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Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Tid  21.06.2022 kl. 18:10 - 20:34

Plats  Kirkonkylän koulu, Veteraanitie 3, 07560 PUKKILA

NÄRVARANDE Vestman Heikki 18:10 - 20:34 ordförande
Blomqvist- Valtonen Elin 18:10 - 20:34 1. vice ordförande
Karlsson Anette 18:10 - 20.34 2. vice ordförande
Andersson Otto 18:10 - 20.34 ledamot
Edgren Bernhard 18:10 - 20.34 ledamot
Eloranta Anna-Mari 18:10 - 20.34 ledamot
Engblom Charlotta 18:10 - 20.34 ledamot
Eskola Tapani 18:10 - 20.34 ledamot
Forsman Kristian 18:10 - 20.34 ledamot
Harkimo Roy 18:10 - 20.34 ledamot
Hoffren Irmeli 18:10 - 20.34 ledamot
Honkasalo Riku 18:10 - 20.34 ledamot
Hällfors Christoffer 18:10 - 20.34 ledamot
Isotalo Arja 18:10 - 20.34 ledamot
Jalonen Jaakko 18:10 - 20.34 ledamot
Jäppilä Matti 18:10 - 20.34 ledamot
Kahri Lilli 18:10 - 20.34 ledamot
Karlsson Mikael 18:10 - 20.34 ledamot
Kivineva Sanna 18:10 - 20.34 ledamot
Korpi Marianne 18:10 - 20.34 ledamot
Kujala Arto 18:10 - 20.34 ledamot
Kurki Sanna 18:10 - 20.34 ledamot
Lastuvuori Jenni 18:10 - 20.34 ledamot
Liljestrand Tom 18:10 - 20.34 ledamot
Lindqvist Kaj 18:10 - 20.34 ledamot
Lund Bodil 18:10 - 20.34 ledamot
Luusua Ilkka 18:10 - 20.34 ledamot
Manninen- Ollberg Marja 18:10 - 20.34 ledamot
Mattila Marketta 18:10 - 20.34 ledamot
Munkberg Tove 18:10 - 20.34 ledamot
Nylander Mikaela 18:10 - 20.34 ledamot
Perokorpi Jenna 18:10 - 20.34 ledamot
Pietikäinen Markus 18:10 - 20.34 ledamot
Pirhonen Matti 18:10 - 20.34 ledamot
Railila Marika 18:10 - 20.34 ledamot
Riikonen Jere 18:10 - 20.34 ledamot
Röman Micaela 18:10 - 20.34 ledamot
Servin Kevin 18:10 - 20.34 ledamot
Sigfrids Frida 18:10 - 20.34 ledamot
Siltakorpi Pasi 18:10 - 20.34 ledamot
Sinkkonen Tiina 18:10 - 20.34 ledamot
Stenberg Pamela 18:10 - 20.34 ledamot
Stenman Lotte- Marie 18:10 - 20.34 ledamot
Sundbäck Tom 18:10 - 20.34 ledamot
Suominen Tero 18:10 - 20.34 ledamot
Sveholm Per 18:10 - 20.34 ledamot
Turunen Janne 18:10 - 20.34 ledamot
Uski Nina 18:10 - 20.34 ledamot
von Flittner Maria 18:10 - 20.34 ledamot
Wiitakorpi Jorma 18:10 - 20.34 ledamot
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Aaltonen Johanna 18:10 - 20.34 ersättare
Broman Jeanette 18:10 - 20.34 ersättare
Engård Benny 18:10 - 20.34 ersättare
Kittilä Juha 18:10 - 20.34 ersättare
Lind Petra 18:10 - 20.34 ersättare
Malmberg Pia 18:10 - 20.34 ersättare
Myllys Mia 18:10 - 20.34 ersättare
Nieminen Mikko 18:10 - 20.34 ersättare
Repo Tuomo 18:10 - 20.34 ersättare
Sajomaa Lennu 18:10 - 20.34 ersättare

FRÅNVARANDE Björkman Patrik ledamot
Hjelt Nea ledamot
Kylätasku Leo ledamot
Lepola Janne ledamot
Lindgren Satu ledamot
Lönnfors Hanna ledamot
Metsola Silja ledamot
Nurme Pia ledamot
Vihreäluoto Hannu ledamot
Silvennoinen Ann-Sofie tf.

