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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 1 05.05.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 1

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 2.5.2022 och samtidigt
publicerats på Östra Nylands välfärdsområdets 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.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen förrätade namnupprop och konstaterade
vilka ledamöter som meddelat förhinder och vilka ersättare
somkallats till mötet.

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt sammakallat
och beslutfört.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 2 05.05.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 2

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
Marika Railila och Kevin Servin till mötets protokolljusterare.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde valde
Marika Railila och Kevin Servin till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3 05.05.2022

AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse informeras
om aktuella ärenden.

- Stöd för fullmäktigegrupper, förvaltningsjurist Tomas Määttä
- Upphandlingsdirektiv för välfärdsområdet, förvaltningsjurist Tomas 
Määttä

Beslut:

Anteckades för kännedom.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 4 05.05.2022

UPPHANDLING AV BARNSKYDDETS DYGNET RUNT-TJÄNSTER

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 4

Beredning: Hanna Kaunisto, Maria Andersson, Jaana Iivonen

Upphandlingen av barnskyddets dygnet runt-tjänster är en gemensam
upphandling för välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad.
Kommunerna i Nyland har gjort en dynamisk upphandling av
barnskyddets dygnet runt-tjänster sedan år 2018. Välfärdsområdena
fortsätter med det framgångsrika upphandlingssamarbetet med
Helsingfors stad. Upphandlingssamarbetet mellan Nylands kommuner
och Helsingfors stad omfattar också gemensamt fastställda
kvalitetskriterier och tillsynssamarbete.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutar om
välfärdsområdets deltagande i upphandlingen av barnskyddets
gemensamma dygnet runt-tjänster i Nyland och befullmäktigar
Helsingfors stad att sköta upphandlingsförfarandet.

Upphandlingens värde för tiden 1.1.2023 – 31.12.2026 är cirka 28
miljoner euro för östra Nyland. Östra Nylands välfärdsområde förbinder
sig inte till några upphandlingsmängder utan beställer tjänster enligt
behovet.

Välfärdsområdena som deltar i den gemensamma upphandlingen har
befullmäktigat social- och hälsovårdssektorn i Helsingfors att sköta
konkurrensutsättningen och social- och hälsovårdsnämnden i
Helsingfors att godkänna principerna för upphandlingen. Varje
deltagande välfärdsområde gör sina egna upphandlingsbeslut och
-avtal på basis av anbudstävlingens resultat. Välfärdsområdena betalar
Helsingfors stad totalt 50 000 euro, varav Östra Nylands
välfärdsområdes andel är cirka 10 000 euro.

Upphandlingsförfarande och upphandlingsprocess

Upphandlingen genomförs med ett dynamiskt ramarrangemang som
efter grundandet öppnas för nya anbud en gång per år. I samband med
detta kan de serviceproducenter som valts tidigare förbättra sina
anbud.

Vid upphandlingen är det lägsta priset det enda kriteriet för
totalekonomisk fördelaktighet. De höga kvalitetskrav som ställs på
upphandlingsobjektet anges som absoluta minimikrav, så att de
motsvarar den kvalitetsnivå som de upphandlande enheterna
fastställer.
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De godkända anbuden fogas till det dynamiska ramarrangemanget i
prisordning.

Med serviceproducenterna ingås avtal om de godkända anbuden. Varje
välfärdsområde ingår egna avtal med serviceproducenten. Avtalet som
binder Östra Nylands välfärdsområde och serviceproducenten gäller
först då båda parterna har undertecknat avtalet.

Enligt 23 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar välfärdsområdesfullmäktige om upphandlingar, avtal och
förbindelser som överskrider 20 000 000 euro.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar alltså också om deltagandet i
upphandlingsförfarandet.

Beslutsförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige
att Östra Nylands välfärdsområde upphandlar barnskyddets dygnet
runt-tjänster för tiden 1.1.2023 – 31.12.2026 på basis av
anbudsförfrågan och konkurrensutsättningen som Helsingfors stad
sköter. Välfärdsområdet ersätter kostnaderna för detta till Helsingfors
stad. 

