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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

VATESV Mötets laglighet och beslutförhet.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganets ordförande konstaterar mötet

lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

VATESV Protokolljusterare för temporär berdningsorgan väljs.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet väljer Tiia Gustavson och Annika

Im mo nen till protokolljusterare.



VATE FÖREDRAGNINGSLISTA 4/2022 5

Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

3
TILLÄGGSLISTA

VATESV Tilläggslistans ärenden.

 Förslag:
 Välfärdsområdets temporära beredningsorgan beslutar behandla til-

läggs lis tans ärenden.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

4
MÖRSKOMS OCH PUKKILAS GRUNDKAPITAL I PÄIJÄNNE-TAVASTLANDS
VÄLFÄRDSSAMKOMMUN I SAMBAND MED ÖVERGÅNGEN TILL VÄLFÄRDSOMRÅDET

VATESV Beredning och tilläggsuppgifter: ordförande Ann-Sofie Silvennoinen
ann-so fie.silvennoinen@porvoo.fi; Matti Latva-Pirilä mat-
ti.latva-pirila@myrskyla.fi

 Kommunerna Mörskom och Pukkila är medlemmar i Päi jän ne-Ta-
vast lands välfärdssamkommun och har ordnat sina social- och häl-
so vårdst jäns ter genom samkommunen.

 Enligt 27 § i den så kallade införandelagen (616/2021) övergår
grund ka pi ta lan de len för varje medlemskommun i Helsingfors och
Ny lands sjukvårdsdistrikt (HNS) den 1 januari 2023 till det väl färd-
som rå de som respektive kommun hör till. Helsingfors stads grund-
ka pi ta lan del i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) över-
går till att utgöra grundkapitalandelen i HUS-sammanslutningen. I 13
§ 2 mom. i den lag som gäller genomförandet av reformen i Nyland
(615/2021) föreskrivs att andelen av HUS-sammanslutningens till-
gån gar samt ansvaret för dess skulder bestäms i fråga om varje väl-
färd som rå de i Nyland som är medlem i HUS-sammanslutningen
samt Helsingfors stad i förhållande till stadens och välfärdsområdets
an de lar av grundkapitalet.

 Lagtexterna och förarbetena ger inte ett direkt svar på den aktuella
frå gan om hur Mörskoms och Pukkilas övergång till HUS-samarbete
och -medlemskap som en del av Östra Nylands välfärdsområde in-
ver kar på välfärdsområdets grundkapitalandel i den framtida
HUS-sam mans lut nin gen. I synnerhet aktualiseras frågan, hur Mörs-
koms och Pukkilas nuvarande grundkapitalandelar i en samkommun
inom social- och hälsovården utvärderas i proportion till den grund-
ka pi ta lan del som övergår till Östra Nyland och huruvida de nu va ran-
de grundkapitalandelarna eventuellt beaktas som en ökning av Öst-
ra Nylands grundkapitalandel i HUS-sammanslutningen.

 Östra Nylands välfärdsområde har begärt ett ställningstagande från
Kom mun för bun det för att säkerställa de juridiska tolkningsramarna.

 I sin bedömning hänvisar Kommunförbundet bland annat till 20 § 2
mom. i införandelagen, där det föreskrivs att samkommunernas
(sjuk vårds di strik tens) tillgångar, skulder och förbindelser ska slås
ihop med det välfärdsområde som samkommunens med lems kom-
muner geografiskt sett hör till. Om medlemskommunerna i en sam-
kom mun hör till olika välfärdsområden ska tillgångarna, skulderna
och förbindelserna delas mellan välfärdsområdena i proportion till
med lems kom muner nas ägarandelar, förutom ifall en överföring av
till gån gar, skulder och förbindelser är av ringa betydelse med hän-
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syn till välfärdsområdets ekonomiska bärkraft. Välfärdsområdena får
av ta la om att dela tillgångar, skulder och förbindelser på annat sätt.

 Kommunförbundet konstaterar att bestämmelsen även tillämpas på
över fö ring av grundkapital.

 Slutligen konstaterar Kommunförbundet att Mörskoms och Pukkilas
grund ka pi ta lan de lar i det nuvarande sjukvårdsdistriktet övergår till
Öst ra Nylands välfärdsområde, förutom ifall välfärdsområdena av ta-
lar om annat eller ifall överföringarna anses vara av ringa betydelse
på det sätt som nämns ovan. Kommunförbundet anser att denna
öka de kapitalandel i enlighet med 13 § i lagen som gäller en särs lös-
ning för Nyland definierar Östra Nylands välfärdsområdes andel i
HUS-sam mans lut nin gens tillgångar och ansvar. Kommunförbundets
upp fatt ning och den bakomliggande frågeställningen presenteras i
sin helhet i en bilaga till beslutsförslaget.

