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Österbottens organisationsdelegation  
Tid: 12.3.2020 kl. 13–15 
Plats: Österbottens förbund, mötesrum Hermelinen (Sandögatan 6 B, Vasa) 

 Ordinarie medlem  Ersättare  

Närvarande Organisation för allmän hälsa och välfärd    
 Ricky Berglund (  ) Sune Glader (  ) 
 Bengt Beijar (vice ordf.) (x) Ari-Pekka Toivari (  ) 
 Kirsi Ikäheimonen  (x) Sirpa Myllyniemi (  ) 
 Markku Pulli (x) Tiina Mäki (  ) 
 Patient- och anhörigorganisation     
 Jukka Heiskanen (x) Leena Pakkanen (  ) 
 Markku Suoranta (ordf.) (  ) Kurt Jäntti (  ) 
 Org. för personer med funktionsnedsättning    
 Hanna Lahti (x) Marjo Luomanen (  ) 
 Anna Caldén (x) Maria Backman (  ) 
 Eija Mäntymäki (  ) Markku Kallio  (x) 
 Org. för rusmedelsarbete och psykisk hälsa    
 Christer Rönnlund (x) Johanna Yliviitala (  ) 
 Miia Hietaniemi (x) Mikaela Hermans (  ) 
 Organisation inom barn- och familjearbete    
 Eeva-Maria Latva-Rasku (x) Mika Lindén (  ) 
 Ungdomsorganisation     
 Tuija Saarimäki (x) Noora Småträsk (  ) 
 Jonas Rönnqvist (x)   
 Organisation för äldre     
 Anita Ismark (x) Michaela Sjölind (  ) 
 Kulturorganisation    
 Jaakko Heinimäki (  ) Malin Wälitalo-Palo (  ) 
 Organisation för kulturell mångfald     
 Harri Niskanen (x) Raija Koivisto (  ) 
 Sahra Mohamud (x) Ramieza Mahdi (  ) 
 Organisation för landsbygdsutveckling     
 Mathias Högbacka (x) Lauri Erkkilä (  ) 
 Näringslivsorganisation     
 Kaj Svels (  ) Niclas Sjöskog (  ) 
 Landskapsstyrelsen    
 Ann-Sofi Backgren (x) Tapio Nyysti (  ) 
Sekreterare Irina Nori (x)   
Österbottens 
delaktighetsgrupp 
och övriga 
sakkunniga 

Varpu Rajaniemi 
Petra Fager 
Mirella Kivelä 
Jaana Rantavaara 
Ari Pitkänen 
Harri Varhama 
Sari West 
Suvi Aho 
Rolf Sundqvist 
Anna-Kajsa Blomqvist-Liljeblad  
Lotta Pitkänen 
Toni Sjöblom 
Hanna-Kaisa Pernaa 
Päivi Berg 

(x) 
(x) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(  ) 
(x) 
(x) 
(  ) 
(x) 
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Protokoll: 

1. Öppnande av mötet samt konstaterande av de närvarande 

Vice ordförande Beijar öppnade mötet och hälsade alla välkomna. De närvarande konstaterades.    

2. Godkännande av föredragningslistan 

Beslut: 

Föredragningslistan godkändes med följande ändring: Presentation av projektet En röst åt 
erfarenhetsexpertisen tillades som paragraf 5. 

3. Justering av förra mötets protokoll 

Beslut: 

Protokollet godkändes. 

4. Beredningen av social- och hälsovårdsreformen och Österbottens välfärdssamkommun 

Päivi Berg och Jukka Kentala berättade om beredningen av Österbottens välfärdssamkommun och 
social- och hälsovårdsreformen i Finland:  

- Det är möjligt att ansöka om statsunderstöd både för utveckling av verksamheten inom 
basservicen (programmet Framtidens social- och hälsocentral) och för projekt som stöder 
beredningen av strukturreformen inom social- och hälsovården. Österbotten förbereder en 
ansökan till bägge ansökningsomgångarna. En beskrivning av innehållet i ansökan finns som 
bilaga. Också Pia Suvivuos presentation om social- och hälsovårdsreformen i Finland finns som 
bilaga (organisationssamarbete, bild 24–26). 

- Finansieringen för strukturreformen kan i Österbotten också användas för beredning av 
välfärdssamkommunen. Hittills har fem kommuner förbundit sig att gå med i 
välfärdssamkommunen. De övriga kommunerna fattar beslut i ärendet under april månad. 

- Ansökningarna om statsunderstöd ska lämnas in senast 31.3.2020. Arbetet med att förbereda 
ansökningarna pågår nu febrilt. Ansökningarna är rätt så allmänt hållna, och mer ingående 
projektplaner kommer att göras på hösten. 

Diskussion: 

- När det gäller vården av äldre inger det farhågor hur bra vården kommer att vara i en så stor 
samkommun. Berg och Kentala konstaterade att utmaningar finns men att vården av äldre är 
ett mycket större fält än hemvården, och den bör vara nära knuten till annan vårdverksamhet. 

- Hanna Lahti tog upp skillnader i beredningen i de österbottniska landskapen. I Mellersta 
Österbotten arrangeras egna möten för att höra föreningar och organisationer i regionen, så 
att de kan kommentera ansökan till Framtidens social- och hälsocentral och planera samarbete. 
Också i Södra Österbotten har det ordnats tematräffar för beredare inom social- och 
hälsovården och organisationer, som stöd för projektberedningen och för att ta del av 
organisationernas synpunkter (t.ex. organisationer för personer med funktionsnedsättning, 
missbruksorganisationer och organisationer för psykisk hälsa). Lahti konstaterade att 
organisationerna har förutom frivilligverksamhet och erfarenhetsexpertis också mycket 
yrkeskunskap. Det är klokt att använda sig av allas expertis redan på ett tidigt stadium.  
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Lahti frågade också om handikappservicen har vidareutvecklats eller kommer att 
vidareutvecklas så att organisationerna för personer med funktionsnedsättning får vara med i 
detta arbete. Organisationerna för personer med funktionsnedsättning skulle gärna samarbeta 
för att göra det lättare att höra kunder när servicen vidareutvecklas. Enligt Kentala är 
projektberedningen än så länge på en rätt abstrakt nivå. 