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 5 05.05.2022

INRÄTTANDE AV TJÄNSTER SOM ANSVARSOMRÅDESCHEF FÖR
RÄDDNINGSVERKET I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE SAMT
BEHÖRIGHETSVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 5

Beredning och ytterligare information:

  Peter Johansson, räddningsdirektör: peter.johansson@porvoo.fi
  Leena Kokko, direktör för social- och   
  hälsovårdsväsendet:leena.kokko@sipoo.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.

Räddningsverkets ansvarsområdeschefer är underställda
räddningsdirektören. Ansvarsområdeschefernas ansvarsområden är
räddningsverkets ledning, räddningsverksamhet, riskhantering och
prehospital akutsjukvård. Ansvarsområdescheferna svarar för
verksamheten, ekonomin, ledningen och utvecklingen av verksamheten
inom sina ansvarsområden.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (48 §)
beslutar välfärdsområdesstyrelsen om inrättandet och indragningen av
tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta tjänsterna som
ansvarsområdeschef och fastställa behörighetsvillkoren för tjänsterna
då den inrättar tjänsterna. Den utvidgade ledningsgruppen föreslår att
räddningsverkets ansvarsområdeschefer väljs till tjänsteförhållanden
som gäller tills vidare.

Behörighetsvillkoren

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.

Den utvidgade ledningsgruppen har behandlat behörighetsvillkoren för
tjänsterna som räddningsverkets ansvarsområdeschefer och beslutat
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föreslå att de allmänna behörighetsvillkoren är lämplig högre
högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och kännedom om det egna
ansvarsområdet. Räddningsdirektören ska dessutom ha en för tjänsten
lämplig examen inom räddningsbranschen enligt räddningslagen
(379/2011). Den utvidgade ledningsgruppen 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. Ansvarsområdescheferna önskas ha goda
färdigheter i ledarskap och växelverkan samt god samarbetsförmåga
och ett inspirerande arbetsgrepp.

Beredning av anställning

Enligt 53 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar räddningsdirektören om anställning av
ansvarsområdescheferna.  Enligt 5 § i lagen om tjänsteinnehavare i
kommuner och välfärdsområden (304/2003) kan i ett tjänsteförhållande
antas en person som inte har sökt tjänsten om han eller hon samtycker
därtill och förutsatt att hans eller hennes behörighet har utretts. Den
utvidgade ledningsgruppen har diskuterat rekryteringen av
räddningsverkets ansvarsområdeschefer och beslutat att om de
uppgiftsområdeschefer som nu är i tjänsteförhållande samtycker, flyttas
de till välfärdsområdet direkt till motsvarande uppgifter 1.1.2023.

Förslag, vd. välfrdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
inrätta tjänster som ansvarsområdeschefer som gäller tills vidare
fastställa vid inrättandet att behörighetsvillkoren, enligt det som sägs
ovan, är lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ledarskap
inom det egna ansvarsområdet, och för räddningschefen dessutom
behörighet enligt räddningslagen 379/2011.  Som språkkrav föreslås
goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och
goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.
anteckna för kännedom att om de uppgiftsområdeschefer som nu är i
tjänsteförhållande samtycker, flyttas de till välfärdsområdet direkt till
motsvarande uppgifter 1.1.2023.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 6 05.05.2022

INRÄTTANDE AV TJÄNSTER SOM ANSVARSOMRÅDESDIREKTÖRER FÖR SOCIAL-
OCH HÄLSOVÅRDEN I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE SAMT
BEHÖRIGHETSVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 6

Beredning och ytterligare information: Leena Kokko, direktör för social-
och hälsovårdsväsendet, leena.kokko@sipoo.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.