 Vid den fortsatta överläggningen i ärendet och vid diskussioner med
bå de HUS och Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun (PHHY-
KY) har man sedermera kommit till slutsatsen att överföringar av
grund ka pi tal kvo ter förutsätter ett noggrannare administrativt bes luts-
fat tan de hos de olika parterna om de nödvändiga arrangemangen
för sådana överföringar. Vid diskussionerna har bl.a. hänvisats till
grun dav ta let för HUS, som tillåter en höjning av grundkapitalkvoten,
när en ny medlemskommun ansluter sig till sjukvårdsdistriktet.

 Parterna är nu i varje fall preliminärt beredda att utreda en över fö-
ring av Myrskyläs och Pukkilas nuvarande grundkapitalandelar i Päi-
jän ne-Ta vast lands till Östra Nylands välfärdsområde samt att beakta
des sa grundkapitalkvoter som en höjning av Östra Nylands grund ka-
pi tal kvot i HUS-sammanslutningen.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet föreslår för Päijänne-Tavastlands

väl färds sam kom mun, Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
samt den HUS-beredningsgrupp som avses i införandelagen att
Mörs koms och Pukkilas grundkapitalandelar överförs till Östra
Nylands väl färd som rå de i enlighet med den lagstiftning som gäller
väl färd som rå des re for men.

 Samtidigt föreslås att dessa grundkapitalandelar beaktas direkt som
en höjning av Östra Nylands välfärdsområdes lagstadgade grund ka-
pi tal i den framtida HUS-sammanslutningen.  Vidare föreslås att
HUS sjukvårdsdistrikt, HUS-beredningsgruppen samt Päijät-Häme
väl färds sam kom mun vidtar nödvändiga administrativa förberedelser
och beslut för genomförande av det arrangemang som beskrivs
ovanl.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

5
DET TEMPORÄRA BEREDNINGSORGANETS EKONOMI

VATESV Beredning och ytterligare information: ekonomidirektör Pekka Ki vi le-
vo, pekka.kivilevo@sipoo.fi

 Det temporära beredningsorganets ekonomiska läge i februari 2022
pre sen te ras vid mötet.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet antecknar det ekonomiska läget

för kännedom.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

6
ETEVAS IKT-HELHETSLÖSNING

VATESV Beredning och ytterligare information: verkställande direktör Sampo
Sa lo sampo.salo@eteva.fi; dataförvaltningschef Marko Perttila mar-
ko.perttila@loviisa.fi

Regeringens proposition om inrättande av välfärdsområden och om
en reform av ordnandet av social- och hälsovården och rädd nings-
väsen det godkändes av riksdagen 23.6.2021. Lagarna träder i kraft
steg vis, en del  den 1 juli 2021 och de sista i början av 2023. De
spe cialom sorgs dist rikt som avses i 6 § 1 mom. i lagen angående
spe cialom sor ger om utvecklingsstörda (519/1977) överförs med till-
gån gar och skulder samt förbindelser till välfärdsområdena den 1 ja-
nu ari 2023.

 Verksamheten i samkommunen Eteva kommer i samband med än-
drin gen att överföras till sex (6) olika välfärdsområden: Västra Ny-
land, Mellersta Nyland, Östra Nyland, Vanda-Kervo, Egentliga Ta-
vast land och Päijänne-Tavastland. Samkommunen Eteva har till sitt
för fo gan de många olika informationssystem som stöder verk sam he-
ten. Uppgifterna i systemen ska överföras till välfärdsområdena.