välfärdsområdesdi
rektör

Johansson Peter räddningsdirektör

ÖVRIGA Kokko Leena 18:10 - 20.34 vikarie för tf.
välfärdsområdesdi
rektör

Heiskanen Sanna 18:10 - 20.34 kommunikations
planerare

Määttä Tomas 18:10 - 20.34 förvaltningsjurist,
sekreterare

  29.6.2022 (dokumentet elektroniskt undertecknat)

 Heikki Vestman Tomas Määttä

 Ordförande Sekreterare

Behandlade ärenden §§ 1 - 5

Protokollet justerat 29.6.2022 (elektroniskt undertecknat)

  Irmeli Hoffren  Christoffer Hällfors

Protokollet offentligt framlagt 30.6.2022
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 1 21.06.2022

MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 1
 Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges mötets laglighet och

bes lut för het.

 Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (106§)
kal lel sen skall sändas senast fyra dagar före sammanträdet.Inom
sam ma tid ska det informeras om sammanträdet på väl färd som rå-
des webbplats i det allmänna datanätet.

 Kallelsen har skickats till fullmäktigeledamöterna 17.6.2022 och
sam ti digt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

 Beslutförslag:
 Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

 förrättar namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde och konstaterar vilka le da mö ter som
meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till sam-
mant rä det,

 konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat
och beslutfört.

 Beslut:

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

 - förrättade namnupprop och konstaterade vilka ledamöter som
 meddelat förhinder och vilka ersättare som kallats till mötet.

 - konstaterade mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 2 21.06.2022

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 2
 Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärsområde (126§)

ut ser välfärdsområdesfullmäktige vid varje sammanträde två full-
mäk ti ge le da mö ter som ska justera protokollet för sammanträdet till
de delar som det inte justeras vid sammanträdet.

 När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesfullmäktiges sek re-
te ra re protokollet till ord fö ran de och de utsedda protokolljusterarna
för att godkännas elekt ro nisk.

 Beslutförslag:

 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Irmeli Hoffren och Riku
Hon ka sa lo till mötets pro to kolljusterare.

 Beslut:

 Mötets ordförande lade fram ett ändringsförslag med följande
innehåll:

 Till mötets protokolljusterare väljs Irmeli Hoffren och Christoffer
Hällfors.

 Områdesfullmäktige godkände ändringsförslaget enhälligt och till
mötets protokolljusterare valdes Irmeli Hoffren och Christoffer
Hällfors.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 3 21.06.2022

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 3
 De ärenden som behandlas vid välfärdsområdesfullmäktiges möte

har på förhand meddelats genom en möteskallelse med åtföljande
fö re drag nings lis ta.

 Enligt 118 § i förvaltningsstadga för Östra Nylands välfärdsområde
ska ärendena behandlas i den ordning som anges i fö re drag nings lis-
tan, om inte välfärdsområdesfullmäktige beslutar något annat.

 Beslutförslag:
 Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att godkänna fö re drag-

ningslistan.

 Beslut:

 Beslutades enhälligt enligt beslutförslaget.



ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGE

PROTOKOLL 6/2022 7

_________________________________________________________________________

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 14 16.06.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 4 21.06.2022

VAL AV VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 14

Beredning och ytterligare information:

Direktören för social- och hälsovårdsväsendet i Sibbo, Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Välfärdsområdesfullmäktige har 17.3.2022 (§ 10) beslutat inrätta en tjänst som
välfärdsområdesdirektör samt fastställt behörighetsvillkoren för tjänsten och de
kriterier som ska betonas i platsannonsen. Samtidigt har fullmäktige beslutat
lediganslå tjänsten och fastställt de tillvägagångssätt som ska följas i
beredningen. Det har bestämts att tjänsten besätts tidsbestämt för fem år.

Tjänsten som välfärdsområdesdirektör var lediganslagen så att den kunde sökas
19.4.–10.5.2022. Platsannonsen publicerades i tjänsten Kuntarekry, i
TE-tjänsters te-palvelut.fi samt i Helsingin Sanomat och Hufvudstadsbladet.
Platsannons ingår också som bilaga till detta beslut.

Välfärdsområdet emottog sju ansökningar före ansökningstidens utgång. Alla
sökande uppfyllde de behörighetsvillkor som angetts i annonsen.

