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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 12.9.2022 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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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 väljer
Tapani Eskola och Otto Andersson till mötets protokolljusterare.
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GODKÄNNANDE AV ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES EKONOMISTADGAN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Marjut Helske, marjut.
helske@porvoo.fi.
Det bestäms i 26 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdesstyrelsen leder välfärdsområdets verksamhet, förvaltning och ekonomi. I kapitel 12 i förvaltningsstadgan
behandlas ekonomin. Detta kapitel ska preciseras med en ekonomistadga. Genom ekonomistadgan delegerar välfärdsområdesstyrelsen också uppgifter med anknytning till skötseln av ekonomin till
tjänsteinnehavare.
Ekonomistadgan
godkänns
av
välfärdsområdesstyrelsen.
Välfärdsområdesstyrelsens befogenheter fastställs i 26 § i
förvaltningsstadgan. ”Till den del befogenheterna inte regleras i lag,
förvaltningsstadgan eller ett vidaredelegeringsbeslut är det
välfärdsområdesstyrelsen som har befogenheterna.”
Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesstyrelse godkänner
ekonomistadgan, som föreligger som bilaga, till välfärdsområdets
ekonomistadga.

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE
Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

FÖREDRAGNINGSLISTA

§4

16/2022

6

15.09.2022

4
AVSKRIVNINGSPLAN FÖR UTGIFTER FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES
BESTÅENDE AKTIVA MED BÖRJAN 1.1.2023
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och tilläggsinformation:
Bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion har
19.4.2022 utfärdat allmänna anvisningar om hur välfärdsområdets
bestående aktiva ska bokföras. Välfärdsområdes- och kommunsektionens allmänna anvisningar och utlåtanden är en del av den goda
redovisningssed som välfärdsområdena ska iaktta. De allmänna anvisningarna innehåller förhållningsregler som välfärdsområdena ska
följa i fråga om planenliga avskrivningar. Det har vid Östra Nylands
välfärdsområde utarbetats en avskrivningsplan som är i linje med
bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektions allmänna anvisningar. Planen träder i kraft 1.1.2023.
Det bestäms i 81 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att välfärdsområdesstyrelsen godkänner avskrivningsplaner för olika tillgångar eller tillgångsgrupper samt den gräns för små
upphandlingar som ska tillämpas vid avskrivningar. Välfärdsområdesfullmäktige godkänner grunderna för avskrivningar enligt plan.
Genom avskrivningsplanen periodiseras i resultaträkningen anskaffningsutgiften för immateriella och materiella tillgångar som kostnad i
de grupper vilka ska bokföras i balansen som bestående aktiva. Utgiften periodiseras som avskrivningar över de år då tillgången har
betydelse för verksamheten som produktionsfaktor, antingen som
en tillgång som genererar inkomster eller som en del av produktionen av basservice. Avskrivningsplanen gäller både anskaffningsutgifterna för bestående aktiva tillgångar och andra utgifter med långsiktig inverkan.
Bilaga 1. Avskrivningsplan för utgifter för Östra Nylands välfärdsområdes bestående aktiva med början 1.1.2023
Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:
Väldfärdsområdestyrelsen godkänner avskrivningsplanen enligt
bilagan.
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ÄNDRING AV ARVODESSTADGAN FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE OCH
BESLUT OM TJÄNSTEINNEHAVARES MÖTESARVODEN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och upplysningar: ledningsgruppsmedlemmen, Mörskom
kommuns
förvaltningsdirektör
Matti
Latva-Pirilä,
matti.latva-pirila@myrskyla.fi, och förvaltningsjurist Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi
Välfärdsområdets förvaltningsstadga och den till förvaltningsstadgan
bifogade arvodesstadgan har vid behov uppdaterats under
beredningen av välfärdsområdets organisation. Östra Nylands
välfärdsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 (§
4) arvodesstadgan för förtroendevalda, vilken utgör en bilaga till
förvaltningsstadgan. I arvodesstadgan fastställs de förtroendevaldas
mötes- och andra arvoden samt grunderna för dessa.
I den antagna arvodesstadgan har emellertid inte fastställts
tjänsteinnehavares och andra anställdas mötesarvoden och andra
arvoden för deltagande i sammanträden eller välfärdsområdets
övriga tillställningar.
Det föreslås att arvodesstadgan ändras på följande punkter:
1 § För sammanträden för Östra Nylands välfärdsområdes organ betalas följande sammanträdesarvoden:


Tjänsteinnehavares och andra anställdas arvoden för
deltagande i sammanträden och andra tillställningar

De ändringar som föreslås i arvodesstadgan har i det bifogade
utkastet till arvodesstadga markerats med gul bakgrundsfärg.
Bilaga: arvodesstadga, uppdaterad version
Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen
beslutar
föreslå
välfärdsområdesfullmäktige att fullmäktige beslutar
1.
godkänna välfärdsområdets arvodesstadga och de
ändringar som föreslås i densamma enligt det förslag som
föreligger som bilaga,
2.
att ändringen av arvodesstadgan träder i kraft omedelbart
när fullmäktige har fattat beslut om att ändra
förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär,
3.
att arvodesstadgan i tillämpliga delar tillämpas retroaktivt
då det gäller betalningen av sådana arvoden som ännu
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vid välfärdsområdet på grund av avsaknaden av
bestämmelser i frågan i arvodesstadgan.
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VÄLFÄRDSOMRÅDESDIREKTÖRENS ANMÄLNINGAR OM BISYSSLA
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och upplysningar: Förvaltningsjurist Tomas Määttä,
ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist har gjort anmälan om två bisysslor:
 2M-IT, styrelsemedlem
 Turku City Data, styrelsemedlem
Det föreskrivs i 18 § 2 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och
välfärdsområden (304/2003) att en tjänsteinnehavare inte får ta emot eller
inneha en bisyssla som kräver att arbetstid används för uppgifter som hör till
bisysslan. Arbetsgivaren kan på ansökan bevilja tillstånd att sköta också en
sådan bisyssla. För övriga bisysslors vidkommande räcker det med att
tjänsteinnehavaren gör anmälan till arbetsgivaren.
Vid prövning av om bisysslotillstånd ska beviljas ska det beaktas att
tjänsteinnehavaren inte på grund av bisysslan får bli jävig i sina uppgifter.
Bisysslan får inte heller äventyra förtroendet för opartiskheten i skötseln av
uppgifterna och inte heller annars inverka menligt på en behörig skötsel av
uppgifterna. Verksamhet som i egenskap av konkurrerande verksamhet
uppenbart skadar arbetsgivaren får inte utövas som bisyssla.
Det bestäms i 60 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde att
när det gäller att avgöra ansökningar om bisysslotillstånd och beslut om
återkallande av sådana tillstånd samt om förbud mot att ta emot och inneha
bisyssla för välfärdsområdesdirektören är det välfärdsområdesstyrelsen som gör
det.
Välfärdsområdesdirektör Lönnqvists nuvarande förtroendeuppdrag ger enligt
den bedömning som gjorts beträffande dem inte upphov till jäv och äventyrar
inte förtroendet för opartiskheten i skötseln av välfärdsområdesdirektörens
uppgifter. Förtroendeuppdragen inverkar inte heller annars menligt på en
behörig skötsel av välfärdsområdesdirektörens uppgifter. Förtroendeuppdragen
är inte heller av den karaktären att det vore fråga om verksamhet som
konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet och som skadar arbetsgivaren.
Beslutsförslag, ordföranden:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att behandla ärendet på basis av
ordförandens förslag, eftersom föredraganden på grund av jäv inte kan föredra
ärendet, och antecknar välfärdsområdesdirektörens anmälningar om bisyssla för
kännedom, eftersom det i förtroendeuppdragen inte är fråga om konkurrerande
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verksamhet och eftersom de inte heller ger upphov till jäv, äventyrar förtroendet
för opartiskheten eller inverkar menligt på en behörig skötsel av
välfärdsområdesdirektörens uppgifter.
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ÖVERGÅNGSPLAN OCH -AVTAL FÖR PERSONALEN
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Enligt införandelagen överförs personalen till Östra Nylands
välfärdsområde genom så kallad automatisk överlåtelse av rörelse i
enlighet med lagstiftningen om välfärdsområden. Från kommunerna
och samkommunerna överförs till välfärdsområdet social- och
hälsovårdens uppgifter och räddningsväsendets uppgifter samt den
personal som sköter dessa uppgifter, kuratorerna och psykologerna
inom studerandevården samt anställda inom stödtjänster, om minst
hälften av deras arbetsuppgifter består av stöduppgifter i anslutning
till ovan nämnda uppgifter. Därtill ska verksamheten och personalen
vid specialomsorgsdistrikten Eteva och Kårkulla överföras till
välfärdsområdet till den del de huvudsakligen är belägna i Östra
Nylands välfärdsområde.
Övergångsplanen är välfärdsområdets verkställighetsplan för att
säkerställa en välfungerande och trygg övergång för personalen. I
planen beskrivs åtgärderna och en grov tidsplan för dem.
Övergångsplanen
fungerar
också
som
en
del
av
samarbetsförfarandet i syfte att underlätta överföringen av personal.
De till överföringen anslutna arrangemangen bereds i samarbete
inom de organisationer från vilka överföringen sker och inom
välfärdsområdet tillsammans med personalrepresentanterna.
Ett övergångsavtal för personalen ingås mellan å ena sidan de
arbetsgivare som överlåter personal och å andra sidan
välfärdsområdet. Principerna för överföring av personal genom
automatisk överlåtelse av rörelse finns i lagstiftningen om
välfärdsområden. Därför är övergångsavtalet snarare ett verktyg för
att konstatera saken.
Övergångsavtalet
innebär
primärt
säkerställande
av
förutsättningarna för en smidig övergång och en överenskommelse
mellan olika aktörer om ansvarsfördelningen vid tidpunkten för
övergång. Övergångsavtalet fungerar som
underlag för
förhandlingarna om överlåtelse av rörelse. Avtalet ska kompletteras
och preciseras under förhandlingarnas gång. Övergångsavtalet
behandlas i ett samarbetsorgan både hos den arbetsgivare som
överlåter personal och hos den arbetsgivare som tar emot personal
innan beslut fattas. Det övergångsavtal för personalen som
förhandlingarna resulterar i samt en noggrann förteckning över den
personal som överförs kommer upp för beslut inom välfärdsområdet
mot slutet av år 2022.
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Utkasten till övergångsplan och övergångsavtal för personalen har
före behandlingen i välfärdsområdesstyrelsen och fullmäktige
behandlats i välfärdsområdets samarbetsorgan på mötena
23.2.2022 och 2.9.2022. Utkasten till övergångsplan och
övergångsavtal för personalen var första gången uppe till
behandling i välfärdsområdesstyrelsen vid dess sammanträde
17.3.2022 och i välfärdsområdesfullmäktige vid dess sammanträde
19.4.2022.
Bilagor
Bilaga 1 Utkast till övergångsplan för personalen
Bilaga 2 Utkast till övergångsavtal för personalen
Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen
välfärdsområdesfullmäktige att