 Samkommunen Eteva har tillsammans med Mellersta Nylands väl-
färd som rå de berett en helhetslösning för Etevas IKT. Med lösningen
är det möjligt för Eteva, vad IKT beträffar, att fortsätta ser vi ce verk-
sam he ten utan avbrott fram till 31.12.2022 och tillgången till in for-
ma ti on tryggad när välfärdsområdena inleder sin verksamhet
1.1.2023. Lösningen har fokus på kund- och patientdata som ge ne-
re ras I Etevas verksamhet och på att säkerställa tillgången till data
inom sex olika välfärdsområden. I Etevas IKT-helhet ingår också de
in for ma tions sys tem för HR, ekonomi och administration som väl färd-
som rå de na behöver vid beredningen av samkommunen Etevas
boks lut för år 2022. I princip kommer dessa system inte längre att
be hö vas efter det. I helhetslösningen ingår en planerad nedläggning
av dessa informationssystem med tillhörande skyldigheter.  Genom
den föreslagna modellen har man tillsammans med väl färd som rå de-
na planerat en funktionell och teknisk lösning som gör det möjligt att
an vän da Eteva Lifecare i välfärdsområdena.

 I utredningen 28.2.2022 enligt 21 § i införandelagen kommer Eteva
sam kom mun att föreslå att de ovan nämnda välfärdsområdena ska
god kän na den föreslagna IKT-lösningen samt dess principer för ans-
var och kostnadsfördelning. De ovan nämnda välfärdsområdena ska
be han dla förslaget på det sätt som förvaltningsstadgan förutsätter.
Om välfärdsområdena godkänner det kommande förslaget, ska de
utar be ta ett gemensamt avtal om saken.
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 Bilaga: Förslag till en IKT-helhetslösning för Eteva

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet understöder den föreslagna

IKT-helhetslösningen och antecknar beredningsläget för kännedom.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

7
ORDNANDET AV STÖDTJÄNSTER INFÖR ÖVERGÅNGEN TILL VÄLFÄRDSOMRÅDET
2023

VATESV Beredning och tilläggsuppgifter: ordförande för det temporära be red-
ning sor ga net Ann-Sofie Silvennoinen ann-so-
fie.silvennoinen@porvoo.fi; grundtrygghetsdirektör Ilona Kos ken nie-
mi ilona.koskenniemi@askola.fi

Måltidstjänsterna, städtjänsterna och instrumentvården för social-
och hälsovårdsenheterna I Östra Nyland produceras antingen som
so cial- och hälsovårdens egen verksamhet eller som kommunal
verk sam het. I viss mån tjänster också köpts från privata tjäns te pro-
du cen ter.

 Kommunallagens bestämmelser om bolagiseringsskyldighet hindrar
i sin nuvarande form kommunerna från att sälja sina tjänster till
fram ti da välfärdsområden. Även på välfärdsområden tillämpas mots-
va ran de reglering enligt lagen om välfärdsområden, vilket innebär att
verk sam het i en konkurrensutsatt marknad endast är möjlig i bo lags-
form. I fråga om ett kommunalt bolag bör man också beakta att om
väl färd som rå det inte är delägare i bolaget, är det inte möjligt att kö-
pa tjänster från kommunens bolag på inhouse-basis och på så sätt
kring gå upphandlingslagen. Ett kommunalt ägt bolag som bedriver
verk sam het i ett konkurrensläge på marknaden kan tillhandahålla
ad mini stra ti va och tekniska stödtjänster för välfärdsområdet endast
om det har vunnit en konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen.

 Standardalternativet för ett välfärdsområde är alltså att de köpta
tjäns ter na anskaffas genom konkurrensutsättning enligt upphan-
dlings la gen. Lagen om välfärdsområden tillåter också samarbete
mel lan välfärdsområden t.ex. i produktionen av stödtjänster.

 Social- och hälsovårdsministeriet har sänt en begäran om utlåtande
VN/26756/2021 om utkastet till regeringens proposition med förslag
till lag om ändring av lagstiftningen om social- och häl so vårds re for-
men. Begäran om utlåtande grundar sig på ett behov att avhjälpa de
bris ter som upptäckts i lagstiftningen om införande av social- och
häl so vårds re for men. Svarstiden gick ut 20.1.2022. Regeringens pro-
po si tion (RP 10/2022 rd) har sedermera överlämnats till riksdagen,
där den enligt senaste uppgifter är under behandling.

 I regeringspropositionen föreslås bl.a. bestämmelser om en över-
gångs pe riod fram till utgången av 2023 för köp och försäljning av
stödt jäns ter. Under övergångsperioden skulle ett välfärdsområde ha
möj lighet att sälja och köpa, och en kommun möjlighet att sälja, så-
da na stödtjänster som kommunen eller en samkommun som över-
går till ett välfärdsområde har producerat innan reformen träder i
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kraft, så att dessa tjänster kan används inom social- och häl so vår-
den. Dessutom föreslås bestämmelser om prissättningen av sådan
verk sam het, särredovisning och överföring av personal på basis av
över lå tel se av rörelse efter att avtalet har löpt ut.