Ansökningsprocessen hade flera stadier, och där utnyttjades en extern
rekryteringskonsults tjänster. Alla sju sökande intervjuades. Efter den första
intervjuomgången valde man ut fem sökande som gick vidare och som
intervjuades av välfärdsområdesstyrelsen. De ansågs bland de bäst lämpade för
den utlysta tjänsten i enlighet med utnämningsgrunderna i grundlagen. Tre
sökande gick vidare till nästa intervjuomgång i och med att de vid en jämförelse
ansågs uppfylla utnämningsgrunderna bäst. De tre bästa sökandena blev
föremål för en personbedömning, som utfördes av den externa
rekryteringskonsulten. I provet använde man till exempel bedömning av
personligheten och dugligheten samt utredde man sökandenas motivation.
Syftet med bedömningen var att få fram ledarskapspotentialen samt identifiera
styrkor och även riskabla drag. Urvalsförfarandet fortsatte ännu med intervjuer i
välfärdsområdesfullmäktige. Rekryteringskonsulten deltog i intervjuerna genom
att presentera resultaten av personbedömningarna och stod även i övrigt till
fullmäktigeledamöternas förfogande.

mailto:leena.kokko@sipoo.fi.
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En sammanfattning av centrala punkter i sökandenas erfarenhets- och
utbildningsbakgrund föreligger som bilaga till beslutsförslaget.

Det föreskrivs i 45 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att
välfärdsområdesdirektören väljs av välfärdsområdesfullmäktige. De
utnämningsgrunder som kommer i fråga är de i 125 § 2 mom. i grundlagen
nämnda skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

På basis av personliga egenskaper som kom fram i intervjuerna och i
personbedömningarna samt den utredning som erhållits beträffande
sökandenas utbildning och erfarenhet har de som berett utnämningen bildat sig
en helhetsuppfattning om de tre bäst lämpade sökandena till tjänsten. Man har i
beredningen av valet betonat de kriterier som räknats upp i platsannonsen.

Det föreslås att välfärdsområdesstyrelsen beslutar att förelägga
välfärdsområdesfullmäktige ett förslag till person som ska väljas till
välfärdsområdesdirektör på basis av tjänsteutnämningsgrunderna och den
utredning om sökandena som erhållits och särskilt med beaktande av de
egenskaper som understrukits i platsannonsen.

Valet av den person som välfärdsområdesfullmäktige föreslås välja står mellan
magistern i hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen, magistern i
hälsovetenskaper Pia Nurmi och ekonomie magister Max Lönnqvist.

Enligt § 53 i förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige också
bestämma välfärdsområdesdirektörens lön.

Bestämmelser som tillämpats

125 § i grundlagen

Bilagor

Platsannons

Sammanfattning av sökande - innehåller personuppgifter, publiceras inte i
allmänna datanätet
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Ordföranden:

Välfärdsområdesstyrelsen för en diskussion och bestämmer vilken person som
välfärdsområdesfullmäktige föreslås välja till tjänsten som
välfärdsområdesdirektör.

De som på detta stadium är med i urvalsprocessen är magistern i
hälsovetenskaper Ann-Sofie Silvennoinen, magistern i hälsovetenskaper Pia
Nurmi och ekonomie magister Max Lönnqvist.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att tjänsten besätts så att prövotidens längd
är sex (6) månader och anställningens längd är fem (5) år. Tjänsteutnämningen
är villkorlig tills den som valts till tjänsten har framlagt ett godtagbart hälsointyg.
Det görs också en säkerhetsutredning om den person som valts.

Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att välfärdsområdesfullmäktige samtidigt
fattar beslut om välfärdsområdesdirektörens helhetsavlöning. Med
välfärdsområdesdirektören ingås separat ett direktörsavtal, som
välfärdsområdesstyrelsen godkänner i enlighet med 46 § i lagen om
välfärdsområden.

Paragrafen justeras genast vid sammanträdet.

Beslut:

Områdestyrelsen beslutade enhälligt att behandla ärendet på grund av
ordförandens redogörelse eftersom föredraganden är jävig att föredra ärendet.