Välfärdsområdes ansvarsområdena är familje- och socialtjänster,
hälsovårdstjänster och tjänster för äldre. Social- och hälsovårds
ansvarsområdesdirektörer är underställda social- och
hälsovårdsdirektör. Ansvarsområdesdirektörerna svarar för
verksamheten, ekonomin, utvecklingen av verksamheten, samordning,
verkställandet, utvärdering och riskhantering inom sina
ansvarsområden.  Ansvarsområdesdirektörerna svarar också för
personalutveckling, arbetsfördelning och samarbete inom sina
ansvarsområden. Ansvarsområdesdirektörens allmänna uppgifter
beskrivs mer i förvaltning stadga (33 §).

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (48 §)
beslutar välfärdsområdesstyrelsen om inrättandet och indragningen av
tjänster. Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta tjänsterna som
ansvarsområdeschef och fastställa behörighetsvillkoren för tjänsterna
då den inrättar tjänsterna.

Behörighetsvillkoren

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.

Den utvidgade ledningsgruppen har behandlat behörighetsvillkoren för
tjänsterna som social- och hälsovården ansvarsområdesdirektörer och
beslutat föreslå att de allmänna behörighetsvillkoren är lämplig högre
högskoleexamen, erfarenhet av ledarskap och kännedom om det egna
ansvarsområdet. Den utvidgade ledningsgruppen föreslår styrelsen att
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språkkraven för tjänsterna är goda muntliga och skriftliga kunskaper i
det ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket. Ansvarsområdesdirektörerna önskas ha goda
färdigheter i ledarskap och växelverkan samt god samarbetsförmåga
och ett inspirerande arbetsgrepp.

tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
inrätta tjänster som ansvarsområdesdirektörer som gäller tills vidare
fastställa vid inrättandet att behörighetsvillkoren, enligt det som sägs
ovan, är lämplig högre högskoleexamen samt erfarenhet av ledarskap
inom det egna ansvarsområdet. Som språkkrav föreslås goda muntliga
och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda muntliga
kunskaper i det andra inhemska språket.

Beslut:

Patrik Björkman med stöd av Otto Andersson, Bernhard Edgren och
Tapani Eskola gjorde ett ändringsförslag: språkkravet bör vara goda
muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Godkändes ordförandens förslag av röstningssätt: Bottenförslaget
 'Jaa', ändringsförslaget 'Nej'.

JAA 6 (Forsman, Honkasalo, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila,
Nurme)
NEJ 9 (Andersson, Björkman, Edgren, Eskola, Lind, Lindqvist, Isotalo,
Railila, Servin)

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade ärendet enligt det ändrade
förslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 7 05.05.2022

ANMÄLNINGAR OM FULLMÄKTIGEGRUPPER SOM BILDATS ELLER KONSTITUERAT
SIG

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 7

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: Maria von Flittner

 Vänsterförbundets fullmäktigegrupp
 Ordförande: Leo Kylätasku
 Vice ordförande: Mikko Nieminen

 Beslut:

 Föredragande ändrade på beslutförslaget enligt följande:

 Namnet på samlingspartiets fullmäktigegrupp blir Samlingspartiets
och kristdemokraternas fullmäktigegrupp.

 Till gruppens 2. viceordförande Jere Riikonen.

 Godkändes enligt det ändrade beslutförslaget och antecknades att
paragrafen justerades på mötet.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 8 05.05.2022

POLITISKA STYRGRUPPEN GÄLLANDE FÖRVALTNINGSSTADGAN OCH STRATEGIN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 8

Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Välfärdsområdets fullmäktigegrupper har önskat att det bildas en
politisk styrgrupp vars uppgift är att förbereda förvaltingsstadgan samt
välfärdsområdesstrategin. Gruppen skulle bestå av
fullmäktigeordföranden och fullmäktigegruppordförandena.
Ordföranden för gruppen föreslås att vara fullmäktiges ordförande.