 Enligt lagförslaget skulle ett välfärdsområde utan hinder av upphan-
dlings la gen kunna köpa stödtjänster från en kommun, om upphan-
dlin gen underskrider EU:s tröskelvärden enligt 26 § i upphan dlings-
la gen (215.000 euro). EU:s tröskelvärden skulle tillämpas separat
för varje upphandling, dvs. separat för varje avtal.

 Om kommunerna och välfärdsområdet ingår ett sådant avtal som
av ses i propositionen, övergår inte stödtjänstpersonalen till väl färd-
som rå det i början av år 2023. I propositionen konstateras det för tyd-
li ghe tens skull att personalens övergång till välfärdsområdet också i
så da na situationer betraktas som överlåtelse av rörelse efter att av-
ta let har gått ut.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet antecknar för kännedom in ne hål-

let i och det aktuella behandlingsskedet för lagpropositionen om en
över gångs pe riod för försäljning och köp av stödtjänster. Väl färd som-
rå det kommer senare att överväga behovet att utnyttja den över-
gångs pe riod som avses i lagpropositionen, om propositionen god-
känns och lagen träder i kraft.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

8
ÖVERGÅNGSPLAN OCH ÖVERGÅNGSAVTAL FÖR PERSONALEN

VATESV Beredning och ytterligare information: specialsakkunnig Irja Su ho-
nen, irja.suhonen@borga.fi

 Om det temporära beredningsorganets uppgifter föreskrivs (10 § i
in fö ran de la gen): I samarbete med de myndigheter från vilka det
över går uppgifter och personal som utför uppgifterna till väl färd som-
rå det ska beredningsgruppen utreda vilken personal som övergår till
väl färd som rå det och för välfärdsområdesfullmäktige bereda förslag
till övergångsplan och övergångsavtal för personalen.

 Kommuner och samkommuner ska oberoende av bestämmelserna
om sekretess förse välfärdsområdet med de uppgifter som är nöd-
vän di ga för det beredningsarbete med vilket välfärdsområdets verk-
sam het och förvaltning inleds i fråga om personal som övergår till
väl färd som rå det 1.1.2023. Till sådana uppgifter räknas, enligt 18 § i
in fö ran de la gen, en uppskattning av den personal som övergår, lö ne-
kost na der na och semesterlöneskulden. Uppgifter om den personal
som övergår ska lämnas ut för beredningen i elektronisk form på det
sätt som man tillsammans kommit överens om. Vid utlämnandet av
upp gif ter iakttas gällande lagstiftning om dataskydd och anvisningar
från Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

 Från kommunerna och samkommunerna överförs till väl färd som rå-
det all verksamhet inom social- och hälsovården och rädd nings-
väsen det och den personal som sköter dessa uppgifter, kuratorer
och psykologer inom studerandehälsovården samt stödt jänst per-
sonal, om minst hälften av deras arbetsuppgifter består av stö dupp-
gif ter för de ovannämnda uppgifterna. Därtill ska verksamheten och
per son alen vid specialomsorgsdistrikten Eteva och Kårkulla övergå
till Östra Nylands välfärdsområde till den delar de huvudsakligen hör
till Östra Nylands välfärdsområde.

 Det bifogade utkastet till övergångsplan för personalen utgör en ar-
bets plan för beredningen och genomförandet av per sonalö ver fö rin-
gar na. I övergångsplanen beskrivs de åtgärder som behövs och en
grov tidsplan för dem. Övergångsplanen kommer vid behov att pre-
ciseras genom dialog med företrädare för de organisationer som
rep resen te rar personalen. Övergångsplanen är välfärdsområdets
plan för att genomföra en smidig och trygg övergång för personalen.
I planen presenteras de detaljer som nödvändigtvis ska fö ren het li-
gas.

 Personalens övergång från kommuner och samkommuner till ett väl-
färd som rå de sker genom överlåtelse av rörelse. Utkastet till över-
gång sav tal för personalen utgör grunden för förhandlingar om en
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över lå tel se av rörelse. Det kompletteras och preciseras under för-
han dlin gar nas gång. Ett övergångsavtal för personalen ingås mellan
de arbetsgivare som överlåter personal och det välfärdsområde som
tar emot personalen. Övergångsavtalet behandlas i ett sa mar bet sor-
gan både hos den arbetsgivare som överlåter personal och hos den
ar bets gi va re som tar emot personal innan beslut fattas. I avtalet an-
teck nas de viktigaste frågorna angående överlåtelse av personal.
Det övergångsavtal för personalen som förhandlingarna ledde till
samt en noggrann förteckning över den personal som övergår till
väl färd som rå dets kommer att tas upp till behandling i väl färd som rå-
dets beslutande organ under senare delen av året 2022.

