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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 

Västra Nylands välfärdsområde 

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

Tid onsdag 10.11.2021 kl. 17.00–19.21 
Plats 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 Lägesrapport om genomförandet 

 
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn presenterade 
en lägesrapport. 

 
Färdplanen för beredningen har tagit form och förändringsorganisationen håller 

på att byggas upp: de första beredningsdirektörerna inleder sitt arbete 
15.11.2021. Samarbetsorganet har hållit sina första sammanträden. Kanalerna 
för kommunikation och delaktighet är öppna för personalen, invånarna och 

intressentgrupperna. Informationssystemlösningar utreds och statsunderstöd 
för IKT-lösningar har sökts. Ekonomiplanerna för förändringstiden har gjorts 

upp och säkerställandet av upphandlingsbefogenheterna har inletts. 
 
Arbetslistan för det temporära beredningsorganet innehåller under de närmaste 

veckorna bland annat en uppdatering av beredningsorganets arbetsordning, 
beslut om de beredningsdirektörer som ännu saknas, beslut som gäller IKT-

upphandlingar, precisering av helheten av stödtjänster, precisering av 
färdplanen för genomförandet av välfärdsområdet, riktlinjer för organisationen 
2023 och ändringsplaner enligt serviceområde, läget för utredning och 

preliminärt godkännande av de avtal som överförs, inledandet av arbetet för 
kommunikationsstrategin och varumärkesarbetet för välfärdsområdet samt 

framskridandet av beredningen av grundavtalet och organiseringsavtalet för 
HUS. 
 

I diskussionen ställdes frågor om ordnandet och finansieringen av 
välfärdsområdesvalet. Det konstaterades att Regionförvaltningsverket i Södra 

Finland har tillsatt välfärdsområdesvalnämnderna med uppgift att fastställa 
kandidatuppställningen och valresultatet vid välfärdsområdesvalet. Västra 

Promemoria 
 

10.11.2021 
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Nylands välfärdsområdesvalnämnds första sammanträde är 10.11.2021. 
Kostnaderna täcks med medel från det temporära beredningsorganet. 
 

På basis av de frågor som togs upp i diskussionen kom man överens om att 
man vid nästa möte 9.12.2021 närmare presenterar läget för beredningen av 

grundavtalet och organiseringsavtalet för HUS samt av förvaltningsstadgan för 
välfärdsområdet. 

3 Den politiska organisationen  

 

Medlemmen av det temporära beredningsorganet Timo Kuismin presenterade 
de ramvillkor som lagstiftningen ställer. Lagen möjliggör olika slags lednings- 
och organisationsmodeller, och välfärdsområdesfullmäktige har omfattande 

prövningsrätt när det gäller att bilda den politiska organisationen. 
Välfärdsområdesfullmäktige kan tillsätta nämnder, direktioner och sektioner. 

 
Ordföranden för det temporära beredningsorganet Sanna Svahn presenterade 
välfärdsområdets perspektiv i frågan. I vårdreformen är det viktigt att 

tjänsterna är integrerade och gemensamt ledda och inte blir splittrade. 
Servicenivåerna ska vara enhetliga och jämlika i hela området. Välfärdsområdet 

har en betydligt mindre variation av funktioner än kommunen, stark statlig 
styrning och full statlig finansiering.  
 

Beredningsorganet bereder ett utkast till förvaltningsstadga för 
välfärdsområdesstyrelsen före ingången av fullmäktigeperioden i samarbete 

med den politiska övervakningsgruppen. Som grund för beredningen har 
beredningsorganet tagit del av Sitras modeller för delaktighet. De lagstadgade 
organen ska tillsättas redan 2022, övriga eventuella organ kan tillsättas senare. 

 
Välfärdsområdets lagstadgade organ är fullmäktige, styrelsen, 

revisionsnämnden, nationalspråksnämnden och valnämnden. Lagstadgade 
påverkansorgan är ungdomsfullmäktige, rådet för personer med 

funktionsnedsättning och äldrerådet. 
 
