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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 

Västra Nylands välfärdsområde 

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

Tid torsdag 9.12.2021 kl. 17.30–19.35 
Plats med distansförbindelse via Teams  

 
Deltagaruppgifterna finns i slutet av promemorian. 
 

1 Öppnande av sammanträdet och närvarande 

 
Ordförande Henrik Vuornos öppnade sammanträdet kl. 17.30. 
De närvarande konstaterades. Sammanträdets sekreterare var Outi Huida. 

2 Lägesrapport om genomförandet 

 
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn presenterade 

en lägesrapport: 
 

Beredning av valet och beredning av inledandet av välfärdsområdesfullmäktiges 
verksamhet 
- Cirka 80 dagar till inledandet av välfärdsområdesfullmäktiges verksamhet 

- Inledandet av verksamheten vid välfärdsområdesfullmäktige och dess 
underlydande organ leder till att en partiell uppbyggnad av 

koncernförvaltningen inleds 
- Ett utkast till förvaltningsstadga är under beredning 

- En årsklocka för välfärdsområdesfullmäktiges och välfärdsområdesstyrelsens 
beslutsfattande är under beredning 

 

Beredningen av överföringen framskrider 
- Nätverksarbetet med kommunerna inleds, för HR:s del har det pågått sedan 

hösten 
- Ordnande av sådan informationsöverföring mellan kommuner, 

samkommuner och specialomsorgsdistrikt samt välfärdsområdet som 

förutsätts i införandelagen, före 28.2.2022 och 30.6.2022 
 

Beredningen av HUS-avtalen framskrider 
- HUS-övervakningsgruppen sammanträder 17.12 
 

 Förändringsorganisationen kompletteras 
- Beredningsdirektörerna för stödtjänsterna inledde sitt arbete i november. 

Beredningsdirektörerna för servicehelheterna inleder sitt arbete 13.12.2021 
och nätverksarbetet inom de olika servicehelheterna i området stärks 

Promemoria 
 

9.12.2021 
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- Rekryteringen av projektchefer och experter till beredningen av 
välfärdsområdet inleds 

- Samarbetsorganet sammanträder med ett par veckors mellanrum, 

verksamheten har kommit igång väl 
 

Det temporära beredningsorganet behandlar inom den närmaste framtiden 
- beslut som gäller IKT-anskaffningar 

- principiella riktlinjer för ordnandet av ekonomi- och personalförvaltningen 
- alternativa produktionssätt för funktionshinderservice 
- en preliminär organisationsstruktur och alternativ för framskridande 

- en ekonomisk prognos för 2021 och förhandsbesked om budgeten 2022 
 

Det fördes diskussion om tidtabellen för reformen, tillgången på personal, 
organisationssamarbetet och utvecklingen av tjänsterna. Tidtabellen för 
beredningen är ambitiös, men för närvarande utgår man från att beredningen 

kan göras inom utsatt tid. Lagen gör det möjligt att dela in saker i etapper: det 
tar tid att bygga en koncern och det byggs en bit åt gången. Utgångspunkten 

är att invånarnas tjänster tryggas. Om det börjar se ut som om reformen 
äventyrar tjänster, tar beredningsorganisationen upp frågan till diskussion med 
ministerierna. Tjänsternas innehåll förnyas i den mån det är möjligt inom 

projektet Framtidens social- och hälsocentral, som finansieras av social- och 
hälsovårdsministeriet. Organisationssamarbete behövs även i framtiden, just 

nu görs en gränssnittsutredning om hur främjandet av hälsa och välfärd i 
fortsättningen sköts i samarbete mellan välfärdsområdet, kommunerna och 
tredje sektorn. 

 
Det konstaterades att mötesplatsen för fullmäktige för Västra Nylands 

välfärdsområde ännu inte har beslutats. 
 

3 Välfärdsområdets politiska organisation  

 
Förvaltningsberedningsdirektör Jarno Moisala presenterade ett utkast till 
politisk organisation som underlag för diskussionen. 
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Ordföranden konstaterade att övervakningsgruppen inte är ett beslutande 
organ. Det vore dock bra om övervakningsgruppen kunde nå samförstånd om 
den kommande politiska organisationen, så att beredningen av 

förvaltningsstadgan kan framskrida och välfärdsområdesfullmäktige kan inleda 
sitt arbete smidigt. 