beslutar

förelägga

- Välfärdsområdesfullmäktige godkänner övergångsavtalet och
övergångsplanen för personalen samt skickar dem till kännedom för
organisationer som överlåter personal,
- konstaterar att övergångsplanen uppdateras när beredningen går
vidare.
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ORGANISERING AV SÄRSKILT KRÄVANDE TJÄNSTER FÖR PERSONER MED
INTELLEKTUELL FUNKTIONSNEDSÄTTNING I NYLAND EFTER ÖVERFÖRINGEN AV
ORGANISERINGSANSVARET 1.1.2023 OCH INLEDNINGEN AV FÖRBEREDELSERNA
AV ÖVERLÅTELSE
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Särskilt krävande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland
I enlighet med reformen av ordnandet av social- och hälsovården
och räddningsväsendet läggs specialomsorgsdistriktens
samkommuner ner och deras verksamhet överförs till
välfärdsområdena från och med den 1 januari 2023. För tillfället är
Finland indelat i 15 specialomsorgsdistrikt vars områden bestäms av
statsrådet. De finskspråkiga specialomsorgstjänsterna för personer
med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland ansvaras av
samkommunen Eteva som utgör specialomsorgsdistriktet för Nyland
och södra Tavastland samt Helsingfors stad som utgör sitt eget
specialomsorgsdistrikt. Kårkulla samkommun ansvarar för de
svenskspråkiga specialomsorgstjänsterna för personer med
intellektuell funktionsnedsättning i hela Nyland.
Genom reformen indelas samkommunen Etevas verksamhet till sex
välfärdsområden. Förutom de fyra välfärdsområdena i Nyland
indelas verksamheten till Egentliga Tavastlands och
Päijänne-Tavastlands välfärdsområden. Helsingfors stad fortsätter
att ordna och producera sina egna tjänster för personer med
intellektuell funktionsnedsättning.
Samkommunen Etevas enheter för psykiatri för personer med
intellektuell funktionsnedsättning finns i Kervo, Lahtis och
Tavastehus. Enheterna har sammanlagt 43 klientplatser för vuxna
och fyra för barn. Det finns sammanlagt 122 vakanser. Polikliniken
för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Vanda har tio
vakanser och experttjänsterna 44 vakanser.
Enheterna producerar specialomsorgstjänster för personer med
intellektuell funktionsnedsättning och hälsovårdstjänster som är
särskilt krävande och som kräver avancerad specialisering i hela
Etevas område. Vad gäller medicinska tjänster produceras
tjänsterna i samarbete med Samkommunen Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), och Etevas överläkare samt alla
läkare vid enheterna för psykiatri för personer med intellektuell
funktionsnedsättning står i tjänsteförhållande till HUS samkommun.

ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSE

FÖREDRAGNINGSLISTA

16/2022

14

Personalen vid enheterna är i regel yrkesutbildade personer inom
hälso- och sjukvården.
Vad gäller de mest krävande tjänsterna använder Helsingfors
specialomsorgsdistrikt bland annat Etevas tjänster. Helsingfors
specialomsorgsdistrikt har till exempel ingen egen enhet för psykiatri
för personer med intellektuell funktionsnedsättning och
specialomsorgen inom tvångsvård för Helsingforsbor genomförs vid
Etevas enheter. För krävande specialtjänster är det verkliga
befolkningsunderlaget för Etevas verksamhet 2,0 miljoner invånare
(Nylands och Södra Tavastlands samt Helsingfors
specialomsorgsdistrikt).

Förändringar som föreslås för tjänsterna
I Nyland verkar ett samarbetsprojekt av fem välfärdsområden,
Helsingfors stad, Eteva, Kårkulla, Nylands gemensamma
handikappråd och HUS samkommun. Samarbetsprojektet (KEPA
Nyland) förbereder omorganisering och ordnande av tjänsterna för
personer med intellektuell funktionsnedsättning i Nyland på grund av
ändringar som orsakas av social- och hälsovårdsreformen.
Projektets styrgrupp har både för de finskspråkiga och de
svenskspråkiga specialtjänsternas del föreslagit att
1. HUS samkommun ordnar tjänsterna på nivån 3 enligt
stegmodellen för hälsovård för personer med intellektuell
funktionsnedsättning som ordnas gemensamt för Helsingfors
stad och välfärdsområdena i Nyland, såsom psykiatri för
personer med intellektuell funktionsnedsättning som kräver
specialkompetens, neurologi och klinisk genetik.
2. välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad ordnar (utom
Östra Nyland) tjänsterna på nivån 1 ½ enligt stegmodellen för
vård, såsom polikliniktjänsterna för personer med intellektuell
funktionsnedsättning, handledningen med autism samt
tjänsterna inom fysioterapi, tal- och ergoterapi och psykologi.
3. HUS-sammanslutningen stöder och kompletterar tjänsterna
inom hälsovård för personer med intellektuell
funktionsnedsättning på basnivån i välfärdsområdena i
Nyland med konsultations- och bedömningstjänster.
Tabellen nedan visar den nuvarande och den planerade
servicemodellen från och med den 1 januari 2023. Samkommunen
HUS producerar redan numera tjänsterna på nivån 2 i diagrammet.
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Tjänster på nivån 3

16/2022

Från
1.1.2023

Tertiär nivå =
specialsjukvårdens
specialnivå
ETEVA
och HUS
(ETEVA
producera
r för
Helsingfor
s)
(Kårkulla
producera
ri
Egentliga
Finland)

För
tillfället

– Specialsjukvård som hör
till tertiär nivå, som för
HUS
personer med
(Kårkulla
icke-intellektuell
producerar i
funktionsnedsättning
Egentliga
– Psykiatri för personer med
Finland och
intellektuell
servicen
funktionsnedsättning som
köps från
kräver specialkompetens
Kårkulla)
– Neurologi relaterad till
psykisk funktionsnedsättning
som kräver
specialkompetens
– Klinisk genetik för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning
Från
1.1.2023
Tjänster på nivån 2
Sekundär nivå =
specialsjukvårdens
bastjänster

