförande Benita Öberg, Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör
(Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå), närvarande
Grankulla social- och hälsovårdsdirektör Ulla Tikkanen (Grankulla, Kyrkslätt,
ersättare), närvarande
Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen, Esbo stad, närvarande
Direktören för familje- och socialtjänster Mari Ahlström, Esbo stad, frånvarande
Juridisk direktör Timo Kuismin, Esbo stad, närvarande
Direktören för samkommunen Karviainen Timo Turunen (Vichtis och Högfors),
frånvarande
Räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki, Västra Nylands räddningsverk, närvarande
Sekreterare: förvaltningschef Elina Yli-Koski, Esbo, frånvarande
Kommunikation: kommunikationschef Outi Huida, närvarande
Beredningsdirektörerna
IKT och digitala lösningar: Tommi Kuukka, närvarande
Förvaltning och upphandling: Jarno Moisala, närvarande
Gemensamma tjänster och integrationer: Jaana Koskela, närvarande
Ekonomi: Ville Rajahalme, närvarande
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