Tf. välfärdsområdesdirektör Ann-Sofie Silvennoinen anmälde jäv i frågan (28 § 1
mom. 1 punkten i förvaltningslagen, partsjäv) och var inte närvarande då
paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Tjänsteinnehavarna som deltog mötet förutom sekreteraren avlägsnade sig för
tiden mellan klockan 19.30 - 20.35 då paragrafen behandlades och beslutet
fattades.

Under diskussionen ändrade ordförande sitt beslutförslag och nya förslaget blev:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesfullmäktige beslutar
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1. förrätta valet till tjänsten som välfärdsområdesdirektör,

2. tjänsten besätts så att anställningens längd är fem (5) år och prövotidens
längd är sex (6) månader,

3. konstatera att valet är villkorligt tills den valda personen har visat upp ett
godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd och

4. det görs också en säkerhetsutredning om den person som valts.

Med välfärdsområdesdirektören ingås separat ett direktörsavtal.

Områdesstyrelsen beslutade enhälligt att godkänna det förändrade
beslutförslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 4

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar

1. förrätta valet till tjänsten som välfärdsområdesdirektör,

2. att tjänsten besätts så att anställningens längd är fem (5) år
och prövotidens längd är sex (6) månader,

3. att konstatera att valet är villkorligt tills den valda personen har
visat upp ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd och

4. att det görs också en säkerhetsutredning om den person som
valts.

Med välfärdsområdesdirektören ingås separat ett direktörsavtal.

Bilagor:   1. rekryteringsannons
   2. sammanfattning av sökande - innehåller    
   personuppgifter, publiceras inte i allmänna datanätet

  Beslut:

  Otto Andersson lade fram ett ändringsförslag med följande innehåll:

  Efter ändringsförslaget vore beslutsförslagets ordalydelse följande:

  Välfärdsområdesfullmäktige beslutar
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  1.      förrätta tjänsteval av välfärdsområdesdirektör,
2.      välja välfärdsområdesdirektören tidsbestämt för fem (5) år, och
att sex månaders prövotid följs vid besättandet av tjänsten,
3.      välja en person som träder i stället för den som valts till
tjänsten som välfärdsområdesdirektör i händelse av avsägelse från
tjänsten,
4.      välja en person som träder i stället för den som valts att träda i
stället för den som valts till tjänsten som välfärdsområdesdirektör i
händelse av avsägelse från tjänsten,
5.      konstatera att tjänsteutnämningen är villkorlig tills den som
valts till tjänsten har framlagt ett godtagbart hälsointyg, och
6. att det ska göras en säkerhetsutredning om den person som
valts.

  Med välfärdsområdesdirektören ingås ett separat direktörsavtal.

  Områdesfullmäktige godkände ändringsförslaget enhälligt.

Det antecknades att ordföranden meddelade att
fullmäktigeledamöterna före tjänstevalet har möjlighet att vid mötet
ta del av de sökandenas ansökningar och resultaten i
personbedömningar.

Ordföranden lade fram ett förslag om att tjänstevalet förrättas som
majoritetsval med slutna sedlar. Fullmäktige godkände ordförandens
förslag enhälligt.

  Ordföranden lade fram ett förslag om valförfarandet som följer:

  - På röstsedeln skrivs efternamnet på en kandidat.

  - De sökandenas namn presenteras till mötet i bokstavsordning enligt
  efternamn. Mötets sekreterare räknar upp personer som kandiderar i
  tjänstevalet.

  - Fullmäktigeledamoten kan vid valet avge en röst till vilken sökande
  som helst som uppfyller behörighetskraven.

  - Det är inte obligatoriskt att avge en röst.

  - Som rösträknare fungerar de som har valts till protokolljusterare och
  de bistår också i övrigt i valförrättningen.

  - Under rösträkningen hålls en mötespaus.

  - Röstsedlarna läggs i en valurna i namnuppropsordningen som
  förrättas av mötets sekreterare.

  Förslaget om valförfarandet godkändes enhälligt.

  Mötets sekreterare räknade upp personer som kandiderar i tjänstevalet:
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  - Halme, Eeva Stiina
  - Kiukas, Vertti
  - Kiviniemi, Antero
  - Lönnqvist, Max
  - Markkula, Harri
  - Nurme, Pia
  - Silvennoinen, Ann-Sofie

  Ordföranden förklarade tjänstevalet påbörjat.