Beslutförslag, tf. välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen utnämner en politisk styrgrupp gällande
förvaltningsstadagan och strategin. Till gruppens ordförande utnämns
fullmäktigeordföranden och till gruppens medlemmar
fullmäktigegruppordförandena.

Beslut:

Patrik Björkman gjorde ett ändringsförslag: till gruppens medlem utses
även välfärdsområdesstyrelsens ordförande.

Riku Honkasalo gjorde ett ändringsförslag: till gruppens medlemmar
utses även viceordförandena för fullmäktigegrupper som deltar i
gruppens verksamhet ifall ordförandena är hindrade.

Ordföranden konstaterade att båda förslag blev enhälligt understödda.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att utse en politisk styrgrupp vars
ordförande är fullmäktigeordförande och övriga medlemmar
styrelseordförande samt fullmäktigegruppernas ordförandena samt
viceordförandena.

mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 9 05.05.2022

ÖVERFÖRING AV SOTEREFORMPROJEKTEN TILL VÄLFÄRDSOMRÅDET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 9

Beredning och ytterligare information: Jaana Forlsund, projektchef,
jaana.forslund@porvoo.fi 040 676 1382

Östra Nylands kommuner har påbörjat förberedelserna för social- och
hälsovårdsreformen med projektet Framtidens social- och hälsocentral
samt Omstruktureringsprojektet som inleddes 1 juli 2020.
Omstruktureringsprojektet avslutades den 31 december 2021. I början
av 2022 satte i gång projektet Framtidens tjänster, som stöder att bo
hemma och fortsättningsprojektet till Framtidens social- och
hälsocentral. Projekten innebär gemensam utveckling av innehållet i
social- och hälsovården av kommunerna inom välfärdsområdet.
Projektet pågår till utgången av 2023 och överförs från kommunernas
ansvar till välfärdsområdet den 1 januari 2023.

Projekten kommer officiellt att flyttas över till välfärdsområdet under
hösten 2022 genom en procedur som ministeriet anvisar.
Välfärdsområdet bör uttrycka sin vilja att ta över ledningen av projekten
och sitt engagemang i det pågående utvecklingsarbetet, därför är det
viktigt att inleda en dialog mellan projekten och välfärdsområdets
regionala förvaltning. Det är 15 personer som arbetar med projekten
och det är en god bra idé att se till att deras arbete fortsätter till 2023,
så att vi kan se till att utvecklingsarbetet fortsätter oavbrutet när
välfärdsområdet startar.

Beslutförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Områdesstyrelsen belsutar att man startar dialogen mellan projekten
och välfärdsområedts regionala förvaltningen. Projektchefen bjuds på
områdesstyrelsens möte för att presentera projektet.

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 10 05.05.2022

ORDNANDE AV UPPDRAGET SOM ARBETARSKYDDSCHEF FÖR VÄLFÄRDSOMRÅDET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 10

Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen, ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi

Arbetsplatsen ska ha en arbetarskyddschef och arbetsgivaren kan
sköta arbetarskyddschefens uppgifter själv eller utse en företrädare för
uppgiften. Arbetarskyddschefen bör känna till lagstiftningen om
arbetarskydd samt arbetsplatsens förhållanden.
 Som arbetarskyddschef ända till 31.3.2022 har varit HR-sektionens
ordförande,  specialsakkunnig Irja Suhonen. Hon arbetar heltid på
välfärdsområdet fram till 31.8.2022.

 Förslag, tf. välfärdsområdesdirektör

 Till arbetarskyddschef utses Irja Suhonen. Uppdraget bör jar omedelbart
och fortsätter till 31 augusti 2022. 

Beslut:

Beslutades enligt förslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 11 05.05.2022

TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 11

Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

Tf. välfärdsområdesdirektör:
 - 29.4.2022 § 13
 - 2.5.2022 §§ 14, 15, 16

Ordförande:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte
använder sin upptagningsrätt.

