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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Välfärdsområdesstyrelsens mötets lagenlighet och beslutförthet konstateras.

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 31.10.2022 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 och

   - Konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

2
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 Marika Railila och Kevin Servin till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

3
INRÄTTANDE AV TJÄNSTER VID ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES KONCERN-
OCH STRATEGITJÄNSTER SAMT FASTSTÄLLANDE AV BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR
TJÄNSTERNA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: HR-sektionens ordförande Irja Suhonen,
fornamn.efternamn@borga.fi

Den utvidgade ledningsgruppen har behandlat och uppdaterat
utbildningskraven för tjänster och uppgifter vid koncernförvaltningen
samt behandlat en ändring av vissa uppgifter till uppgifter som
handhas i arbetsavtalsförhållande. En sammanställning av
uppdateringarna bifogas.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar fastställa bifogade uppdaterade
behörighetsvillkor för de anställda vid koncernförvaltningen.

mailto:fornamn.efternamn@borga.fi
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

4
INRÄTTANDE AV NYA TJÄNSTER VID ÖSTRA OMRÅDET INOM ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE, BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR TJÄNSTERNA OCH SITUATIONEN
BETRÄFFANDE REKRYTERING TILL ARBETSAVTALSBEFATTNINGAR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: ansvariga beredaren Ilona Koskenniemi,
ilona.koskenniemi@askola.fi.

Mörskom och Pukkila går med i Östra Nylands välfärdsområde
1.1.2023 som nya kommuner. I dessa kommuner har
Päijänne-Tavastlands välfärdssamkommun förut sörjt för ordnandet
av social- och hälsovård. Verksamhetsställen har varit
hälsocentralerna i Mörskom, Pukkila och Orimattila. I samband med
bytet av välfärdsområde flyttas en tandläkartjänst vid Pukkila
kommun till Östra Nylands välfärdsområde, men några andra
tandläkar- eller läkartjänster eller dito personer flyttas inte över för
hälsovårds- eller socialvårdstjänsternas vidkommande. Behovet av
nya tjänster med början 1.1.2023 är på basis av kommunernas
befolkningsunderlag och antalet besök åren 2021–2022 1,5 läkare
och 2 socialarbetare. Personalkostnaderna har beaktats i
personalbudgeten för år 2023.

 två läkartjänster; tjänsterna är östra områdets social- och
hälsovårdstjänsters gemensamma. Uppgiften består i att delta i
det läkarteam som sörjer för mottagningsverksamhet i anslutning
till hemvård och effektiverat serviceboende, mödra- och
barnrådgivning, medicinsk rehabilitering för barn, preventiv- och
familjeplaneringsrådgivning och skolhälsovården (årskurserna
1–6) samt hälsostationerna. Behörighetsvillkor är behörighet för
läkare som är legitimerade i Finland (lagen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården (559/1994)).

 två socialarbetartjänster; förläggs till östra områdets tjänster för
barnfamiljer och områdets handikappservice. Behörighetsvillkor
är behörighet för socialarbetare (lagen om yrkesutbildade
personer inom socialvården (817/1995)).

Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är
anställda hos ett välfärdsområde antingen i tjänsteförhållande eller i
arbetsavtalsförhållande till välfärdsområdet. I fråga om
tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och
arbetskollektivavtal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs
särskilt. Det föreskrivs i 44 § i lagen om ändring av kommunallagen
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(305/2003) att uppgifter i vilka offentlig makt utövas sköts i
tjänsteförhållande.

I förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde bestäms att
välfärdsområdesstyrelsen beslutar om inrättande av tjänster (48 §)
och fastställer behörighetsvillkor för tjänsterna då den inrättar
tjänster (50 §). De allmänna grunderna för anställning i
tjänsteförhållande anges i grundlagen. I 6 § i lagen om
tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003)
föreskrivs det att den som anställs i ett tjänsteförhållande dessutom
ska ha särskilt föreskriven eller av kommunen eller välfärdsområdet
bestämd särskild behörighet.

Den utvidgade ledningsgruppen föreslår styrelsen att språkkraven
för tjänsterna vore goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena
inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra
inhemska språket.

