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1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Välfärdsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och beslutfört.
Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska möteskallelsen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det informeras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna datanätet (146§).
Kallelsen har skickats till ledamöterna 13.4.2022 och samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.
Beslutförslag:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

förrättar namnupprop för välfärdsområdesstyrelsens möte
och konstaterar vilka ledamöter som meddelat förhinder
och vilka ersättare som kallats till mötet.

konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Mötets protokolljusterare väljs.
När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sekreterare protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för
att justeras elektroniskt.
Beslutförslag:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser
Kaj Lindqvist och Marja Manninen- Ollberg till mötets
protokolljusterare.
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3
ANMÄLNINGAR OM FULLMÄKTIGEGRUPPER SOM BILDATS ELLER KONSTITUERAT
SIG
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi
Enligt 27§ i lagen om välfärdsområden och 100§ i
förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde kan
ledamöterna
bilda
fullmäktigegrupper
för
arbetet
i
välfärdsområdesfullmäktige.
I 100§ i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
föreskrivs att när en fullmäktigegrupp bildas ska detta samt
gruppens
namn
och
ordförande
anmälas
skriftligt
till
välfärdsområdesfullmäktiges ordförande. Alla ledamöter som
ansluter sig till gruppen ska underteckna anmälan.
Också en enskild ledamot anses utgöra en fullmäktigegrupp om
ledamoten har lämnat in den anmälan som avses ovan.
Ledamöterna har bildat följande fullmäktigegrupper:
RKP:s fullmäktigegrupp
Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
De grönas fullmäktigegrupp
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Centerns fullmäktigegrupp
Rörelse Nus fullmäktigegrupp
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
för
välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige beslutar
anteckna för kännedom fullmäktigegruppernas anmälningar om
bildande av följande grupper:
RKP:s fullmäktigegrupp
Ordförande: Otto Andersson
Vice ordförande: Elin Blomqvist- Valtonen
Samlingspartiets fullmäktigegrupp
Ordförande: Jorma Wiitakorpi
Vice ordförande: Marja Manninen- Ollberg
Socialdemokratiska fullmäktigegruppen
Ordförande: Anette Karlsson
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Vice ordförande: Arja Isotalo
De grönas fullmäktigegrupp
Ordförande: Lilli Kahri
Vice ordförande: Pasi Siltakorpi
Sannfinländarnas fullmäktigegrupp
Ordförande: Jenni Lastuvuori
Vice ordförande: Ilkka Luusua
Centerns fullmäktigegrupp
Ordförande: Sanna Kurki
Vice ordförande: Kristian Forsman
Rörelse Nus fullmäktigegrupp
Ordförande: Roy Harkimo
Vice ordförande:
Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
Ordförande: Leo Kylätasku
Vice ordförande: Mikko Nieminen
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RÄTT ATT BETALA VÄLFÄRDSOMRÅDETS RÄKNINGAR TILLS VIDARE OCH HÖGST
TILL SLUTET AV ÅR 2022
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 7
Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi
Vice ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och
stödtjänster Pekka Kivilevo har betalat beredingsorganets/välfärdsområdets räkningar och löner med OP:s nätbanksapplikatonen.
Tf. välfärdsområdesdirektörens vikarie:
Ekonomiansvarig för det temporära beredningsorganet, vice ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster
Pekka Kivilevo har tills vidare, och högst till slutet av år 2022, rätt att
betala Östra Nylands välfärdsområdes räkningar.
Beslut:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt godkänna att ekonomiansvarig för det temporära beredningsorganet Pekka Kivilevo har
tills vidare, och högst till slutet av år 2022, rätt att betala Östra Nylands välfärdsområdes räkningar.
