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Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue 

Västra Nylands välfärdsområde 

 

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

Tid onsdag 6.10.2021 kl. 17.00–18.56 

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 Övervakningsgruppens uppgifter och sammanträdestidtabell 

 
Det konstaterades att övervakningsgruppen ska övervaka och stöda Västra 

Nylands välfärdsområde vid införandet av verksamhet och förvaltning. 
Övervakningsgruppen deltar inte i beredningen för beredningsorganet eller i 

beslutsfattande. 
 
Övervakningsgruppens sammanträden hösten 2021: 

- 6.10.2021 kl. 17.00 
- 10.11.2021 kl. 17.00 

- 9.12.2021 kl. 17.30 
 

3 Lagarna om reformen av social- och hälsovården och 

räddningsväsendet  

 

Sammanträdet hörde avdelningschefen vid social- och hälsovårdsministeriet 

(SHM) Kari Hakaris översikt över välfärdsområdets struktur och förvaltning, 
ansvaret för att ordna tjänster, främjandet av välfärd och hälsa i samarbete 

med kommunerna och andra aktörer i området, statens styrning och 
genomförandet av reformen. 

 
Vid diskussionen lyftes följande teman fram (frågor till SHM:s representant): 

Promemoria 
 

6.10.2021 
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- Genomförande och finansiering av IKT-investeringar: Detta är en 
viktig fråga som kommer att tas upp i alla välfärdsområden. 
Finansieringen ska ordnas på något sätt. 

- Hörandet av välfärdsområdenas röst i beredningen av HUS uppgifter 
som förnyas: Det lönar sig för välfärdsområdena och HUS att samla 

ihop krafterna, och även SHM kan ta itu med frågan. HUS styrelse 
verkar som politisk övervakningsgrupp för HUS vid förändringen. 

- Förvaltningsstruktur: SHM ger inte rekommendationer om 
välfärdsområdenas förvaltningsstrukturer, men sammanställer planer 
som utarbetats inom olika välfärdsområden. 

- Eventuellt arbete för personalen även annanstans än inom den 
nuvarande egna kommunens område: Frågor som gäller ordnandet av 

tjänster och därmed anställningsförhållandena hör till 
välfärdsområdets beslutanderätt, och välfärdsområdesfullmäktige tar i 
sinom tid ställning till dem.  

  

4 Nuläge för verkställigheten av välfärdsområdet och färdplan för 

hur arbetet framskrider 

 
Ordföranden för det temporära beredningsorganet för Västra Nylands 

välfärdsområde Sanna Svahn och medlem Markus Syrjänen presenterade en 
lägesrapport.  

 
Det temporära beredningsorganet för Västra Nylands välfärdsområde ska 
bereda inledandet av verksamheten och förvaltningen inom välfärdsområdet 

tills välfärdsområdesfullmäktige har valts och den välfärdsområdesstyrelse som 
tillsatts av välfärdsområdesfullmäktige inleder sin verksamhet våren 2022. 

 
Det temporära beredningsorganet höll sitt första sammanträde 27.8.2021. Nu 
håller man på att bygga upp en förändringsorganisation, utarbeta en budget för 

slutet av 2021 och en ekonomiplan för 2022. Ett samarbetsorgan har inrättats 
och företrädare för personalen och arbetsgivaren har utsetts till 

samarbetsorganet. Samarbetsorganets första möte hålls 11.10.2021. Dessutom 
har det skapats diskussionsforum och informationskanaler för ledningen och 
personalen i anslutning till förändringen, och information om förändringen ges 

aktivt också i de offentliga kanalerna. 
 