Välfärdsområdet har dessutom inlett rekryteringar till befattningar i
arbetsavtalsförhållande så att hälsovårdstjänster ska kunna ordnas i
Mörskom och Pukkila 1.1.2023. Personalbehovet inom
serviceproduktionen har beräknats utifrån befolkningsunderlaget och
tidigare besöksvolymer. Pågående rekryteringar till befattningar i
arbetsavtalsförhållande gäller tandläkare (1), sjukskötare (2),
munhygienist (1), hälsovårdare (1,6), tandskötare (2),
visstidsanställd närvårdare (1).

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar inrätta

 vid hälsovårdstjänsterna, östra området, två tjänster som
hälsocentralsläkare, och fastställer behörighetsvillkoren och språkkraven
för tjänsterna,

 vid familje- och socialtjänsterna, östra området, två tjänster som
socialarbetare, och fastställer behörighetsvillkoren och språkkraven för
tjänsterna.

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom situationen
beträffande rekryteringen till befattningar i arbetsavtalsförhållande vid
östra områdets hälsovårdstjänster.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

5
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som social- och hälsovårdsdirektör vid Östra Nylands
välfärdsområde har varit ledigförklarad 5.9.–20.9.2022.

Social- och hälsovårdsdirektören har till uppgift att leda social- och
hälsovårdssektorns verksamhet, svara för sin sektors
verksamhetsplanering, ekonomi, utveckling, samordning,
verkställighet, evaluering, riskhantering och interna kontroll. Social-
och hälsovårdsdirektören svarar också för sin sektors
personalutveckling, arbetsfördelning och samarbete. Därutöver
beslutar vederbörande om uppdelningen av ansvarsområdena i
resultatenheter. Social- och hälsovårdsdirektören avger också
utlåtanden som gäller sektorn och deltar i beredskapsplaneringen.

Behörighetsvillkor är lämplig högre högskoleexamen och kännedom
om social- och hälsovården. Erfarenhet av ledningsuppgifter ingår
också i behörighetsvillkoren. Språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken. Goda
färdigheter i ledarskap och växelverkan samt god
samarbetsförmåga och ett inspirerande sätt att jobba är egenskaper
som värdesätts hos social- och hälsovårdsdirektören.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt fyra personer av vilka
två kallades till intervju. En förberedande intervju gjordes av
välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist och av Sibbo social- och
hälsovårdsdirektör Leena Kokko. Två personer kallades till intervju
inför välfärdsområdesstyrelsen 13.10.2022. På basis av intervjuerna
gick båda sökandena vidare till lämplighetsbedömning.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter –
icke-offentlig bilaga, framläggs vid sammanträdet)

På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna,
lämplighetsbedömningen och den helhetsbedömning som gjorts
föreslår vi att Annika Immonen utnämns till tjänsten som social- och
hälsovårdsdirektör.

mailto:leena.kokko@sipoo.fi
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Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. politices magister Annika Immonen utnämns till tjänsten som
social- och hälsovårdsdirektör

2. fastställa att lönen för tjänsten uppgår till 9 000 €/månad

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

 4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg
över sitt hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

 5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

 6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten
för tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills
säkerhetsutredningen har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

6
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM DIGITALDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som digitaldirektör vid Östra Nylands välfärdsområde har varit
ledigförklarad 5.9–20.9.2022.

Digitaldirektören har till uppgift att fungera som chef för teamet för digitala
tjänster och som medlem i koncernens ledningsgrupp. Digitaldirektören svarar
för välfärdsområdets dataarkitektur, datasystemstjänster, dataadministration och
ärendetjänster. Därutöver är vederbörande ansvarig för kunskapsbaserad
ledning samt för automations- och integrationstjänsterna. Digitaldirektören är
även ansvarig för tjänsterna för grundläggande datateknik samt för
säkerhetsteknik- och informationssäkerhetstjänsterna. Personen ansvarar
dessutom för digitalexperttjänsterna. Tjänsteinnehavaren deltar utifrån sitt
ansvarsområde också i beredskapsplaneringen.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet
av dataadministration. Erfarenhet av ledningsuppgifter ingår också i
behörighetsvillkoren. Datatekniskt kunnande förutsätts likaså av den som väljs till
tjänsten. Språkkraven för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det
ena inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska
språket.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt 13 personer av vilka fyra kallades
till intervju. En av de intervjuade återkallade sin ansökan under
rekryteringsprocessen. En förberedande intervju gjordes av
välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist och av Sibbo social- och
hälsovårdsdirektör Leena Kokko. På basis av intervjuerna gick en sökande
vidare till lämplighetsbedömning.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter – icke-offentlig bilaga,
framläggs vid sammanträdet)