Vid sammanträdet fördes en preliminär diskussion om den politiska 

organisationen för Västra Nylands välfärdsområde. Som underlag för 
diskussionen presenterades en struktur som utöver de lagstadgade elementen 

också ska ha en sektion för räddningstjänster, en sektion för främjande av 
hälsa och välfärd samt en sektion för ordnande av social- och 
hälsovårdstjänster. 

 
I diskussionen föreslogs följande alternativ: 

- personalsektion 
- lokalsektion 
- sektion för stödtjänster 
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- sektion för tjänster på främmande språk / tjänsterna på främmande språk 
som en del av nämnden för språkliga frågor 

- sektioner enligt åldersgrupp 

- social-/hälsovårds-/äldresektioner eller någon annan struktur enligt 
servicehelheterna 

- digitaliseringssektion, sektion för tjänstedesign 
- sektion för hållbar utveckling 

- sektioner eller nämnder? 
 
I diskussionen konstaterades att både effektivitet och demokrati måste beaktas 

när man överväger den politiska organisationen. Förvaltningen bör inte utökas 
och i beredningsskedet bör man koncentrera sig på det väsentliga. Man 

önskade information om hurdana lösningar som har gjorts inom andra 
välfärdsområden. 
 

Övervakningsgruppen återkommer till ärendet vid nästa sammanträde 
9.12.2021. Ordföranden uppmanade partierna att föra en intern diskussion i 

frågan före det. 

4 IKT-helheten 

 

IKT-beredningsdirektören (från 15.11) Tommi Kuukka presenterade IKT-
helheten. IKT-helheten är finansiellt en av de största helheterna vid 
beredningen av välfärdsområdet. Helheten omfattar uppbyggnad av den nya 

organisationens informationsförvaltning, grundläggande informationsteknik (nät 
för datakommunikation och telefontrafik, apparater, stödtjänster m.m.), 

sektorsbundna system (klient- och patientdatasystem, register m.m.) och 
sektorsoberoende system (ekonomiförvaltning, personalförvaltning m.m.) samt 
integrationer av dessa. Tidtabellen för ändringarna är snäv och resurserna är 

knappa även på riksnivå när alla välfärdsområden gör ändringar samtidigt. Det 
temporära beredningsorganet har ansökt om statlig finansiering för IKT-

ändringskostnader.  
 
I diskussionen konstaterades att utmaningarna är stora och att det ännu inte 

finns närmare uppgifter om finansieringen. Hela den IKT-finansiering som sökts 
behövs dock för att Västra Nylands välfärdsområde ska kunna inleda sin 

verksamhet 1.1.2023. 

5 Mot en levande tvåspråkighet i Västra Nyland 

 
Specialsakkunnig Kia Leidenius presenterade läget för utvecklingen av 
svenskspråkiga tjänster. Det bor svenskspråkiga invånare i alla kommuner i 

Västra Nyland, mest i Raseborg (65 %) och minst i Högfors (under 1 %). För 
att säkerställa en levande tvåspråkighet ska språkaspekten beaktas både i 

förvaltningen och i servicenätet. I de projekt som genomförts under Västra 
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Nylands social- och hälsovårdsprogram har språkaspekten beaktats som ett 
genomgående tema. 
 

Västra Nylands särskilda uppdrag är att stödja utvecklingen av svenskspråkiga 
tjänster i hela landet. Finansiering för detta har sökts. 

 
I diskussionen konstaterades att det är viktigt att få service på det egna 

modersmålet. Dessutom dryftades hur svenskspråkiga tjänster kan 
tillhandahållas jämlikt i olika delar av Västra Nyland: till exempel digitala 
tjänster och telefontjänster kan tillhandahållas på ett mer täckande sätt på 

svenska. Det finns också skäl att beakta flerspråkighet – Västra Nyland har 
också många invånare som talar andra språk än finska eller svenska. 

6 Övriga ärenden 

Det konstaterades att anvisningar om utbetalning av arvode till medlemmarna i 
övervakningsgruppen skickas per e-post. 