HUS

– Specialsjukvård, som för
personer med
icke-intellektuell
funktionsnedsättning
– Inklusive neurologi för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning
– Även psykiatrisk
specialsjukvård, om inte
tydlig specialkompetens
krävs
– Undersökningar och vård
som kräver
specialarrangemang
(anestesi osv.)
– Munhälsovård som kräver
anestesi

HUS
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Tjänster på nivån 1,5

16/2022

Från
1.1.2023

Specialtjänster på
basnivå= centralt ordnade
(och/eller stora städers
egna) hälsovårdstjänster
för personer med
intellektuell
funktionsnedsättning
– Multiprofessionella
krävande
rehabiliteringsplaner för
ETEVA FPA:s krävande medicinsk
och
rehabilitering
Helsingfor – Bedömningar och
s
utlåtanden som krävs på
(Kårkulla i grund av intellektuell
Nyland) funktionsnedsättning
– Specialtjänster för
personer med intellektuell
funktionsnedsättning
– Vid behov agerande som
expert i bedömningar som
krävs för begränsande
åtgärder
– Konsultation inom medicin
för personer med
intellektuell
funktionsnedsättning för
tjänster på basnivå
För
tillfället
Tjänster på nivån 1

HUS

Från
1.1.2023

Basnivå = Primärvård
– Somatisk vård
– Munhälsovård
– Psykiatrisk vård på
basnivå
Kommune – Andra sedvanliga
r
öppenvårdtjänster på
basnivå
– Läkarbedömningar och
psykologiska bedömningar
som krävs för begränsande
åtgärder
– Rehabilitering på basnivå
och dess planering

Välfärdsomr
åden
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Förslaget av styrgruppen för projektet KEPA Nyland grundar sig på
att det redan för tillfället är fråga om en servicehelhet som har
integrerats i social- och hälsovården och som för att säkerställa att
tjänsterna är kontinuerliga och att personalen stannar kvar skulle
vara viktig att bevaras som en helhet. Servicehelheten för krävande
specialtjänster som föreslagits att koncentreras bildar även ur
klientens perspektiv en relevant helhet. Om helheten skulle fördelas
till områdena skulle det för sin del äventyra kontinuiteten för de
särskilt krävande tjänsterna.
Viktigast är att hitta en sådan lösning där Etevas krävande tjänster
förblir en helhet, nivån på enheternas tjänster inte sjunker och
kompetensen, det vill säga personalen, vid enheterna kan bevaras.
Utifrån den gällande uppfattningen uppfyller den ovan nämnda
modellen som presenterats av projektet KEPA Nyland om
producering av vissa tjänster av HUS-sammanslutningen bäst de
angivna kriterierna.