På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna, lämplighetsbedömningen
och den helhetsbedömning som gjorts föreslår vi att Tommi Karttaavi utnämns
till tjänsten som digitaldirektör.

mailto:leena.kokko@sipoo.fi
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Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. filosofi magister Tommi Karttaavi utnämns till tjänsten som digitaldirektör

2. fastställa att lönen för tjänsten uppgår till 7 800 €/månad

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

 4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

 5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

 6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten för
tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills säkerhetsutredningen
har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

7
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM EKONOMIDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som ekonomidirektör vid Östra Nylands välfärdsområde har varit
ledigförklarad 5.9–20.9.2022.

Utvecklingsdirektören har till uppgift att fungera som chef för
ekonomiförvaltningsteamet och som medlem i koncernens ledningsgrupp.
Ekonomidirektören leder och övervakar ekonomiförvaltningen.
Ekonomidirektören svarar för välfärdsområdets ekonomiplanering, ekonomiska
rapportering, likviditet, finansiering och placeringsverksamhet. Därutöver
ansvarar vederbörande för upprättandet av bokslut samt för
finansieringsverksamheten och försäkringarna. Ekonomidirektören är också
ansvarig för riskanalys och internkontroll. Ekonomiförvaltningens upphandlingar,
konkurrensutsättningar och avtal hör likaså till ekonomidirektörens
ansvarsområde. Ekonomidirektören deltar även i koncernbolagens
styrelsemöten och i finansieringsförhandlingar med ministeriet.
Tjänsteinnehavaren deltar utifrån sitt ansvarsområde också i
beredskapsplaneringen.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen. Till
behörighetsvillkoren för tjänsten hör dessutom förtrogenhet med
ekonomiförvaltning och finansieringsbranschen samt erfarenhet av
ledningsuppgifter. Kännedom om offentlig förvaltning anses meriterande.
Språkkraven för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena
inhemska språket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt 17 personer, av vilka tre kallades
till intervju. En av sökandena återkallade sin ansökan under
rekryteringsprocessen. En förberedande intervju gjordes av
välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist och av social- och hälsovårdsdirektör
Leena Kokko. På basis av intervjuerna gick två sökande vidare till
lämplighetsbedömning.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter – icke-offentlig bilaga,
framläggs vid sammanträdet)

På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna, lämplighetsbedömningen
och den helhetsbedömning som gjorts föreslår vi att Minna Sevon utnämns till
tjänsten som ekonomidirektör.

mailto:ext-max.lonnqvist@porvoo.fi
mailto:leena.kokko@sipoo.fi
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Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. ekonomie magister Minna Sevon utnämns till tjänsten som ekonomidirektör

2. fastställa att lönen för tjänsten uppgår till 7 800 €/månad

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

 4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

 5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

 6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten för
tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills säkerhetsutredningen
har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

8
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM UTVECKLINGSDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör
Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som utvecklingsdirektör vid Östra Nylands välfärdsområde har varit
ledigförklarad 5.9–20.9.2022.