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och tilläggsuppgifter: tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi, utvecklingsdirektör Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.
Östra Nylands välfärdsområdes fakturor och löner har utanordnats
av Pekka Kivilevo, vice ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster, med OP:s nätbanksapplikation.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt vid möte 17.3.2022 att
rätten att utanordna Östra Nylands välfärdsområdes fakturor tills vidare och högst till slutet av 2022 innehas av Pekka Kivilevo, ekonomiansvarig vid det temporära beredningsorganet.
Annette Povenius fortsätter som vice ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler fr.o.m. 1.4.2022. I beredningen av välfärdsområdet har man också inlett rekryteringen av
en tidsbegränsad anställning som ekonomiansvarig. Rätten att betala Östra Nylands välfärdsområdes fakturor innehas tills vidare och
högst till utgången av 2022 av vice ordföranden för sektion för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Annette Povenius samt
av den ekonomiansvarige efter att rekryteringen avslutats.
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Tf. välfärdsområdesdirektören:
Rätten att betala Östra Nylands välfärdsområdes fakturor innehas
tills vidare och högst till utgången av 2022 av vice ordföranden för
sektion för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Annette Povenius samt av den ekonomiansvarige efter att rekryteringen
avslutats
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RÄTT ATT ANVÄNDA VÄLFÄRDSOMRÅDETS BANKKONTO TILL SLUTET AV ÅR 2022
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 8
Beredning och tilläggsuppgifter: ekonomiansvarig för det temporära
beredningsorganet, vice ordförande för sektionen för förvaltning,
ekonomi, lokaler och stödtjänster Pekka Kivilevo, pekka.kivilevo@sipoo.fi
Ett bankkonto öppnades för beredningsorganet/välfärdsområdet i
Östnylands Andelsbank i oktober 2021. Tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie
Silvennoinen
samt
vice
ordföranden
för
beredningsgruppen för förvaltning, ekonomi, lokaler, stödtjänster
Pekka Kivilevo har haft rättigheter till bankkonto.
Vikarie för tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar att tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen och vice
ordförande för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och
stödtjänster Pekka Kivilevo har rätt att använda bankkontot och
godkänna räkningar.
Beslut:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutade enhälligt godkänna att tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie
Silvennoinen
och
ekonomiansvarig
för
det
temporära
beredningsorganet Pekka Kivilevo har rätt att använda bankkontot
och godkänna räkningar.
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.
Ett konto i Östnylands Andelsbank öppnades i oktober 2021 för
Östra
Nylands
temporära
beredningsorgan/välfärdsområde.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt vid möte 17.3.2022 att
rätten att använda Östra Nylands välfärdsområdes bankkonto tills
vidare och högst till slutet av 2022 innehas av Pekka Kivilevo,
ekonomiansvarig vid det temporära beredningsorganet och tf.
välfärdsområdesdirektör Ann- Sofie Silvennoinen.
Annette Povenius fortsätter som vice ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, stödtjänster och lokaler fr.o.m. 1.4.2022. I
beredningen av välfärdsområdet har man också inlett rekryteringen
av en tidsbegränsad anställning som ekonomiansvarig.
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Tf. välfärdsområdesdirektören:
Rätten att använda Östra Nylands välfärdsområdes bankkonto
innehas tills vidare och högst till utgången av 2022 förutom av tf.
välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen också av vice
ordföranden för sektionen för förvaltning, ekonomi, lokaler och
stödtjänster Annette Povenius samt av den ekonomiansvarige efter
att rekryteringen avslutats.
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6
TILLÄMPNING AV FÖRHANDSVAL I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning
och
ytterligare
information:
vikarie
för
välfärdområdesdirektör Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi.