 
I diskussionen föreslogs att följande aspekter bör övervägas: Den politiska 
organisationen ska byggas upp i förhållande till välfärdsområdets 

tjänsteorganisation så att beredningen och styrningen av ärendena framskrider 
synkroniserat. Man vill inte skapa silor eller en alltför tung struktur – 

koncernstrukturen för ett välfärdsområde är snävare än för en primärkommun. 
Strukturen ska vid behov kunna ändras. Det är viktigt att befolkningen är 
delaktig och att närdemokratin förverkligas. Det är också viktigt att sköta om 

samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna inom främjandet av hälsa 
och välfärd. Det önskades att personer kan väljas flexibelt till 

förtroendeuppdrag och att det till exempel inte krävs att de ska vara ledamöter 
i fullmäktige. 
 

Det konstaterades att ansvaret för den riksomfattande utvecklingen av de 
svenskspråkiga tjänsterna bör överföras från nationalspråksnämnden till det 

organ som drar upp riktlinjer för utvecklingen och framtiden. Dessutom ställdes 
en fråga om beredskaps- och säkerhetsnämnden/sektionen skulle kunna vara 
mindre. 

 
Diskussionen fortsätter vid övervakningsgruppens sammanträde i januari 2022. 
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4 Lägesrapport om beredningen av HUS-sammanslutningens 

grundavtal och organiseringsavtal 

 
Jaana Koskela och Markus Paananen presenterade beredningen av och 

tidtabellerna för HUS-sammanslutningens grundavtal och organiseringsavtal. 
 
Genom grundavtalet avtalas bland annat om välfärdssammanslutningens 

lednings- och verksamhetsprinciper, organ, ägarstyrning, ekonomi samt 
granskning av förvaltningen och ekonomin. Organiseringsavtalet är ett nytt 

instrument som är juridiskt mer bindande än de tidigare planerna för ordnande 
av hälso- och sjukvård. 
 

Det konstaterades att den nya HUS-sammanslutningen kommer att ha egna 
förtroendeorgan. När nuvarande Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

upphör att existera upphör också mandatperioden för dess organ. 
 
Datum för beredningen: 

• Den politiska HUS-övervakningsgruppens första sammanträde hålls 17.12. 
Västra Nylands välfärdsområde representeras av övervakningsgruppens 

presidium, det vill säga Henrik Vuornos, Tiina Elo och Maria Guzenina. Jaana 
Koskela har utsetts till beredningen av den politiska övervakningsgruppens 
verksamhet. 

• HUS uppdaterar sin organisation. Planeringen av styrningsenheten för 
specialiserad sjukvård i Västra Nylands välfärdsområde inleds i början av 

2022. 
• Enligt 45 § i införandelagen ska grundavtalet beredas så att fullmäktige i 

välfärdsområdena och Helsingfors stadsfullmäktige kan godkänna det senast 

30.4.2022. Före fullmäktigebehandlingen ska grundavtalet behandlas i 
välfärdsområdenas styrelser och Helsingfors stadsstyrelse. 

• Enligt 46 § 1 mom. i införandelagen ska välfärdsområdena och Helsingfors 
stad utse sina ombud eller ledamöter till HUS-sammanslutningens högsta 
organ senast 30.6.2022. 

• Organiseringsavtalet föreläggs avtalsparternas högsta organ för 
godkännande i slutet av 2022. 

 
I diskussionen konstaterades det att det är viktigt att fundera över hur 

kontaktytan mellan välfärdsområdet och HUS kan fås att fungera smidigt för att 
invånarnas servicekedjor ska vara smidiga. Det önskades att 
förvaltningsmodellen bedöms ur perspektivet att tjänsterna är verkningsfulla 

och att kostnaderna kan dämpas. Universitetssjukhusets roll har ännu inte 
fastställts, lagberedningen i anslutning till den håller på att inledas. 
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5 Nästa sammanträde och avslutande av sammanträdet 

 

Övervakningsgruppens nästa sammanträde hålls 20.1.2022. En 
kalenderkallelse skickas till deltagarna inom de närmaste dagarna. Vid 
sammanträdet behandlas åtminstone följande ärenden: 

- lägesrapport om beredningen 
- den politiska organisationen. 