Frågor kring överlåtelse
Samkommunen Etevas styrelse har i 33 § på sitt sammanträde den
28 februari 2022 behandlat förberedelserna för centraliseringen av
specialtjänsterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning
och beslutat att föreslå för Egentliga Tavastlands, Västra Nylands,
Mellersta Nylands, Östra Nylands, Vanda och Kervo och Päijänne
Tavastlands välfärdsområden att de ovan nämnda
välfärdsområdena befullmäktigar samkommunen Eteva att för sin
del inleda överlåtelsen av helheten som anges i bilagan till
HUS-sammanslutningen. Motiveringen är att förberedelserna ska
inledas omedelbart för att säkerställa en lyckad överlåtelse före den
1 januari 2023, eftersom färdigställandet av avtalen om ordnande
mellan välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen kommer att
ta en lång tid. Den ovan nämnda överlåtelsen avviker från
huvudregeln i införandelagen och välfärdsområdet ska för sin del
godkänna inledandet av förberedelserna för överlåtelsen. Dessutom
kräver inledandet av samarbetsförfarandet i samkommunen Eteva
att ärendet har behandlats och godkänts för välfärdsområdenas del.
Överlåtelsen innebär att den funktionella helheten, inklusive
personalen, lokalerna (hyresavtalen) och apparaterna överförs från
en arbetsgivare till en annan så att villkoren för personalens
tjänsteförhållanden förblir oförändrade. Vad gäller de övriga avtalen
överförs de enhetsspecifika avtalen för den verksamhetsenhet som
ska överlåtas samt en andel av samkommunen Etevas
gemensamma avtal, om det är nödvändigt för att garantera
tjänsternas kontinuitet. Vad gäller klienterna överförs klientavtalen
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som är aktuella den 31 december 2022. Egendom med betydligt
värde överförs inte till HUS-sammanslutningen. Enheter som
omfattas av överlåtelsen ligger i Västra Nylands, Mellersta Nylands,
Östra Nylands, Vanda-Kervo, Egentliga Tavastlands och
Päijänne-Tavastlands välfärdsområden. Egentliga Tavastlands och
Päijänne-Tavastlands välfärdsområdesstyrelser har på sina
sammanträden den 16 maj 2022 och den 20 juni 2022 för sin del
befullmäktigat samkommunen Eteva att inleda överlåtelsen till
HUS-sammanslutningen. Helheten av Etevas krävande tjänster som
ska överlåtas (enheterna för psykiatri för personer med intellektuell
funktionsnedsättning, polikliniken för personer med intellektuell
funktionsnedsättning och experttjänsterna) ska överföras till
HUS-sammanslutningen från och med den 1 januari 2023.
Datasystemet för Etevas tjänster är för tillfället Tietoevrys program
Lifecare. HUS-sammanslutningen använder Epic Systems patientoch klientdatasystem Apotti. Som en del av överlåtelsen ska man
lösa användningen av patient- och klientdatasystemen och
överföringen av uppgifterna.
Förberedelserna för överlåtelsen orsakar kostnader.
HUS-sammanslutningens styrelse kommer separat överens om
vanliga och rimliga kostnader för förberedelserna för överlåtelsen för
HUS-sammanslutningen. HUS-sammanslutningen ska följa de
kostnader som medförs i sin bokföring och rapportera om dem till
välfärdsområdena i Nyland och Helsingfors stad.
Formellt fattas beslut om överlåtelsen av den part som överlåter, det
vill säga Etevas styrelse, och överlåtelsen mottas av HUS
samkommuns styrelse efter att ha fått HUS-sammanslutningens
styrelses godkännande i enlighet med 49 § 2 mom. i införandelagen.

Beslutsförslag, väfärdsområdesdirektör
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
1. Befulmäktiga samkommunen Eteva att för sin del inleda
förberedelserna för överlåtelsen av helheten för särskilt krävande
tjänster, som anges i bilagan, till HUS-sammanslutningen i
samarbete HUS samkommun, välfärdsområdena i Nyland och
Helsingfors stad samt specialomsorgsdistrikten i Nyland. Målet
med förberedelserna är överföring av specialtjänsterna för
personer med intellektuell funktionsnedsättning, som anges i
beskrivningsdelen, till HUS-sammanslutningen från och med den
1 januari 2023.
2. Befullmäktiga HUS samkommuns styrelse att avtala om
normala och rimliga kostnader som orsakas av förberedelserna
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för överlåtelse och som tas ut från välfärdsområdena i Nyland
och från Helsingfors stad i proportion till deras invånarantal.
3. Förutsätta att tillgången till svenskspråkiga tjänster och
placeringen av sakkunniga med specialkompetens bör i
fortsättningen omvärderas.
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SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM, AVTAL OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS
FRÅN KOMMUNERNA SAMT ÖVER LOKALER SOM HYRS AV KOMMUNERNA
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning Katja Blomberg, utvecklingsdirektör,
katja.blomberg@porvoo.fi, Aki Ahokanto, redskapsmästare,
aki.ahokanto@porvoo.fi