- Social- och hälsovårdsministeriet inleder ett försöksprojekt för att testa personlig budget för 
personer med funktionsnedsättning 2020–2021. Ansökan om statsunderstöd inleds i april 2020. 
Lahti undrade om Österbotten tänker vara med i projektet och sade att organisationerna för 
personer med funktionsnedsättning gärna skulle vara med också i detta projektsamarbete. 
Enligt Kentala och Berg är inget beslutat än. Ett projekt kring personlig budget i servicen för 
äldre har genomförts i Österbotten, och en slutsats i det projektet var att personlig budget 
lämpar sig även för handikappservice.  

- Miia Hietaniemi konstaterade att organisationerna har tagit fram en rad metoder och koncept, 
egna hjälpprogram, som skulle kunna användas inom social- och hälsovården. I förebyggande 
rusmedelsarbete är det viktigt att sätta fokus på att ta upp problemet och identifiera riskfyllt 
spel om pengar och riskbruk. Kentala konstaterade att det finns många element i ansökan, till 
exempel metoden Voimaperheet (Kraftfamiljer). 

- Christer Rönnlund konstaterade att det är viktigt att organisationerna är med på ett tidigt 
stadium särskilt i del C (Familjecentral) och D (Ungas psykosociala välbefinnande). 

- Hanna Lahti hörde sig för om det finns en avsikt att inom ramen för projektet vidareutveckla 
verksamheten med erfarenhetsexperter. Jukka Kentala konstaterade att detta är en stor fråga, 
som det är för tidigt att ta ställning till. Miia Hietaniemi konstaterade att utmaningen med att 
använda sig av erfarenhetsexpertis är ofta det att utbudet och behovet inte möts, så det 
behövs ett nära samarbete mellan organisationerna, kommunerna och landskapet. 

5. Presentation av projektet En röst åt erfarenhetsexpertisen 

Hanna Jakobsson från Österbottens socialpsykiatriska förening berättade om det treåriga projektet 
En röst åt erfarenhetsexpertisen. Med i projektet är Österbottens socialpsykiatriska förening rf, 
Vasa stad, Laihela, Korsholm, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5), 
SONet BOTNIA, Vasa yrkeshögskola VAMK, Yrkeshögskolan NOVIA, Koulutetut 
Kokemusasiantuntijat KoKoA ry samt Psykosociala förbundet rf. Mera information om projektet 
finns som bilaga. 

6. Komplettering av organisationsdelegationens sammansättning 

Landskapsstyrelsens beslut 24.2.2020: 

Landskapsstyrelsen beslöt att ge landskapsdirektören i uppdrag att 

a) för Jonas Rönnqvist, som representerar Svenska Österbottens Ungdomsförbund, finna en 
ersättare som representerar en ungdomsorganisation 

b) ombesörja att Bengt Beijar representerar endast en organisation (inte både Österbottens 
Idrottsdistrikt och Folkhälsans förbund). 

Med dessa två ändringar beslöt landskapsstyrelsen att komplettera sammansättningen i 
Österbottens organisationsdelegation enligt delegationens förslag. 
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Beslut: 

- Organisationsdelegationens förslag till ersättare för Jonas Rönnqvist är Harriet Sundholm från 
föreningen Finlands Svenska 4H. 

- Bengt Beijars medlemskap och ersättare behandlas på organisationsdelegationens nästa möte. 

7. Teman för organisationsdelegationens möten 2020  

Irina Nori presenterade sekretariatets förslag till mötesteman. 

Beslut: 

- Mötestemana godkändes enligt förslaget. Mötestemana finns som bilaga. 

8. Österbottens delaktighetsarena 2020: program och marknadsföring 

Under mötet kom beskedet att regeringen rekommenderar att man tillsvidare inte arrangerar stora 
evenemang för att sakta ner spridningen av det nya coronaviruset. 

Beslut: 

- Organisationsdelegationen rekommenderar att Österbottens delaktighetsarena flyttas till 
hösten. 

9. Organisationernas och föreningarnas finansieringsläge 

Lotta Pitkänen berättade om diskussionen i styrgruppen för projektet Organisation 2.0. Oron för 
finansieringen av organisationer och föreningar i framtiden är stor. Vad sker med finansieringen av 
exempelvis STEA? Kommer kommunerna att understöda organisationer och föreningar i framtiden, 
när vården flyttas över till landskapsnivå? Kan landskapet ge understöd till organisationer och 
föreningar? Frågorna är många och osäkerheten stor. Det är dessutom skäl att komma ihåg att 
detta bekymmer inte gäller enbart vårdorganisationerna, utan bristen på finansiering gäller i hög 
grad också organisationsfältet i övrigt.  
 
Konstaterades att under rådande omständigheter vore det bra att till exempel samarbeta mer för 
att kläcka idéer till projekt och skriva finansieringsansökningar. Delegationen återkommer till 
ärendet på septembermötet, där finansiering är huvudtemat. 

10. Aktuella ärenden hos delegationens medlemmar 

Inga aktuella ärenden kom upp. 

11. Övriga ärenden 

Inga övriga ärenden kom upp. 

12. Avslutande av mötet 

Nästa möte hålls den 13 maj 2020 kl. 13–15 på Österbotten förbund.  

 