Utvecklingsdirektören har till uppgift att fungera som chef för utvecklingsteamet
och som medlem i koncernens ledningsgrupp. Utvecklingsdirektören är
föredragande i nämnden för utveckling och samarbete. Utvecklingsdirektören
svarar för tillsynen vid välfärdsområdet, patient- och klientsäkerheten i
samarbete med chefläkaren, vårdarbetsdirektören och socialarbetsdirektören
samt ansvarsområdesdirektörerna. Främjande av välfärd och hälsa inom
välfärdsområdet, nätverkande med kommunerna och den specialiserade
sjukvården samt samarbete med tredje sektorn hör också till
utvecklingsdirektörens ansvarsområde. Utvecklingsdirektören ansvarar också för
välfärdsområdets projekt och utvecklingsprojekt samt för samordningen av
utvecklingsarbetet på koncernnivå. Till vederbörandes ansvarsområde hör att
samordna och leda välfärdsområdets forsknings-, utvecklings-, utbildnings- och
innovationsverksamhet i syfte att främja forsknings- och
utvecklingsmöjligheterna för de anställda. Till personens uppgifter hör att göra
det möjligt för välfärdsområdet att uppnå status av akademisk hälsocentral och
andra motsvarande statusar. Tjänsteinnehavaren deltar utifrån sitt
ansvarsområde också i beredskapsplaneringen.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen. Erfarenhet av
utvecklings- och ledningsuppgifter ingår också i behörighetsvillkoren. Erfarenhet
av utveckling av social- och hälsovården eller räddningsväsendet samt
förtrogenhet med kvalitetsledning anses meriterande. Språkkraven för tjänsten
är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda
muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt 17 personer, av vilka fyra
kallades till intervju. En förberedande intervju gjordes av välfärdsområdesdirektör
Max Lönnqvist och av social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko. På basis av
intervjuerna gick tre sökande vidare till lämplighetsbedömning.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter – icke-offentlig bilaga,
framläggs vid sammanträdet)

mailto:leena.kokko@sipoo.fi
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På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna, lämplighetsbedömningen
och den helhetsbedömning som gjorts föreslår vi att Katja Blomberg utnämns till
tjänsten som utvecklingsdirektör.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. magister i hälsovetenskaper Katja Blomberg utnämns till tjänsten som
utvecklingsdirektör

2. fastställa att lönen för tjänsten uppgår till 7 800 €/månad

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

 4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

 5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

 6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten för
tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills säkerhetsutredningen
har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

9
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM PERSONALDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som personaldirektör vid Östra Nylands välfärdsområde har varit
ledigförklarad 5.9–20.9.2022.

Digitaldirektören har till uppgift att fungera som chef för
personalförvaltningstjänsterna och som medlem i koncernens ledningsgrupp.
Personaldirektören svarar för välfärdsområdets personalpolitik och för den
strategiska HR-planeringen. Dessutom är vederbörande ansvarig för
anställningsförhållande- och rekryteringstjänsterna samt för arbetarskyddet och
arbetssäkerhetstjänsterna. Personaldirektören svarar vidare för
personalutvecklingstjänsterna och för arbetshälsotjänsterna. Därutöver är
personaldirektören ansvarig för HR-anknutna upphandlingskontrakt och för
kunskapsbaserad ledning av personalresurserna. Tjänsteinnehavaren deltar
utifrån sitt ansvarsområde också i beredskapsplaneringen.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet
av personalförvaltning. Erfarenhet av ledningsuppgifter ingår också i
behörighetsvillkoren. Förtrogenhet med den lagstiftning som anknyter till
personalförvaltningen förutsätts likaså av den som väljs till tjänsten. Språkkraven
för tjänsten är goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket
och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt 18 personer av vilka fem kallades
till intervju. En förberedande intervju gjordes av välfärdsområdesdirektör Max
Lönnqvist och av Sibbo social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko. På basis av
intervjuerna gick två sökande vidare till lämplighetsbedömning.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter – icke-offentlig bilaga,
framläggs vid sammanträdet)

På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna, lämplighetsbedömningen
och den helhetsbedömning som gjorts föreslår vi att Anu Rautiainen utnämns till
tjänsten som personaldirektör.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

mailto:leena.kokko@sipoo.fi
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1. politices magister Anu Rautiainen utnämns till tjänsten som personaldirektör

2. fastställa att lönen för tjänsten uppgår till 7 800 €/månad

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten för
tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills säkerhetsutredningen
har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

10
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM KOMMUNIKATIONSDIREKTÖR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som kommunikationsdirektör vid Östra Nylands välfärdsområde har
varit ledigförklarad 5.9.–20.9.2022.

Kommunikationsdirektören fungerar som kommunikationsteamets närmaste chef
och som medlem i koncernens ledningsgrupp. Kommunikationsdirektören svarar
för budgetering och rapportering med anknytning till
kommunikationsverksamheten samt för kommunikationsplaneringen och dito
processerna. Till uppgifterna hör dessutom att utse kommunikationens
samarbetspartner och att upphandla kommunikations- och
marknadsföringstjänster samt att tillhandahålla kommunikationsutbildning och
konsultation inom organisationen. Kommunikationsdirektören är ansvarig för
välfärdsområdesfullmäktiges och -styrelsens kommunikation, för skötseln av
medierelationer, för ekonomi- och kriskommunikation och för kommunikation i
anslutning till ansvarsfullhet samt för utvecklandet av välfärdsområdets
varumärke.