tf.

Det
temporära
beredningsorganet
har
diskuterat
rekryteringsprocesserna
för
välfärdsområdets
olika
tjänsteinnehavare.
Ett
förslag
som
lämnats
till
välfärdsområdesstyrelsen är att tjänsteinnehavare väljs till vissa
tjänster på förhand. När alla sökande som är intresserade av
tjänsten har kartlagts och urvalet har gjorts enligt ett
urvalsförfarande som överenskommits i samarbetsprocessen, sker
nomineringen av kandidater till tjänsten så att säga på förhand. Det
temporära beredningsorganets samarbetsorgan har vid sitt möte
31.3.2022 behandlat kartläggnings- och anmälningsförfarandet för
personal som överförs till välfärdsområdet genom överlåtelse av
rörelse och förhandsval till tjänster på lednings- och chefsnivå.
Förhandsval gör det möjligt att genomföra anmälningsförfarandet
och kartläggningen redan på våren och i början av sommaren.
Förhandsvalet innebär att de som väljs till tjänster får en permanent
anställning först 1.1.2023. Då övergår personen i fråga till
välfärdsområdet enligt principerna för överlåtelse av rörelse. Den
valda personen kan dock redan före 1.1.2023 fungera som
tjänsteförrättande tjänsteinnehavare. Detta förutsätter naturligtvis att
den överlämnande organisationen beviljar tjänsteinnehavaren
tjänstledighet för denna tid. Vid behov kan den som valts till tjänsten
också fortsätta arbeta på deltid både i den överlämnande
organisationen och i välfärdsområdet. Förhandsvalet lämpar sig bäst
för valet av chefer och chefer, eftersom gruppen är tillräckligt liten,
så att det inte finns risk för överlappande anställningar efter
överlåtelse av rörelse.
Det föreslås att förfarandet med urval på förhand tillämpas vid valet
av social- och hälsovårdsdirektör, ansvarområdesdirektörer och
chefer för resultatenheter i Östra Nylands välfärdsområde. Enligt
förslaget skulle också chefläkaren, tjänsteinnehavaren med ansvar
för socialarbetet samt vårdarbetsdirektören väljas enligt samma
förfarande. Vidare föreslås att om man vid den interna
kartläggningen av alla personer som uppfyller behörighetsvillkoren
och omfattas av överlåtelsen av rörelse finner en sökande som är
lämplig för tjänsten, kan förhandsval också tillämpas vid valet av
personaldirektör, digitaliseringsdirektör, kommunikationsdirektör,
förvaltningsdirektör, ekonomidirektör och utvecklingsdirektör.
Vikarie för tf. välfärdsområdesdirektören:
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att de ovan nämnda
direktörerna, cheferna, chefläkaren och den tjänsteinnehavare som
ansvarar för socialarbetet i Östra Nylands välfärdsområde väljs på
förhand.
Om det till en tjänst som personal-, digitaliserings-,
kommunikations-, förvaltnings-, ekonomi- eller utvecklingsdirektör
inte genom anmälnings- och kartläggningsförfarandet fås en
sökande som uppfyller behörighetsvillkoren och annars är lämplig,
ledigförklaras tjänsten offentligt. Detsamma gäller om man inte
genom anmälnings- och kartläggningsförfarandet hittar personer
som är intresserade av andra tjänster i fråga.
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INRÄTTANDE AV TJÄNSTER SOM SEKTORDIREKTÖRER I ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE SAMT BEHÖRIGHETSVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 35
Beredning
och
ytterligare
information:
Vikarie
för
välfärdsområdesdirektören Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi.

tf.

Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är
anställda hos ett välfärdsområde i antingen tjänsteförhållande eller
arbetsavtalsförhållande till välfärdsområdet. I fråga om tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Enligt
44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) sköts uppgifter i vilka utövas offentlig makt i tjänsteförhållande.
I Östra Nylands välfärdsområde är både välfärdsområdesdirektören
och sektordirektörerna ledande tjänsteinnehavare. Sektordirektörerna är underställda välfärdsområdesdirektören. Social- och hälsovårdsdirektören och räddningsdirektören är sektordirektörer. Sektordirektörerna svarar för verksamheten, ekonomin, ledningen och utvecklingen av verksamheten inom sina sektorer. Sektordirektörerna
har ett tjänsteförhållande.
Enligt 48 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar välfärdsområdesfullmäktige om inrättande och indragning
av tjänsterna som sektordirektörer. Välfärdsområdesfullmäktige ska
inrätta tjänsterna som social- och hälsovårdsdirektör och räddningsdirektör och fastställa behörighetsvillkoren för tjänsterna då den inrättar tjänsterna. Det temporära beredningsorganet föreslår att sektordirektörerna anställs till tjänsteförhållanden som gäller tills vidare.
Behörighetsvillkor:
De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i
grundlagen. I lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003 6 §) sägs det att utöver vad som i grundlagen
anges om anställning i tjänsteförhållande ska den som anställs i ett
tjänsteförhållande dessutom ha särskilt föreskriven eller av välfärdsområdet bestämt särskild behörighet.
Det temporära beredningsorganet har behandlat behörighetsvillkoren för social- och hälsovårdsdirektören och räddningsdirektören
och beslutat föreslå att behörighetsvillkoren är högre högskoleexamen, god erfarenhet av ledarskap och kännedom om den ifrågavarande sektorn.
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Det temporära beredningsorganet föreslår styrelsen att språkkraven
för tjänsterna är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska
språket. Sektordirektörerna önskas ha goda färdigheter i ledarskap
och växelverkan samt god samarbetsförmåga och ett inspirerande
arbetsgrepp.
Temporära beredningsorganets vice ordförande:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