 Principerna för överlåtelse av personal genom såkallad automatisk
över lå tel se av rörelse, eftersom grunderna för detta finns i lags tift-
nin gen om välfärdsområden. Därför är övergångsavtalet snarare ett
verk tyg för att verifiera saker och ting.

 Utkasten till övergångsplan och övergångsavtal, vilka kommer att
be han dlas av välfärdsområdesfullmäktige, behandlades av väl färd-
som rå dets samarbetsorgan 23.2.2022.

 Bilagor:
 Utkast till övergångsplan för personalen
 Utkast till övergångsavtal för personalen

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet beslutar att för väl färd som rå des-

full mäk ti ge lägga fram bifogade utkast till övergångsplan och över-
gång sav tal för personalen.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

9
FÖRBEREDELSESITUATION AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS
KOSTNADSSTÄLLESSTRUKTUR

VATESV Beredning och tilläggsuppgifter: controller Annette Povenius an net-
te.povenius@loviisa.fi; business controller Päivi Thil pai-
vi.thil@eteva.fi; ekonomidirektör Pekka Kivilevo pek-
ka.kivilevo@sipoo.fi; utvecklingsdirektör Kat ja Blomberg kat-
ja.blomberg@porvoo.fi; servicedirektör Han na Kaunisto han-
na.kaunisto@sipoo.fi

 När välfärdsområdet inleder sin verksamhet 1.1.2023 ska området
ha en ny struktur för kostnadsställen vilka motsvarar tjänster. Struk-
tu ren används för ekonomisk rapportering. Med kostnadsställe av-
ses en verksamhetsenhet vars kostnader man vill följa. Kost nadss-
täl les struk tu ren delar informationen som bokföringen ger till helheter
som är väsentliga för verksamheten. Dessa kan utnyttjas i kost nads-
be räk nin gen och prissättningen av tjänster. Ordnande av tjänster
och utveckling av kostnadsställesstrukturen har en stark koppling till
sam mans täll ning av budgeten, kostnadsberäkningen och pris sätt-
nin gen.

 Varje kostnadsställe ska också ha en ansvarig person som ans va rar
för kostnadsställets verksamhet och kostnader som upps tår av verk-
sam he ten.

 Kostnadsställesstrukturen har beretts i nära samarbete mellan sek-
tio nen för förvaltning, eko no mi och stödtjänster, sektionen för ord-
nan de av tjänster och sek tio nen för ledning och kompetens.

 Förslag:
 Välfärdsområdets temporära beredningsorganet antecknar kost-

nadss täl les struk tu rens förberedelsesitutation för kännedom. 
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

10
UTREDNING OM ETT GEMENSAMT KLIENT- OCH PATIENTDATASYSTEM FÖR ÖSTRA
NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

VATESV Beredning och ytterligare information: dataförvaltningschef Marko
Pert ti la marko.perttila@loviisa.fi; chefläkare Kati Liukko ka-
ti.liukko@borga.fi

 I Östra Nyland bör man övergå till ett gemensamt klient- och pa tient-
da tasys tem inom de närmaste åren. Därför föreslås att en utredning
görs om skaffandet av ett sådant gemensam system. För när va ran-
de har de organisationer som hör till välfärdsområdet flera olika
klient- och patientdatasystem från flera olika leverantörer. Fältet är
mycket splittrat och består av cirka tio olika produkter och separata
in stal la tioner av samma systemprodukt.

 Det är inte möjligt att samordna all serviceverksamhet under ett ge-
men samt system före 1.1.2023, men det är möjligt att tills vidare i
hu vud sak fortsätta med de nuvarande systemen. Det temporära be-
red ning sor ga net har 10.2.2022 beslutat att serviceverksamheten
med de nuvarande separata klient- och patientdatasystemen efter
1.1.2023 ska fortsätta tills vidare.