Behörighetsvillkor för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen och erfarenhet
av ledningsuppgifter inom kommunikation. Kännedom om den offentliga
sektorns förfaringssätt anses meriterande. Språkkraven för tjänsten är goda
muntliga och skriftliga kunskaper i båda inhemska språken.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt nio personer av vilka en
återkallade sin ansökan under rekryteringsprocessen. Fyra av sökandena
kallades till intervju. En förberedande intervju gjordes av välfärdsområdesdirektör
Max Lönnqvist och av social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko. På basis av
intervjuerna gick två sökande vidare till lämplighetsbedömning.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter – icke-offentlig bilaga,
framläggs vid sammanträdet)

På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna, lämplighetsbedömningen
och den helhetsbedömning som gjorts föreslår vi att Mika Kosunen utnämns till
tjänsten som kommunikationsdirektör.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. politices magister Mika Kosunen utnämns till tjänsten som
kommunikationsdirektör

2. fastställa att lönen för tjänsten uppgår till 7 800 €/månad

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

 4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

 5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

 6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten för
tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills säkerhetsutredningen
har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

11
TILLSÄTTANDE AV TJÄNSTEN SOM CHEFLÄKARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: välfärdsområdesdirektör Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi, och social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Tjänsten som chefläkare vid Östra Nylands välfärdsområde har varit
ledigförklarad 5.9–20.9.2022.

Chefläkaren verkar inom välfärdsområdet som ledande tjänsteinnehavare för
hälso- och sjukvård samt medicinsk vård och som ansvarig läkare på det sätt
som föreskrivs i hälso- och sjukvårdslagen. Till chefläkarens uppgifter hör att
följa hälso- och sjukvårdens strategiska situation och situation på
befolkningsnivå och de åtgärder som situationen är föremål för.

Chefläkaren verkar som medicinsk expert och svarar för att hälso- och
sjukvårdsservice tillhandahålls enhetligt och lagligt vid välfärdsområdets hälso-
och sjukvårdsenheter. Dessutom svarar chefläkaren i samarbete med
ansvarsområdesdirektören för hälsotjänster för att vårdgarantin omsätts i
praktiken i både hälsocentralstjänsterna och munhälsovården. Till chefläkarens
ansvarsområde hör utöver välfärdsområdets patientsäkerhet också det regionala
patientsäkerhetssamarbetet tillsammans med den specialiserade sjukvården.
Chefläkarens uppgifter omfattar också uppföljning och egenkontroll av kvaliteten
i hälso- och sjukvården, utvecklande av hälso- och sjukvårdstjänsterna i
samarbete med social- och hälsovårdsdirektören och
ansvarsområdesdirektörerna samt främjande av integration och
multiprofessionellt arbete inom välfärdsområdet i samarbete med
vårdarbetsdirektören, den ledande experten på socialt arbete och
ansvarsområdesdirektörerna. Vidare samarbetar chefläkaren med
utvecklingsdirektören i fråga om forsknings-, utvecklings- och
innovationsverksamhet i anslutning till de medicinska tjänsterna och hälso- och
sjukvårdstjänsterna.

Till chefläkarens arbetsbeskrivning hör även att verka i olika nätverk, till exempel
regionala och nationella nätverk för allmänmedicin och folkhälsoarbete.
Chefläkaren är likaså ansvarig för utvecklandet av kunskapsbaserad ledning i
hälso- och sjukvårdstjänsterna. Chefläkaren är för hälso- och sjukvårdens
vidkommande ansvarsperson för beredskap. Vederbörande fungerar som Östra
Nylands välfärdsområdes medicinalchef.

Behörighetsvillkor för tjänsten som chefläkare är specialläkares kompetens inom
en lämplig specialitet (4 § i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården, 559/1994) och rätt enligt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och
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hälsovården att utöva sitt yrke som legitimerad yrkesutbildad person.
Chefläkaren förutsätts också ha god förtrogenhet med primärvården och
förtrogenhet med det övriga hälsovårdssystemet. Erfarenhet av
ledningsuppgifter ingår också i behörighetsvillkoren. Språkkraven för tjänsten är
goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språket och goda
muntliga kunskaper i det andra inhemska språket.