föreslå till välfärdsområdesfullmäktige att tjänsterna som
social- och hälsovårdsdirektör och räddningsdirektör
(tillsvidareanställningar) inrättas.

föreslå välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige vid
inrättandet fastställer som behörighetsvillkor för tjänsterna
lämplig högre högskoleexamen, kännedom om sektorn och
erfarenhet av ledarskap

att som språkkrav föreslås goda muntliga och skriftliga
kunskaper i det ena samt goda muntliga kunskaper i det
andra inhemska språket.
Beslut:
Tf. välfärdsområdesdirektör Silvennoinen anmälde sig jäv i fråga om
35§ och var inte närvarande då paragrafen behandlades och
beslutet fattades.
Medlem Björkman med stöd av medlem Eskola gjorde ett
ändringsförslag att språkkrav ändras goda muntliga och skriftliga
kunskaper i båda inhemska språket.
Ändringsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. För övriga
delar beslutade välfärdsområdesstyrelsen enligt förslaget.
Efter att beslutet fattades, återvände tf. välfärdsområdesdirektör
Silvennoinnen till mötet klockan 20.20.
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning
och
ytterligare
information:
Vikarie
för
välfärdsområdesdirektören Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi.

tf.

Välfärdsområdesstyrelsen och dess underlydande tjänsteinnehavare
har efter sin framställning till välfärdsområdesfullmäktige om
inrättande av sektordirektörstjänster observerat att i 48§ i
förvaltningsstadgan av misstag har utelämnats ett omnämnande av
att sektordirektörstjänsterna inrättas av välfärdsområdesfullmäktige.
En ordagrann tolkning av den ovan nämnda bestämmelsen samt av
26§ 2 mom. 5 punkten, som gäller välfärdsområdesstyrelsens
uppgifter, leder till att välfärdsområdesstyrelsen har behörighet att
inrätta sektordirektörstjänsterna.
Välfärdsområdesstyrelsen och de underlydande tjänsteinnehavarna
har därför konstaterat att det är nödvändigt att behandla ärendet på
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nytt så att regionstyrelsen direkt beslutar om inrättandet av
tjänsterna.
Enligt 50§ 2 mom. i förvaltningsstadgan kan beslut
behörighetsvillkoren för en tjänst fattas när tjänsten inrättas.

om

Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsen fattar ett beslut om
tjänster och behörighetsvillkor med samma innehåll som i
välfärdsområdesstyrelsens
tidigare
förslag
till
välfärdsområdesfullmäktige.
Vikarie för tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna

att tjänsterna som social- och hälsovårdsdirektör och
räddningsdirektör (tillsvidareanställningar) inrättas.

att
behörighetsvillkoren
för
de
ovan
nämnda
sektordirektörerna är lämplig högre högskoleexamen,
kännedom om sektorn och erfarenhet av ledningsuppgifter

