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Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Tid  28.04.2022 kl. 18:01 - 19:52

Plats  MS Teams

NÄRVARANDE Nylander Mikaela 18:01 - 18:18 ordförande Borta § 3
Honkasalo Riku 18:01 - 19.52 1. vice ordförande
Eskola Tapani 18:01 - 18:18 2. vice ordförande Borta § 3
Andersson Otto 18:01 - 19.52 medlem
Björkman Patrik 18:01 - 19.52 medlem
Edgren Bernhard 18:01 - 19.52 medlem
Junes Heikki 18:01 - 19:52 ersättare
Kujala Arto 18:01 - 19:52 ersättare
Henriksson Fred 18:01 - 19:52 ersättare
Manninen -Ollberg Marja 18:01 - 18:19 medlem Borta § 3
Mattila Marketta 18:01 - 18:20 medlem Borta § 3
Nurme Pia 18:01 - 19:52 medlem
Perokorpi Jenna 18:01 - 19.52 medlem
Railila Marika 18:01 - 19.52 medlem
Servin Kevin 18:01 - 18:19 medlem Borta § 3
Jäppilä Matti 18:19 - 19:52 ersättare Närvarande § 3

FRÅNVARANDE Forsman Kristian medlem
Lepola Janne medlem
Lindqvist Kaj medlem

ÖVRIGA Vestman Heikki 18:01 - 19.52 fullmäktiges
ordförande

Blomqvist-Valtonen Elin 18:01 - 18:19 fullmäktiges 1.
vice ordförande

Borta § 3

Karlsson Anette 18:01 - 18:20 fullmäktiges 2.
vice ordförande

Borta § 3

Liljestrand Tom 18:01 - 19.52 nationalspråksnä
mndens
ordförande

Silvennoinen Ann-Sofie 18:01 - 19.52 tf.
välfärdsområdesdi
rektör

Kokko Leena 18:01 - 19.52 vikarie för tf.
välfärdsområdesdi
rektör

Johansson Peter 18:01 - 19.52 räddningsdirektör
Määttä Tomas 18:01 - 19.52 förvaltningsjurist,

sekreterare
Heiskanen Sanna 18:01 - 19.52 kommunikations

planerare

4.5.2022  Mikaela Nylander Riku Honkasalo
 Ordförande 1-2 §§, 4-6§§ Ordförande 3 §

 Tomas Määttä
 sekreterare
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Behandlade ärenden §§ 1 - 6

Protokollet justerat  5.5.2022   6.5.2022

Pia Nurme   Jenna Perokorpi

Protokollet offentligt framlagt
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 1 28.04.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 1
 Välfärdsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och bes-

lut fört.

 Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145§) ska mö tes kal lel-
sen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det in for me-
ras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna da-
tanätet (146§).

 Kallelsen har skickats till ledamöterna 25.4.2022 och samtidigt pub li-
ce rats 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.

Beslut:

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

Välfärdsområdesstyrelsen konstaterade mötet lagenligt
sammankallat och beslutfört.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 2 28.04.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 2
 Mötets protokolljusterare väljs.

 När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sek re te-
ra re protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för
att justeras elektroniskt.

 Beslutförslag:
 Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser

Maja Manninen-Ollberg och Pia Nurme till mötets pro to koll jus te rare.

 Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde valde
 Pia Nurme och Jenna Perokorpi till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3 28.04.2022

AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3
 Medlemmarna i Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse informeras

om aktuella ärenden.

Verkställande direktör Heidi Räihä-Jaakola presenterar:

Ändringar i affärsverket Kungavägens arbetshälsas verksamhet från
år 2023 framåt.

Beslut:

Beslutades att behandla ärendet som sista ärendet på
föredragningslistan. 

Ordförande Mikaela Nylander, medlemmarna Tapani Eskola,
Marja-Manninen Ollberg, Marketta Mattila och Kevin Servin samt
områdesfullmäktiges 1. viceordförande Elin Blomqvist-Valtonen ja
områdesfullmäktiges 2. viceordförande Anette Karlsson anmälde jäv
i frågan (samfundsjäv) och var inte närvarande då paragrafen
behandlades och beslutet fattades.