Beslut:

Antecknades att Sanna Heiskanen anmälde jäv (partsjäv) och var
inte närvarande då paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Tf. välfärdsområdesdirektören föreslog att tjänsteinnehavarbeslutet
2.5.2022 § 16 drags bort från listan och att ett nytt beslut fattas.
Tjänsteinnehavarbeslutet 2.5.2022 § 16 borttogs.

Beslutades enligt det ändrade beslutförslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 12 05.05.2022

FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 12

stra nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser,
beslut m.m. för kännedom:

- 20.4.2022 Osallistava kehittäminen ja digitalisaation
mahdollisuudet hyvinvointialueella.
- 20.4.2022 Soste Akatemia
- 22.4.2022 Kannanotto HVA, Lapsi tuo leivän tullessaan
- 22.4.2022 ESAVI HVA alueellinen tilaisuus

Beslut;

Antecknades för kännedom.
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Förbud att söka ändring

I enlighet med 141 § i lagen om välfärdsområden gäller följande bes lut
endast beredning eller verkställighet, och ändring i dem får inte sö kas:
1-4 §§, 7 §, 12 §

Anvisningar om begäran om omprövning (lagen om välfärdsområden)

Gäller följande paragrafer: 5-6 §§, 8-11 §§

ANVISNINGAR OM BEGÄRAN OM OMPRÖVNING

  Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig be gä ran
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos en
domstol.

Rätt att begära omprövning

  Omprövning får begäras:

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part), samt

 av välfärdsområdesmedlemmarna

Tidsfrist för omprövningsbegäran

  Begäran om omprövning ska framställas inom 14 dagar från del fåen det
av beslutet.

  Begäran om omprövning ska lämnas in till det temporära be red ning sor-
ganets registratorskontor på tidsfristens sista dag innan re gi stra tors kon-
to ret stänger.

  En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sän des,
om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning an ses
parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att med de lan det
sändes, om inte något annat visas.

Välfärdsområdesmedlemmar anses ha fått del av beslutet sju dagar ef-
ter att protokollet har hållits framlagd i det allmänna datanätet.

  Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för om pröv nings be-
gä ran. Om den sista dagen för att begära omprövning infaller på en
helgdag, självständighetsdagen, första maj, julafton, mid som ma raf ton
eller en helgfri lördag, får besvär anföras den första vardagen dä ref ter.
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Myndighet till vilken begäran om omprövning kan framställas

  Begäran om omprövning ska framställas till Östra Nylands
välfärdområdets välfärdsområdesstyrelse.

  Registratorskontorets kontaktuppgifter, post- och besöksadressen:

  Servicekontoret Kompassen
  Registratorskontoret
  PB 23, 06101 Borgå
  Krämaretorget B, 06100 Borgå

  E-postadressen: kirjaamo(at)porvoo.fi

  Öppettider för registraturen: mån – fre kl. 9.00 - 16.00

Omprövningsbegärans form och innehåll

  Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Också elektroniska do ku-
ment uppfyller kravet på skriftlig form.

  Av begäran av omprövning ska framgå:

 vilket beslut som avses
 hurdan omprövning som begärs och
 på vilka grunder omprövning begärs

Av begäran om omprövning ska dessutom framgå än drings sö kan dens
namn, hemkommun, postadress och telefonnummer.

Om omprövningsbeslutet kan delges som elektroniskt meddelande ska
ändringssökanden också ange sin e-postadress.

Protokoll

  Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras från det
tem po rä ra beredningsorganets registratorskontor.

  Protokollet har gjorts tillgängligt i det allmänna datanätet 12.5.2022.

  I anvisningarna om hur man begär omprövning vilka sänds till en part
ska avsändningsdatum anges: xx.xx.xxxx.

  Beslutet har delgetts parten genom ett brev som har sänts xx.xx.xxxx.

  Beslutet har delgetts parten genom ett e-postmeddelande som har
sänts xx.xx.xxxx.