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
29.3.2022 (§ 18–24) ta emot och anteckna för kännedom
kommunernas i Östra Nylands välfärdsområde sammanställningar
över egendom, avtal och ansvar som överförs från kommunerna
samt över lokaler som hyrs av kommunerna. I fråga om
lösegendom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar som överförs till
välfärdsområdet beslutade välfärdsområdesfullmäktige vid sitt
sammanträde 29.3.2022 be kommunerna komplettera sina
sammanställningar, om man i detta skede visste om bristfälligheter i
dessa.
Välfärdsområdet har i ett brev avsänt 20.5.2022 bett kommunerna
senast 30.6.2022 komplettera de uppgifter som de lämnat i mars
2022. Askola kommun, Lovisa stad och Mörskom kommun har
lämnat en tilläggssammanställning över egendom, avtal och ansvar
som överförs samt över lokaler som hyrs av kommunerna. Från
Lappträsk, Pukkila och Sibbo kommuner samt från Borgå stad har
tilläggssammanställningar inte inkommit.
I juni 2022 ordnades gemensamma diskussionsmöten för de
östnyländska kommunerna för att säkerställa dialog och
samförstånd beträffande överföring av hyres-, service-, HR- och
IKT-avtal.
De ansvariga beredarna har under våren och sommaren 2022 gått
igenom de avtal som föreslås bli överförda till välfärdsområdet och
de avtal som ska delas upp mellan kommuner och välfärdsområdet.
På basis av sammanställningen har det upprättats en plan för de
avtal som ska sägas upp och för de avtal som ska
konkurrensutsättas regionalt. Med beaktande av avtalens
uppsägningstid har kommunerna ombetts uppsäga de avtal som det
inte är ändamålsenligt att överföra till välfärdsområdet. Avtal som
förut fattats eller nya avtal har fortsatt att komma till
välfärdsområdets kännedom i augusti, och avtalsuppgifterna
kompletteras under hela återstoden av året.
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I samband med att man gått igenom avtalen har det upprättats en
plan för tjänster som ska konkurrensutsättas som helt nya (bl.a.
banktjänster, försäkringar), och konkurrensutsättningarna har
påbörjats. I fråga om de avtal som ska överföras har
avtalsleverantörerna informerats om överföringen av avtalet till
välfärdsområdet under höstens lopp.
I syfte att gå igenom hyresavtalen noggrant ordnades det i augusti
enskilda sammanträffanden mellan kommunerna och
välfärdsområdet. Med Borgå stad ordnades motsvarande
sammanträffande 6.9.2022.
De objekt som ska förhyras kommer att ha en total våningsyta på
cirka 107 000 m2. Utarbetande av hyresavtal mellan kommunerna
och välfärdsområdet börjar efter 6.9, då kommunträffar har hållits
med alla kommuner. Avtal som redan är i kraft och som överförs
från kommunerna till välfärdsområdet har flyttats in i Modulo. Det har
inte gjorts någon budget i Modulo.
Energikostnadernas inverkan har lyfts fram i diskussionerna. Sibbo
kommun har meddelat att de uppvärmningskostnader och den
elförbrukning som ingår i hyran bygger på 2021 års kostnader på
grund av att man vill avlägsna större objekts elförbrukning och den
prisrisk som ingår däri. Kostnaderna kan ändra på grund av
konsumtionsvanor, vädervariationer och förändringar i
marknadspriset. Utjämningsfakturering görs två gånger om året, på
basis av månaderna 1–6 och 7–12, så att man antingen får
gottgörelse eller får en tilläggsfaktura.
Jämförelsepriserna (Jussasvägen 14) från år 2021 uppgår för
perioden 1–6 (el + värme) till 123 496,19 euro och på motsvarande
sätt för perioden 7–12 till 113 601,14 euro. Jämförelsepriserna
(Jussasvägen 18) från år 2021 uppgår för perioden 1–6 (el + värme)
till 56 970,95 euro och på motsvarande sätt för perioden 7–12 till
50 301,27 euro.
Sammanställningen av balansräkningen för Östra Nylands
välfärdsområde pågår som bäst och torde färdigställas fram till slutet
av september.
Läget gällande Kårkulla samkommun är för tillfälle oklart eftersom
dom uppgifter som Kårkulla har i februari 2022 meddelat avviker i
betydande grad av uppgifterna som meddelats i juni 2022. Östra
Nylands välfärdsområde med andra välfärdsområden samt
Helsingfors stad har inlett en utredning gällande saken.
Sammanställningen över och överföringen av kommunernas
lösegendom, avtal, ansvar och lokaler som ska förhyras ges till
välfärdsområdesstyrelsen för beslutsfattande i oktober 2022.
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ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER I MÖRSKOM OCH PUKKILA
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beslutshistoria
Välfärdsområdesstyrelse 16.6.2022 § 5
Välfärdsområdesstyrelse 24.3.2022 § 25
Beredning och ytterligare information: Leena Kokko, vikarie för