Riku Honkasalo var ordförande under behandling av 3 §.

Ärendet antecknades för kännedom.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 4 28.04.2022

BEVILJANDE AV AVSKED FRÅN VÄLFÄRDOMRÅDESSTYRELSENS ERSÄTTARSKAP
OCH VAL AV EN NY ERSÄTTARE, MÅRTENSON JESSE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 4

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

Ersättare i välfärdsområdesstyrelsen, Jesse Mårtenson (RKP), har
22.4.2022 anhållit på grund av personliga skäl om avsked från sitt
uppdrag som ersättare i styrelsen.

Enligt 75§ i lagen om välfärdsområden kan den som har giltiga skäl
kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett den
förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt 78§ i lagen om välfärdsområden kan man inte välja en sådan
person i välfärdsområdesstyrelsen

 som är anställd hos välfärdsområdet och lyder direkt under
välfärdsområdesstyrelsen

 som i en uppgift jämförbar med uppgifter ovan är anställd hos en
sammanslutning eller stiftelse där välfärdsområdet har
bestämmande inflytande  som är föredragande i en nämnd eller
annars svarar för beredningen av ärenden som kommer att
behandlas av välfärdsområdesstyrelsen

 som är ledamot i styrelsen eller i ett därmed jämförbart organ eller
i en ledande och ansvarsfull uppgift eller i en därmed jämförbar
ställning i en affärsdrivande sam mans lutning eller stiftelse, om det
är fråga om en sådan sammanslutning som kan ha väsentlig nytta
eller lida väsentlig skada av hur de ärenden avgörs som normalt
behandlas i välfärdsområdesstyrelsen.

Vid tillsättandet av välfärdsområdesstyrelsen ska beaktas 4a§ i
lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män, enligt vilken kvinnor
och män ska vara representerade till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.

Välfärdsområdesstyrelsens sammansättning för mandattiden
2022-2025:

Jäsen Varajäsen
Mikaela Nylander SFP,
ordförande

Petra Lind SFP

Riku Honkasalo SAML+KD,1.
vice ordförande

Jere Riikonen SAML+KD

mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi
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Tapani Eskola SDP, 2. vice
ordförande

Pertti Lohenoja SDP

Otto Andersson SFP Mikael Karlsson SFP
Pia Nurme SAML+KD Jeanette Broman SAML+KD
Jenna Perokorpi SDP Arja Isotalo SDP
Bernhard Edgren SFP Jesse Mårtenson SFP
Janne Lepola SAML+KD Arto Kujala SAML+KD
Kaj Lindqvist SFP Fred Henriksson SFP
Kevin Servin SANNF Matti Jäppilä SANNF
Marketta Mattila GRÖNA Lilli Kahri GRÖNA
Marika Railila SFP Frida Sigfrids SFP
Marja Manninen-Ollberg
SAML+KD

Mia Myllys SAML+KD

Patrik Björkman SFP Tove Munkberg SFP
Kristian Forsman CENT Heikki Junes CENT

tf. välfärdsområdesdirektören

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Jesse
Mårtenson beviljas avsked från uppdraget som ersättare i
välfärdsområdesstyrelsen och att fullmäktige väljer en ny ersättare
till styrelsen.

Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade föreslå för fullmäktige att Jesse
Mårtenson beviljas avsked från uppdraget som ersättare i
välfärdsområdesstyrelsen och att fullmäktige väljer en ny ersättare
till styrelsen.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 5 28.04.2022

TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 5
 Följande tjänsteinnehavare har sänt beslutförteckningar:

 Tf. välfärdsområdesdirektör. 20.4.2022 § 12 

 Ordförande:
 Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och

med de lar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte an-
vän der sin upptagningsrätt.

 Beslut:

 Beslutades enligt förslaget.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 6 28.04.2022

FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 6
 Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse anteck nar följande skri vel-

ser, beslut m.m. för kännedom:

 Ej ärenden.
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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:
1-6 §§

Anvisningar om begäran om omprövning (lagen om välfärdsområden)

Gäller följande paragrafer:

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
välfärdsområdets områdesstyrelse.

  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 9.5.2022.

  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.