goda muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska
språken.
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8
INRÄTTANDE PERSONAL-, DIGITALISERINGS-, KOMMUNIKATIONS-, FÖRVALTNINGS-,
EKONOMI- OCH UTVECKLINGSDIREKTÖRER VID ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE SAMT BESLUT OM BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TJÄNSTERNA
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektören
Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.
Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är
anställda hos ett välfärdsområde i antingen tjänsteförhållande eller
arbetsavtalsförhållande
till
välfärdsområdet.
I
fråga
om
tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och
arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs
särskilt. Enligt 44 § i lagen om ändring av kommunallagen
(305/2003) sköts uppgifter i vilka utövas offentlig makt i
tjänsteförhållande.
Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (48 §)
beslutar välfärdsområdesstyrelsen om inrättandet av tjänster.
Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta personal-, digitaliserings-,
kommunikations-,
förvaltnings-,
ekonomioch
utvecklingsdirektörstjänster och fastställa behörighetsvillkoren för
tjänsterna när de inrättas. Det föreslås att dessa direktörer väljs till
tjänsteförhållanden som gäller tills vidare.
Behörighetsvillkor:
De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i
grundlagen. I lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och
välfärdsområden (304/2003 6 §) sägs det att utöver vad som i
grundlagen anges om anställning i tjänsteförhållande ska den som
anställs i ett tjänsteförhållande dessutom ha särskilt föreskriven eller
av välfärdsområdet bestämt särskild behörighet.
Det temporära beredningsorganets sektioner har behandlat
behöringsvillkoren för personal-, digitaliserings-, kommunikations-,
förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektörna och har beslutat
föreslå följande behörighetsvillkor:
personaldirektör:

lämplig högre högskoleexamen.

erfarenhet
av
personalförvaltning
ledningsuppgifter.

förtrogenhet
med
lagstiftningen
personalförvaltning räknas som merit.

och
om
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de föreslagna språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.
digitaliseringsdirektör:

lämplig högre högskoleexamen.

erfarenhet
av
dataadministration
och
ledningsuppgifter Därtill förutsätts datatekniskt
kunnande.

de föreslagna språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.
kommunikationsdirektör:

lämplig högre högskoleexamen.

erfarenhet ledningsuppgifter inom kommunikation.

kännedom om förfaranden inom den offentliga
sektorn räknas som merit.

de föreslagna språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.
förvaltningsdirektör:

lämplig högre högskoleexamen.

tillräcklig förtrogenhet med kommunal förvaltning och
erfarenhet av ledningsuppgifter.

de föreslagna språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.
ekonomidirektör:

lämplig högre högskoleexamen.

förtrogenhet med ekonomiförvaltning och finansiering
samt erfarenhet av ledningsuppgifter.

de föreslagna språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.
utvecklingsdirektör:

lämplig högre högskoleexamen.

erfarenhet av utvecklings- och ledningsuppgifter
Erfarenhet av utveckling av social- och hälsovården
eller räddningsväsendet räknas som merit. Även
förtrogenhet med kvalitetshantering räknas som
merit.

de föreslagna språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska
språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.
Tf. välfärdsområdesdirektören:
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

inrätta
personal-,
digitaliserings-,
kommunikations-,
förvaltnings-, ekonomi- och utvecklingsdirektörstjänster
som gäller tills vidare.

fastställa behörighetsvillkoren för de ovan nämnda
direktörstjänsterna enligt förslagen ovan.
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9
VAL AV VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSENS FÖRETRÄDARE I NÄMNDERNA 2022-2025
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: förvaltningsdirektör Matti
Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskyla.fi.
Enligt 151 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
kan välfärdsområdesstyrelsen med beaktande av begränsningarna i
2 mom. förordna en ledamot att företräda välfärdsområdesstyrelsen
i andra organ. Företrädaren har rätt att närvara och yttra sig vid
organets
sammanträden.
Också
en
ersättare
i
välfärdsområdesstyrelsen eller välfärdsområdesdirektören kan
förordnas till företrädare.
Välfärdsområdesstyrelsen kan inte förordna en företrädare i
revisionsnämnden, i välfärdsområdesfullmäktiges tillfälliga utskott
eller i valorgan som föreskrivs i vallagen.
Tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar om sina företrädare under
mandatperioden i