 

Ordföranden avslutade sammanträdet kl. 19.35. 

Mer information 

 

Henrik Vuornos, ordförande för övervakningsgruppen, ordförande för Esbo 
stadsstyrelse 
 

Outi Huida, sammanträdets sekreterare, kommunikationschef, Västra Nylands 
social- och hälsovårdsprogram, tfn 050 346 9798 

 

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 till kl. 18.51 
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 
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Stadsstyrelsens vice ordförande Lauri Ant-Wuorinen, närvarande 
 
Kyrkslätt 

Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, närvarande 
Kommunstyrelsens första vice ordförande Piia Aallonharja, närvarande till kl. 19.00 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Tony Björk, närvarande till kl. 19.16 
  

Lojo 
Stadsstyrelsens ordförande Pekka Luoma, närvarande till kl. 18.45 
Stadsstyrelsens första vice ordförande Hannele Maittila, närvarande 

Stadsstyrelsens andra vice ordförande Taina Lackman, närvarande 
 

Raseborg 
Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, närvarande till kl. 18.42 
Social- och hälsovårdsnämndens ordförande Petri Kajander, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Linnea Henriksson, närvarande 
  

Sjundeå 
Kommunstyrelsens ordförande Marko Linnala, frånvarande 
Kommunstyrelsens första vice ordförande Stefan Svanfeldt, frånvarande 

Kommunstyrelsens andra vice ordförande Kristian Parviainen, närvarande 
 

Vichtis 
Ledamoten i vård- och omsorgssamkommunen Karviainens samkommunsstyrelse 
Arja Uusitalo, närvarande 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Veli-Matti Laitinen, närvarande 
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Anu Rajajärvi, frånvarande 

  
Västra Nylands räddningsverk 
Ordföranden för räddningsverkets direktion Veera Ruoho, närvarande 

 

Övervakningsgruppens tilläggsmedlemmar 

 
Esbo 

Stadsstyrelseledamot Antero Laukkanen, närvarande 
Ersättaren i fullmäktige Sofia Tuisku, närvarande 

Fullmäktigeledamot Tiina Ahlfors, närvarande till kl. 19.32 
Fullmäktigeledamot Nora Stenvall, frånvarande 

Ersättaren i stadsstyrelsen Markku Markkula, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Mia Laiho, närvarande 
Ersättaren i fullmäktige, välfärds- och hälsonämndens första vice ordförande Tiina 

Thure-Toivanen, närvarande 
Fullmäktigeledamot, välfärds- och hälsonämndens ordförande Saara Hyrkkö, 

närvarande 
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Fullmäktiges ordförande Henna Partanen, närvarande 
Fullmäktigeledamot Inka Hopsu, närvarande från kl. 17.38 
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, närvarande 

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 
Lojo stad, stadsdirektör Mika Sivula, frånvarande 

Vichtis kommun, kommundirektör Erkki Eerola, frånvarande 
Högfors stad, stadsdirektör Tuija Telén, frånvarande 
 

Esbo stad, stadssekreterare Mari Immonen, Esbo, närvarande 
 

Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde 
Ordförande, omsorgsdirektör Sanna Svahn, Esbo stad, närvarande 
Första vice ordförande, välfärdsdirektör Tuula Suominen, Lojo stad, närvarande 

Andra vice ordförande Jaana Koskela, Kyrkslätts vård- och omsorgsdirektör 
(Grankulla, Kyrkslätt), närvarande 

Tredje vice ordförande Benita Öberg, Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör 
(Raseborg, Hangö, Ingå och Sjundeå), närvarande till kl. 18.37 
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, närvarande till kl. 19.23 
Kommunikation: kommunikationschef Outi Huida, Västra Nylands social- och 

hälsovårdsprogram, närvarande 
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Beredningsdirektörerna 
Förvaltning och upphandling: Jarno Moisala, närvarande 
Tjänster för vuxna: Markus Paananen, närvarande 