välfärdsområdesdirektören
Mörskoms kommunstyrelse har vid sitt sammanträde 5.9.2022
beslutat att hålla fast vid sin redan tidigare meddelade ståndpunkt,
fastslagen vid aftonskolan för kommunernas
fullmäktigeförsamlingar, om att tjänsterna under en övergångsperiod
2023–2025 ska ordnas på avtalsbasis genom Päijänne-Tavastlands
välfärdssamkommuns försorg, och ett beslutsförslag med samma
innehåll föreläggs Pukkilas kommunstyrelse 12.9.2022.
Det har i beredningen av Päijänne-Tavastlands välfärdsområde inte
ansetts ändamålsenligt att justera den områdesindelning som
överenskommit genom reformen, och man har inte tänkt sig eller
allokerat resurser utifrån att Pukkila och Mörskom skulle höra dit.
Det beror på att Päijänne-Tavastland integrerar Sysmäs och
Heinolas tjänster som en del av området, och områdets resurser
räcker inte till för att ordna funktioner som avviker från statsrådets
beslut.
Beredare från Östra Nyland deltog i aftonskolan för Pukkilas och
Mörskoms fullmäktigeförsamlingar i maj 2022. Vid mötet redogjorde
man för hur Östra Nylands välfärdsområde har förberett sig på att
ordna social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets
tjänster i kommunerna i fråga. Feedbacken på tillställningarna var
positiv.
I Östra Nyland har ordnandet av tjänster i Mörskom och Pukkila
beaktats i enlighet med lagens anda och bokstav så att tjänsterna
ordnas kundorienterat, likvärdigt och med beaktande av
tillgängligheten. Detta planeringsarbete har främjats i beredningen
av Östra Nylands välfärdsområde, men det har klart funnits brister i
hur man har informerat om beredningsläget.
Tjänsterna kommer i regel att ordnas vid Pukkila och Mörskoms
kommuners egna verksamhetsenheter på samma sätt som hittills.
Basservicen ordnas vid respektive kommuns verksamhetsställe vars
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tjänster planeras utifrån befolkningsunderlaget så att
kommuninvånarna i regel söker sig till basservice (läkar- och
skötarmottagning, laboratorietjänster, munhälsovård, rådgivning och
skolhälsovård, socialt arbete) vid ett verksamhetsställe i sin egen
kommun. Det är viktigt också med tanke på bevarandet av de
regionala närtjänsterna. Utövande av eventuell valfrihet på andra
områden försämrar Östra Nylands möjligheter att ordna tjänster, och
det bör också noteras att val av område träffas för minst ett år i
sänder.
Särskilda tjänster, såsom hälsocentraljour utanför tjänstetid,
tandläkarjour, social- och krisjour samt familjerättsliga tjänster, har
för hela välfärdsområdets vidkommande koncentrerats till Borgå
stad.
Hemtjänsterna för äldre och serviceboendet förblir oförändrade.
Personalen övergår genom överlåtelse av rörelse i Östra Nylands
välfärdsområdes tjänst som tidigare arbetstagare.
Östra Nylands välfärdsområde är förberett på att informera
invånarna i Mörskom och Pukkila om ordnandet av tjänsterna så fort
beslutet har fattats, och man fortsätter att informera aktivt också
framöver.
Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
- anteckna Mörskoms kommunstyrelses yttrande, daterat 5.9.2022,
för kännedom,
- beredningen av ordnandet välfärdsområdets tjänster fortsätter i
samarbete med alla kommuner i välfärdsområdet på basis av den
områdesindelning som statsrådet bestämt.
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NÄMNDERNAS OCH TJÄNSTEINNEHAVARNAS BESLUT
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Följande nämnder och tjänsteinnehavare har sänt sina protokoll och
besluförteckningar:
- Hyvinvointialuejohtaja 30.8.2022 § 8: Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen jäsenehdokkaiden nimeäminen
hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan
- Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 § 9: Hankintapäätös
Aura-asiakastietojärjestelmän siirtoprojektista
- Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 § 10: Hankintapäätös
Effector-tietojärjestelmän muutostöistä
- Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 § 11: Hankintapäätös
Abilita-asiakastietojärjestelmän muutostöistä
- Hyvinvointialuejohtaja 9.9.2022 § 12: Tulorekisterin
pääkäyttäjien nimeäminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella
Ordförande:
Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar nämderna och tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte använder sin upptagningsrätt.
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FÖR KÄNNEDOM
Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser,
beslut m.m. för kännedom:
- KTAY, kirje
- TEHY, kannanotto hallintosääntövalmisteluun
- TEHY, kannanotto henkilöstöedustajista hallintosäännössä