 Välfärdsområdets mål är att förenhetliga verksamheten, men detta
mål får stöd från ett splittrat system. Ett gemensamt klient- och pa-
tient da tasys tem möjliggör bl.a.
 Bättre och smidigare service när man i realtid kan läsa klien-

tens/pa tien tens uppgifter i ett gemensamt system
 Utveckling av gemensamma bästa praxis och handlingssätt inom

ser vi ce verk sam he ten
 För personalen ett meningsfullt arbete och lätthet att flytta från

ort till ort
 Enklare IT-arkitektur, lägre underhållskostnader samt ett sa-

mord nat utvecklingsarbete

Anskaffningen av ett gemensam klient- och patientdatasystem är en
fler fasig process, och beroende på det valda alternativet kan man
räk na med en inkörningsperiod på flera år. Socialvårdens system
ska vara kompatibla med Kanta senast 09/2024. Detta ställer krav
på tidsplanen för ProConsona, som inte är kompatibelt med Kanta.
Kost na der na kartläggs preliminärt i samband med utredningen och
jäm förs med kostnaderna för de nuvarande klient- och pa tient da-
tasys te men.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet beslutar inleda en utredning med

sik te på en gemensam systemhelhet för klient- och patientdata. För
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ut red nin gen görs den konkurrensutsättning som upphandlingslagen
krä ver.

 Syftet med utredningen är att hitta alternativa lösningar på hur väl-
färd som rå det kan använda endast ett gemensamt klient- och pa-
tient da tasys tem för primärvården, socialvården, mun- och tand vår-
den och den specialiserade sjukvården. Utgående från utredningen
kan konkurrensutsättning av klient- och patientdatasystemet inledas,
om så önskas.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

11
ÖVERFÖRING AV ANVÄNDARNAS TERMINALUTRUSTNING FRÅN NUVARANDE
ORGANISATIONER TILL VÄLFÄRDSOMRÅDET

VATESV Beredning och ytterligare information: dataförvaltningschef Marko
Pert ti lä marko.perttila@loviisa.fi

 Enligt gjorda kartläggningar har de östnyländska kommunerna li kar-
tad praxis i fråga om terminalutrustning (datorer, telefoner). Det ty-
pis ka är att organisationerna anlitar en livscykeltjänst, där pro duk ter-
na ägs av ett leasingföretag. I livscykeltjänsten ingår bl.a. up prätt hål-
lan de av ett maskinregister samt datasäker återvinning av ut rust nin-
gen.

 Med tanke på verksamhetens kontinuitet är det fördelaktigt att låta
ter minalut rust nin gen följa med användarna till välfärdsområdet. Ur
tek nisk synvinkel måste anordningarna dock installeras på nytt, men
med tanke på arbetsmängden och kostnaderna är detta ändå ett be-
tyd ligt förmånligare alternativ än att skaffa nya anordningar.

 Utifrån bakgrundsutredningarna och diskussionerna med kom-
muner na är detta en handlingsmodell som också ur kommunernas
syn vin kel kan rekommenderas.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet konstaterar att det med tanke på

kon tinui te ten fördelaktigt att låta terminalutrustningen följa med an-
vän dar na till välfärdsområdet. Överföringen av terminalutrustning
beak tas i den tekniska planeringen av IKT-projektet.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

12
AKTUELLA ÄRENDEN

VATESV Medlemmarna i det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
väl färd som rå de informeras om aktuella ärenden.
 Välfärdsområdets plan för ansvarsarbete

Förslag:
Det temporära beredningsorganet antecknar de aktuella ärendena
för kännedom.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

13
AKTUELL KOMMUNIKATION

VATESV Medlemmarna i det temporära beredningsorganet informeras om
aktuella frågor.

 Förslag:
 Det temporära beredningsorganet antecknar de aktuella frågorna för

kännedom.
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Beredning av Östra Nylands
välfärdsområde (temporärt
beredningsorgan)

28.02.2022

14
MEDDELANDEN

VATESV Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde
antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:

1. Tehy ry. 11.2.2022. Tehy ry:s ställningstagande om
beredningen av förvaltningsstadgor för välfärdsområdena och
ledningen av vårdarbetet.

2. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområde. 14.2.2022. Val av IKT-förändringsexpert för
ett tidsbestämt uppdrag.

3. Det temporära beredningsorganet för Östra Nylands
välfärdsområde. 14.2.2022. Val av byråsekreterare för ett
tidsbestämt uppdrag.

4. Informationshanteringsnämnden. 22.2.2022. Tillämpningen av
informationshanteringslagen inom välfärdsområdena. Cirkulär.