Nämnden för ordnande av tjänster

Nämnden för utveckling och samarbete

Nämnden för beredskap och säkerhet

Nationalspråksnämnden

Individsektionen
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UTNÄMNING AV FÖRETRÄDARE FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDET TILL STYRELSEN FÖR
HPK PALVELUT OY
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 44
Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.
För att genomföra det samarbete som bereddes hösten 2021 beslutade Östra Nylands välfärdsområde i början av 2022 att förbinda sig
att bli delägare i HPK Palvelut Oy, som grundades genom att teckna
aktier i bolaget samt genom att godkänna och underteckna ett separat delägaravtal. Ett första avtal om bolagets produktion av tjänster
för välfärdsområdet godkändes av välfärdsområdesstyrelsen
31.3.2022. Bolaget har för avsikt att producera ekonomi-, personalförvaltnings-, IKT-, översättnings- och andra stödtjänster för sina delägare, vilka i detta skede är välfärdsområdet samt Borgå stad. Välfärdsområdet äger 45 % och staden 55 % av bolagets aktiestock.
I 6 kap. 9 § i aktiebolagslagen konstateras att aktiebolagets styrelse
väljs av bolagsstämman. Med stöd av bestämmelsen i punkt 6 i delägaravtalet, som undertecknades 4.4.2022, väljer vardera parten sina egna medlemmar i styrelsen. Välfärdsområdet har rätt till två av
sammanlagt sex styrelseplatser. I det inledande skedet av verksamheten, när det inte finns några andra delägare, får välfärdsområdet
emellertid besätta tre styrelseplatser.
Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) ska regionstyrelsen bl.a. bevaka välfärdsområdets intresse, företräda välfärdsområdet och föra välfärdsområdets talan. Enligt bestämmelsen svarar regionstyrelsen också för ägarstyrningen av välfärdsområdeskoncernen.
Enligt 20 § i förvaltningsstadgan hör det till regionstyrelsens uppgifter bl.a. att genomföra ägarstyrningen, följa upp och utvärdera dotterbolagens styrelsearbete samt att ansvara för utnämningsprocesserna för medlemmarna i dotterbolagens styrelser och för nomineringen av kandidater till deras styrelser. Även om behörigheten
att utse styrelseledamöter bokstavligen begränsas till endast dotterbolag, framgår det av regelverket att behörigheten att utse styrelseledamöter kan tolkas så att den även omfattar intresseorganisationer som ägs med mindre ägarandelar.
Tf. välfärdsområdesdirektör:
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Välfärdsområdesstyrelsen för en diskussion om de företrädare för
välfärdsområdet som ska utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse och
väljer tre ledamöter som ska utses till styrelsen.
Beslut:
Ordförande Mikaela Nylander, medlem Tapani Eskola, fullmäktiges
1. vice ordförande Elin Blomqvist- Valtonen och fullmäktiges 1. vice
orförande Anette Karlsson anmälde jäv i frågan om 44§ (samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.
Riku Honkasalo var ordförande under behandling av 44§.
Medlem Patrik Björkman med stöd av medlem Otto Andersson och
medlem Kaj Lindqvist gjorde ett ändringsförslaget att ärendet bordläggades.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade godkänna ändringsförslaget
och ärendet bordläggades.
Efter att beslutet fattades, återvände ordförande Mikaela Nylander,
medlem Tapani Eskola, fullmäktiges 1. vice ordförande Elin
Blomqvist- Valtonen och fullmäktiges 2. vice ordförande Anette
Karlsson till mötet kl.19.02.
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen för en diskussion om de företrädare för
välfärdsområdet som ska utses till HPK Palvelut Oy:s styrelse och
väljer tre ledamöter som ska utses till styrelsen.
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11
AKTUELLA ÄRENDEN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse informeras
om aktuella ärenden.
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TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:
Tf. välfärdsområdesdirektör. 11.4.2022. 8§, 10-11§§.
Ordförande:
Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt.
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13
FÖR KÄNNEDOM
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser, beslut m.m. för kännedom:



11.4.2022. THL och Förbundet för Familjevård i Finland rf
ordnar: Webinarium Hyvä perhehoito hyvinvointialueilla 3.6.
Webinariet handlar om god familjevård i välfärdsområden.
12.4.2022. Huvudstadsregionens kompetenscentrum inom det
sociala området Socca och nätverket för social rehabilitering i
huvudstadsregionen Inbjudan till webinarium Aikuisten
sosiaalinen kuntoutus sotessa NYT! 6.6. Webinariet handlar om
social rehabilitering för vuxna.