Tjänsten söktes inom utsatt tid av sammanlagt två personer, vilka båda kallades
till intervju. En förberedande intervju gjordes av välfärdsområdesdirektör Max
Lönnqvist och av Sibbo social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Bilaga: Jämförelse av meriter (innehåller personuppgifter – icke-offentlig bilaga,
framläggs vid sammanträdet)

På grundval av ansökningsdokumenten, intervjuerna och den helhetsbedömning
som gjorts föreslår vi att specialisten i allmänmedicin Susanna Varilo utnämns till
tjänsten som chefläkare.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

1. specialisten i allmänmedicin Susanna Varilo utnämns till tjänsten som
chefläkare

2. lönen fastställs skilt genom välfärdsområdesdirektörens beslut enligt
läkaravtalet

3. tjänsten har en prövotid på sex månader

4. den som valts till tjänsten ska förete ett godtagbart läkarintyg över sitt
hälsotillstånd före sitt tjänstetillträde

5. den som valts blir föremål för en säkerhetsutredning

6. välfärdsområdesdirektören ges fullmakt att avtala om tidpunkten för
tjänstetillträdet och andra praktiska arrangemang

7. valet är villkorligt tills ett läkarintyg har företetts och tills
säkerhetsutredningen har gjorts
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 8 05.05.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

12
KOMPLETTERING AV DEN POLITISKA STYRGRUPPEN FÖR 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.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Det har i och med det pågående arbetet i styrgruppen konstaterats
att gruppens sammansättning borde utvidgas så att även
välfärdsområdesfullmäktiges 1:a och 2:a vice ordförande hör till
styrgruppen.
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Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Styrgruppens sammansättning kompletteras så att
välfärdsområdesstyrelsen utser också välfärdsområdesfullmäktiges
1:a och 2:a vice ordförande till medlemmar i styrgruppen
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

13
MAAKUNTIEN TILAKESKUS OY OCH DESS ÄGARSTRUKTUR FRÅN OCH MED 1.1.2023
SOM EN DEL AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Katja Blomberg,
katja.blomberg@borga.fi

Det föreskrivs i 21 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) att det
som ett samägt aktiebolag ska bildas ett kompetenscenter för lokal-
och fastighetsförvaltning där välfärdsområdena och staten är
delägare. Det har till uppgift att förvalta välfärdsområdenas
gemensamma lokaldatasystem och tillhörande tjänster samt att
årligen lämna välfärdsområdena och statsrådet en redogörelse för
de investeringsbeslut som välfärdsområdena fattat om lokalerna och
deras konsekvenser för välfärdsområdenas ekonomi. Dessutom kan
välfärdsområdena ålägga kompetenscentret andra uppgifter som
gäller lokal- eller fastighetsförvaltning. Ett välfärdsområde får inte
sälja, pantsätta eller på annat sätt överlåta aktier i kompetenscentret
till andra än ett annat välfärdsområde eller staten.

Enligt välfärdsområdeslagen ska välfärdsområdena och deras
dottersammanslutningar använda det lokaldatasystem och
tillhörande tjänster som kompetenscentret upprätthåller samt, om
välfärdsområdena kommer överens om det, andra tjänster som
kompetenscentret producerar.

I 63 § i lagen om genomförande av reformen av social- och
hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den
lagstiftning som gäller reformen (616/2021) föreskrivs att staten ska
sköta de åtgärder som behövs för att inrätta ett nationellt
kompetenscenter av det slag anges här ovan. De aktier i
kompetenscentret som välfärdsområdena ska få ska överlåtas utan
vederlag senast den 1 januari 2023.

Aktierna i kompetenscentret som välfärdsområdena får ska fördelas
mellan dem i proportion till deras invånarantal. Som invånarantal
beaktas invånarantalet i de kommuner som hör till respektive
välfärdsområde den 31 december 2021. HUS-sammanslutningen får
en tredjedel av de aktier som tillfaller varje välfärdsområde i Nyland
och Helsingfors stad.