7 Nästa sammanträden 

 
Övervakningsgruppens nästa sammanträde hålls 9.12.2021 kl. 17.30. Vid 

sammanträdet behandlas åtminstone följande ärenden: 
- Den politiska organisationen 
- Läget för beredningen av förvaltningsstadgan för välfärdsområdet  

- Läget för beredningen av grundavtalet och organiseringsavtalet för HUS. 
 

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 
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Grankulla 
Stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi, närvarande kl. 18.22–19.21 
Stadsstyrelsens första vice ordförande Lauri Ant-Wuorinen, närvarande kl. 17.00–

19.08 
 

Kyrkslätt 
Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, närvarande 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Piia Aallonharja, frånvarande 
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Tony Björk, närvarande 
  

Sjundeå 
Kommunstyrelsens ordförande Marko Linnala, frånvarande 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Stefan Svanfeldt, närvarande 
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Kristian Parviainen, närvarande 
 

Ingå 
Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström, närvarande 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Juha Kainulainen, närvarande 
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Annika Wide, närvarande 
  

Hangö 
Stadsstyrelsens ordförande Sture Söderholm, närvarande 

Stadsstyrelsens första vice ordförande Tom Rönnblad, frånvarande 
 
Raseborg 

Stadsstyrelsens ordförande Anita Westerholm, närvarande  
Ordförande för social- och hälsovårdsnämnden Petri Kajander, närvarande 

Stadsstyrelsemedlem Linnea Henriksson, närvarande 
  
Lojo 

Stadsstyrelsens ordförande Pekka Luoma, frånvarande 
Stadsstyrelsens första vice ordförande Hannele Maittila, frånvarande 

Stadsstyrelsens andra vice ordförande Taina Lackman, frånvarande 
 
Vichtis 

Medlemmen i vård- och omsorgssamkommunen Karviainens samkommunsstyrelse 
Arja Uusitalo, närvarande 

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

Högfors 
Stadsstyrelsens ordförande Markku Korhonen, närvarande 

Stadsstyrelsens första vice ordförande Mika Tallgren, närvarande 
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Seppo Meri, närvarande 
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Västra Nylands räddningsverk 
Ordföranden för räddningsverkets direktion Veera Ruoho, frånvarande 
 

Övervakningsgruppens tilläggsmedlemmar 

 
Esbo stad 

Stadsstyrelseledamot Antero Laukkanen, närvarande kl. 17.00–18.16 
Stadsstyrelseledamot Sofia Tuisku, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Tiina Ahlfors, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Nora Stenvall, frånvarande 
Stadsstyrelseledamot Markku Markkula, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Mia Laiho, närvarande kl. 17.00–18.31 
Stadsstyrelseledamot Tiina Thure-Toivanen, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Saara Hyrkkö, närvarande kl. 17.08–19.00 

Stadsstyrelseledamot Henna Partanen, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Inka Hopsu, närvarande kl. 17.00–18.59 

Stadsstyrelseledamot Noora Koponen, frånvarande 
Stadsstyrelseledamot Hanna Hukari, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Teemu Lahtinen, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Arja Juvonen, närvarande 
 

Pro Kyrkslätt rf. 
Kommunstyrelseledamot 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, närvarande 
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 
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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 

Förvaltnings- och utvecklingsdirektör Markus Syrjänen, Esbo stad, närvarande 
Direktören för familje- och socialtjänster Mari Ahlström, Esbo stad, närvarande 

Juridisk direktör Timo Kuismin, Esbo stad, närvarande 
Direktören för samkommunen Karviainen Timo Turunen (Vichtis och Högfors), 
närvarande 

Räddningsdirektör Veli-Pekka Ihamäki, Västra Nylands räddningsverk, frånvarande, 
ersättare beredningsdirektör (från 15.11) Kimmo Markkanen 

Sekreterare: förvaltningschef Elina Yli-Koski, Esbo, närvarande 
Kommunikation: kommunikationschef Outi Huida, Västra Nylands social- och 
hälsovårdsprogram, närvarande 

 


