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Deltagare

NÄRVARANDE Vestman Heikki ordförande
Blomqvist- Valtonen Elin 1. vice ordförande
Karlsson Anette 2. vice ordförande
Andersson Otto ledamot
Björkman Patrik ledamot
Edgren Bernhard ledamot
Eloranta Anna-Mari ledamot
Engblom Charlotta ledamot
Eskola Tapani ledamot
Forsman Kristian ledamot
Harkimo Roy ledamot
Hjelt Nea ledamot
Honkasalo Riku ledamot
Hällfors Christoffer ledamot
Isotalo Arja ledamot
Jalonen Jaakko ledamot
Jäppilä Matti ledamot
Kahri Lilli ledamot
Karlsson Mikael ledamot
Kivineva Sanna ledamot
Korpi Marianne ledamot
Kujala Arto ledamot
Kurki Sanna ledamot
Kylätasku Leo ledamot
Lastuvuori Jenni ledamot
Liljestrand Tom ledamot
Lindqvist Kaj ledamot
Lund Bodil ledamot
Luusua Ilkka ledamot
Lönnfors Hanna ledamot
Manninen- Ollberg Marja ledamot
Mattila Marketta ledamot
Metsola Silja ledamot
Munkberg Tove ledamot
Myllys Mia ledamot
Nurme Pia ledamot
Nylander Mikaela ledamot
Perokorpi Jenna ledamot
Pietikäinen Markus ledamot
Pirhonen Matti ledamot
Railila Marika ledamot
Riikonen Jere ledamot
Röman Micaela ledamot
Servin Kevin ledamot
Sigfrids Frida ledamot
Siltakorpi Pasi ledamot
Sinkkonen Tiina ledamot
Stenberg Pamela ledamot
Stenman Lotte- Marie ledamot
Sundbäck Tom ledamot
Suominen Tero ledamot
Sveholm Per ledamot
Turunen Janne ledamot
Uski Nina ledamot
Vihreäluoto Hannu ledamot
von Flittner Maria ledamot
Wiitakorpi Jorma ledamot
Broman Jeanette ersättare
Malmberg Piia ersättare
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ÖVRIGA Lönnqvist Max välfärdsområdesdirektö
r

Kokko Leena vikarie för
välfärdsområdesdirektö
r

Johansson Peter räddningsdirektör
Heiskanen Sanna kommunikations

planerare
Määttä Tomas förvaltningsjurist,

sekreterare
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

 Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktiges mötets laglighet och
beslutförhet.

 Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (106§)
kallelsen skall sändas senast fyra dagar före sammanträdet. Inom
samma tid ska det informeras om sammanträdet på
välfärdsområdes webbplats i det allmänna datanätet.

 Kallelsen har skickats till fullmäktigeledamöterna 29.9.2022 och
samtidigt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdes webbplats.

 Beslutförslag:

 Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige

 - förrättar namnupprop för välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde och konstaterar vilka ledamöter som meddelat
förhinder och vilka ersättare som kallats till sammanträdet,

 - konstaterar att sammanträdet är lagenligt sammankallat och
beslutfört.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärsområde (126§) utser
välfärdsområdesfullmäktige vid varje sammanträde två
fullmäktigeledamöter som ska justera protokollet för sammanträdet till
de delar som det inte justeras vid sammanträdet. När protokollet är
färdigt skickar välfärdsområdesfullmäktiges sekreterare protokollet till
ordförande och de utsedda protokolljusterarna för att godkännas
elektroniskt.

 Beslutförslag:

  Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att välja Jaakko Jalonen och Matti
  Jäppilä till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 5 15.09.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

3
ÖVERGÅNGSPLAN OCH -AVTAL FÖR PERSONALEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 5

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.

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.
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Bilagor

Bilaga 1 Utkast till övergångsplan för personalen
Bilaga 2 Utkast till övergångsavtal för personalen

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar förelägga välfärdsområdesfullmäktige
att

- Välfrdsområdesfullmäktige godkänner övergångsavtalet och
övergångsplanen för personalen samt skickar dem till kännedom för
organisationer som överlåter personal,
- konstaterar att övergångsplanen uppdateras när beredningen går vidare.

Beslut:

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

 Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Välfärdsområdesfullmäktige godkänner övergångsavtalet och
övergångsplanen för personalen samt skickar dem till kännedom för
organisationer som överlåter personal och konstaterar att
övergångsplanen uppdateras när beredningen går vidare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 3 22.09.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

4
VAL AV EN NY ERSÄTTARE I VÄLFÄRDSOMRÅDESTYRELSEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 3

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

Välfärdsområdesfullmäktige (13.9.2022, § 4) valde Arto
Kujala(saml.) till välfärdsområdesstyrelsens ordinarie medlem.
Till områdesstyrelsen bör väljas en ny ersättare.

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 (906/1986), enligt
vilken kvinnor och män ska vara representerade till minst 40 procent
vardera i välfärdsområdets organ, med undantag för fullmäktige.