Staten ska dock ha ett exemplar av kompetenscentrets aktier av
olika slag så som de definieras i bolagsordningen och som ger rätt
att förhindra att bolagsordningen ändras utan statens samtycke, en
starkare rätt att besluta om aktiekapitalet och om maximibeloppen
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för finansiering i form av främmande kapital samt rätt att utse en
styrelsemedlem.

Staten har anvisat Maakuntien tilakeskus Oy som det bolag som ska
handha den i lagen avsedda uppgiften som kompetenscenter.
Bolaget verkar ända till slutet av år 2022 som ett dotterbolag helägt
av det statliga affärsverket Senatfastigheter. Före aktieöverlåtelsen
kommer den aktiestock som ska överlåtas att internt inom staten
övergå till finansministeriet. Det slutliga beslutet om att överlåta
statens aktier fattas genom statsrådets beslut i december 2022.
Beträffande överlåtelsen har riksdagens samtycke inhämtats i
samband med statsbudgeten för år 2023 (28.20.88).

Finansministeriet överlåter aktierna 1.1.2023 till välfärdsområdena,
Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Överlåtelsen sker
utan vederlag och är momsbefriad.

Enligt 19 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar välfärdsområdesstyrelsen om aktieägaravtal, och enligt 23
§ fattar välfärdsområdesstyrelsen beslut om att köpa, sälja och byta
aktier om priset är högst 10 000 000 euro. I 26 § bestäms att
välfärdsområdesstyrelsen beslutar om bildandet av aktiebolag.

  Bilagor:  Aktieägaravtal – Maakuntien tilakeskus
Bilaga A till aktieägaravtalet Förteckning över parterna
och uppdelning i samarbetsområden

   Utkast till överlåtelsebrev för aktierna i Tilakeskus
Bilaga 1 till överlåtelsebrevet Överlåtelsebrevets parter

   Bolagsordning – Maakuntien tilakeskus

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att Östra Nylands
välfärdsområde

1. accepterar och förbinder sig att ta emot de aktier, 66
048 stycken, i Maakuntien tilakeskus som utan vederlag
ska överlåtas av finska staten till välfärdsområdet enligt
överlåtelsebrevet, vilket föreligger som bilaga;

2. godkänner Maakuntien tilakeskus Oy:s (2809806-2)
aktieägaravtal och bolagsordning, vilka föreligger som
bilaga;

3. ger välfärdsområdesdirektören fullmakt att
underteckna bifogade aktieägaravtal och bifogade avtal
om aktieöverlåtelse samt att vid behov med sin
underskrift eller på annat sätt godkänna eventuella
korrigeringar av tekniska skriv- eller räknefel eller andra
jämförbara smärre korrigerings- eller justeringsbehov
som uppdagas före undertecknandet.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

03.11.2022

14
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

- Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 30:  Hankintapäätös -
Toteutusprojekti Mobiili kotihoitopalvelun muutostöistä

    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 31: Hankintapäätös - 
    Toteutusprojekti Lifecare-järjestelmän muutostöistä
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 32: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 33: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 34: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 35: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 36: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 37: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 38: Optiopäätös - 
    Lääkäripalvelut ostopalveluna
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 39: Pienhankinta -
    Lastenpsykiatripalvelut perheneuvolaan Porvoossa
    - Hyvinvointialuejohtaja 19.10.2022 § 40: Valtuustoryhmien 
    toiminnan tukeminen vuonna 2022
    - Hyvinvointialuejohtaja 20.10.2022 § 41: Pienhankinta - 
    Aterioiden kuljetuspalvelu Loviisaan
    Hyvinvointialuejohtaja 26.10.2022 § 42: Hankintapäätös -
    Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hoitohenkilökunnan 
    lääkehoitokoulutuksesta 
    - Hyvinvointialuejohtaja 31.10.2022 § 43: Hankintapäätös - 
    Zoturi-palvelun koko perheen auttamisen verkkopalvelun hankinta
    - Hyvinvointialuejohtaja 31.10.2022 § 44: Hankintapäätös -

Raindance-kirjanpitoliittymän toteutus sosiaalihuollon  
Effica-järjestelmään

Ordförande:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte
använder sin upptagningsrätt.
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Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser,
beslut m.m. för kännedom:

- Perheasiain neuvottelukeskus, selvitys
- Amnesty International Finland, kirje asiakasmaksuista