  Ordföranden avbröt mötet för tiden då rösträkningen hölls kl. 
  18.50–19.02.

  Ordföranden läste upp valresultatet.

  I tjänstevalet avgavs sammanlagt 59 röster och rösterna fördelade sig
  som följer:

  Halme, Eeva Stiina 0 röster
  Kiukas, Vertti 0 röster
  Kiviniemi, Antero 0 röster
  Lönnqvist, Max 27 röster
  Markkula, Harri 0 röster
  Nurme, Pia 14 röster
  Silvennoinen, Ann-Sofie 18 röster

  Eftersom ingen har fått över hälften av avgivna röster vid valet av
  välfärdsområdesdirektören, förrättas ett nytt val mellan de två 
  kandidater som har fått flest röster: Lönnqvist och Silvennoinen.

  Ordföranden avbröt mötet för tiden då rösträkningen hölls kl. 
  19.39–19.49.

  Ordföranden läste upp valresultatet.

  I tjänstevalet avgavs sammanlagt 59 röster och rösterna fördelade sig
  som följer:

  Lönnqvist, Max 40 röster
  Silvennoinen, Ann-Sofie 19 röster

  Eftersom Max Lönnqvist har fått flest röster vid det nya valet har han
  blivit vald till välfärdsområdesdirektör i Östra Nylands välfärdsområde.

  Dessutom förrättade fullmäktige ett tjänsteval av en ersättare för
  välfärdsområdesdirektören i händelse av avsägelse.

  Ordföranden avbröt mötet för tiden då rösträkningen hölls kl. 
  20.08-20.19.
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  Ordföranden läste upp valresultatet.

  I tjänstevalet avgavs sammanlagt 59 röster och rösterna fördelade sig
  som följer:

  Halme, Eeva Stiina 0 röster
  Kiukas, Vertti 0 röster
  Kiviniemi, Antero 0 röster
  Markkula, Harri 0 röster
  Nurme, Pia 22 röster
  Silvennoinen, Ann-Sofie 37 röster

  Eftersom Ann-Sofie Silvennoinen har fått över hälften av rösterna har
  hon blivit vald till ersättare i tjänsten som välfärdsområdesdirektör i
  händelse av eventuell avsägelse.

  Ordföranden frågade utifrån valresultatet områdesfullmäktige om
  områdesfullmäktige enhälligt kan välja Pia Nurme till ersättare för
  personen som valdes till ersättare för välfärdsområdesdirektören i
  händelse av avsägelse.

  Områdesfullmäktige beslutade enhälligt välja Pia Nurme till ersättare för
  personen som valdes till ersättare för välfärdsområdesdirektören i
  händelse av avsägelse.

  Ordföranden fastställde att områdesfullmäktige som resultat av det
  förrättade tjänstevalet har valt Max Lönnqvist till tjänsten som 
  välfärdsområdesdirektör för en tidsperiod av fem (5) år.

  Sex månaders prövotid följs vid besättandet av tjänsten.

  Fullmäktige har i tjänstevalet valt Ann-Sofie Silvennoinen till ersättare i
  händelse av avsägelse av den som valdes till tjänsten som 
  välfärdsområdesdirektör och ytterligare Pia Nurme till ersättare i
  händelse av avsägelse av den som valdes till ersättare.

  Fullmäktige beslutar att tjänsteutnämningen är villkorlig tills den som
  valts till tjänsten har framlagt ett godtagbart hälsointyg, och att det ska
  göras en säkerhetsutredning om den person som valts.

  Med välfärdsområdesdirektören ingås ett separat direktörsavtal.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

§ 5 21.06.2022

MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige § 5
 Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har full-

mäk ti ge grup per na och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skrift li-
ga motioner i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet och
för valt ning. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller elekt-
ro niskt.

 Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till väl-
färd som rå dess ty rel sen för beredning. Välfärdsområdesfullmäktige
kan besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det
ären de som avses i motionen.

 Ordföranden konstaterar de motioner som avses i 138 § i för valt-
ningss tad gan.

 Beslutförslag:
 Välfärdsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner för

kän ne dom och remittera dem till välfärdsområdesstyrelsen för
beredning.

Beslut:

 Antecknades för kännedom att det inte på mötet lämnades in
motioner.