Välfärdsområdesstyrelsen för mandattiden 2022–2025:

LEDAMOT ERSÄTTARE 

Mikaela Nylander SFP, ordförande   Petra Lind SFP

Riku Honkasalo Saml+KD, 1:a vice ordförande  Jere Riikonen
  Saml+KD

Tapani Eskola SDP, 2:a vice ordförande  Pertti Lohenoja
  SDP
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Otto Andersson SFP    Mikael Karlsson
  SFP

Pia Nurme Saml+KD    Jeanette Broman
  Saml+KD

Jenna Perokorpi SDP    Arja Isotalo SDP

Bernhard Edgren SFP    Benny Engård SFP

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 C    Heikki Junes C

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

  Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för områdesfullmäktige att 
  fullmäktige väljer en ny ersättare till styrelsen för den återstående
  mandattiden.

  Beslut:

  Beslutades enligt beslutförslaget.
.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

 Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Områdesfullmäktige väljer en ny ersättare till områdesstyrelsen för
den återstående mandattiden.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 4 22.09.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

5
BEVILJANDE AV AVSKED FRÅN MEDLEMSKAPET I NÄMNDEN AV ORDNANDE AV
TJÄNSTER TILL ARTO KUJALA OCH VAL AV EN NY ERSÄTTARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 4

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

Välfärdsområdesfullmäktige (13.9.2022, § 4) valde Arto Kujala(saml.)
till välfärdsområdesstyrelsens ordinarie medlem. Han har därför anhållit
om avsked från sitt uppdrag som medlem i nämnden ordnande av
tjänster.

Enligt 75 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) kan den som har
giltiga skäl kan avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utsett
den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked.

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (13§) har
nämnden för ordnande av tjänster tretton (13) ledamöter och personliga
ersättare för dem. Enligt 37 § i lagen om välfärdsområden utses
ledamöterna i organen för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om
inte välfärdsområdesfullmäktige har beslutat att de ska ha en kortare
mandattid än välfärdsområdesfullmäktiges mandattid eller om inte
något annat föreskrivs nedan.

Vid tillsättandet av organet ska beaktas lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män (609/1986), enligt vilken kvinnor och män ska vara
representerade till minst 40 % vardera i välfärdsområdets organ, med
undantag för fullmäktige (4 a §).

Nämnden ordnande av tjänster för mandattiden 2022-2025:

Medlem Ersättare 

Micaela Röman SFP,ordförande   Bodil Weckström SFP

Anna-Mari Eloranta SDP, vice ordförande  Riikka Lintukangas SDP

Pamela Stenberg SFP    Jonna Hinttaniemi SFP

Irmeli Hoffren SAML+KD    Katri Kakkuri SAML+KD

Johanna Aaltonen SDP    Meri Lohenoja SDP

Jarkko Haverinen SANNF    Janne Immonen SANNF

Sanna Kivineva GRÖNA    Tanja Lehtikuusi GRÖNA

Tove Munkberg SFP    Charlotta Savin SFP
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Tero Suominen SAML+KD   Jari Ilkka SAML+KD

Pehr Sveholm SFP    Stefan Andersin SFP

Markus Pietikäinen SDP    Jan Nyström SDP

Arto Kujala SAML+KD    Jani Asunmaa SAML+KD

Roy Harkimo RN    Olli Kykkänen RN

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att Arto Kujala
beviljas avsked från uppdraget som medlem i nämnden ordnande av
tjänster och att fullmäktige väljer en ny medlem till nämnden för den
återstående mandattiden.

Beslut

  Antecknades att Arto Kujala anmälde jäv i frågan (28 § 1 mom. 1
  punkten i förvaltningslagen, partsjäv) och var inte närvarande då
  paragrafen behandlades och beslutet fattades.

Beslutades enligt beslutförslaget.

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

 Beslutförslag, områdesstyrelsen:

 Områdesfullmäktige beslutar att

 1. Arto Kujala beviljas avsked från uppdraget som medlem i
nämnden ordnande av tjänster och

 2. välja en ny medlem till nämnden för den återstående
mandattiden.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

6
MOTIONER FRÅN FULLMÄKTIGELEDAMÖTER

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde har
fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skrift
liga motioner i frågor som gäller välfärdsområdets verksamhet och
förvalting. Motionerna lämnas in till ordföranden skriftligt eller
elektroniskt.

Enligt 138 § i förvaltningsstadgan skall motionen remitteras till
välfärdsområdesstyrelsen 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 förvaltningsstadgan.

Beslutförslag:

Välfärdsområdesfullmäktige antecknar ledamöternas motioner
förkännedom och remitterar dem till välfärdsområdesstyrelsen för
beredning.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesfullmäktige

04.10.2022

7
AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesfullmäktige

Medlemmar i Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige informeras om
aktuella ärenden.

- Välfärdsområdesdirektören Max Lönnqvist