Västra Nylands välfärdsområde på webben  
Det temporära beredningsorganets sammansättning, uppgifter och beslut 
 

Därefter gick man igenom risker med genomförandet av förändringen. De 
största riskerna i genomförandeskedet 2021–2022 är den snäva tidtabellen, 

IKT-upphandlingarna som helhet samt de finansieringsbeslut som saknas. Det 
temporära beredningsorganets behörighet är begränsad och det finns ännu 

https://www.espoo.fi/sv/vastra-nylands-valfardsomrade
https://www.espoo.fi/sv/lansi-uudenmaan-hyvinvointialue/valfardsomradets-organisation-och-beslut
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inga beslut om statlig finansiering. Alla välfärdsområden genomför omfattande 
ändringar samtidigt, vilket innebär att personalresurserna och 
systemleverantörernas resurser är knappa. Det finns mycket lite tid till exempel 

för anskaffning av ett datakommunikationsnät eller integrering av olika klient- 
och patientdatasystem. 

 
I diskussionen lyfte man fram  

- den politiska organisationen för det kommande välfärdsområdet. 
Diskussionen kommer att återupptas vid sammanträdet i november.  

- oro över IKT-finansieringen och IKT-kostnaderna samt 

patientsäkerheten och informationssäkerheten i samband med 
integreringen av patientdatasystemen. Situationen kommer att följas 

upp vid kommande möten. 
- oro över servicekedjorna och vården av patienterna i 

övergångsskedet när ansvaret för att ordna tjänsterna överförs från 

kommunerna till välfärdsområdet. Det konstaterades att tryggandet 
av invånarnas tjänster är viktigast: syftet är att bevara och utveckla 

fungerande servicekedjor. 
 

5 Nästa sammanträden 

 
Nästa sammanträde hålls 10.11.2021 kl. 17. Vid sammanträdet hör man en 
lägesrapport, diskuterar eventuella problemställningar som kommer fram under 

beredningen samt för en preliminär diskussion om välfärdsområdets 
förtroendeorgansstruktur.  

 
Sammanträdet i december hålls 9.12.2021 kl. 17.30. 

 
 

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 
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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 
  
Grankulla 

Stadsstyrelsens ordförande Veronica Rehn-Kivi, närvarande 
Stadsstyrelsens första vice ordförande Lauri Ant-Wuorinen, närvarande 

 
Kyrkslätt 
Kommunstyrelsens ordförande Timo Haapaniemi, närvarande 

Kommunstyrelsens första vice ordförande Piia Aallonharja, närvarande 
Kommunstyrelsens andra vice ordförande Tony Björk, närvarande kl. 17.00–17.57 

  
Sjundeå 

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

 
Ingå 

Kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström, frånvarande 
Kommunstyrelsens första vice ordförande Juha Kainulainen, frånvarande 
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  

Stadsstyrelsens första vice ordförande Petri Kajander, närvarande 
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Linnea Henriksson, närvarande 
  

Lojo 
Stadsstyrelsens ordförande Pekka Luoma, närvarande 

Stadsstyrelsens första vice ordförande Hannele Maittila, närvarande 
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Taina Lackman, närvarande 
 

Vichtis 
Medlemmen i vård- och omsorgssamkommunen Karviainens samkommunsstyrelse 

Arja Uusitalo, närvarande 
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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, frånvarande 
Stadsstyrelsens andra vice ordförande Seppo Meri, närvarande 

 
Västra Nylands räddningsverk 
Ordföranden för räddningsverkets direktion Veera Ruoho, närvarande  

 

Övervakningsgruppens tilläggsmedlemmar 

 
Esbo stad 

Stadsstyrelseledamot Antero Laukkanen, frånvarande  
Stadsstyrelseledamot Sofia Tuisku, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Tiina Ahlfors, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Nora Stenvall, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Markku Markkula, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Mia Laiho, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Tiina Thure-Toivanen, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Saara Hyrkkö, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Henna Partanen, närvarande 
Stadsstyrelseledamot Inka Hopsu, närvarande 

Stadsstyrelseledamot Noora Koponen, närvarande 
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, 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  
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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 
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, närvarande 
Sekreterare: förvaltningschef Elina Yli-Koski, Esbo, närvarande 

Kommunikation: kommunikationschef Outi Huida, Västra Nylands social- och 
hälsovårdsprogram, närvarande 

 


