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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

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 21.11.2022 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

24.11.2022

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
Bernhard Edgren och Kristian Forsman till mötets protokolljusterare
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

3
ÄNDRING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

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

Välfärdsområdesfullmäktige antog vid sitt sammanträde 8.3.2022 § 4
förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde. Fullmäktige
bestämde samtidigt att förvaltningsstadgan ses över i juni och i
december 2022. Välfärdsområdesfullmäktige ändrade
förvaltningsstadgan 14.6.2022 § 4 och 13.9.2022 § 5.

Den politiska styrgruppen för förvaltningsstadgan och strategin
sammanträdde 14.11.2022 och behandlade ändringar i
förvaltningsstadgan. Med ändringarna tryggar man det att förvaltningen
inom välfärdsområdet kan fungera fr.o.m 1.1.2023.

De ändringar som föreslås i förvaltningsstadgan har i det bifogade
bilaga markerats med gul bakgrundsfärg.

Bilaga: Ändringar i förvaltningsstadgan 12-2022

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

  Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige
  att fullmäktige godkänner att förvaltningsstadgan ändras enligt dom
  ändringar som beskrivs i bilagan och att ändringen av 
  förvaltningsstadgan träder i kraft omedelbart när fullmäktige har fattat
  beslut om att ändra förvaltningsstadgan och oavsett eventuella besvär.



ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE FÖREDRAGNINGSLISTA 24/2022 6

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

4
KLIENTAVGIFTER VID ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE 2023

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

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

Det föreskrivs om klientavgifterna inom social- och hälsovården i
klientavgiftslagen (734/1992) och i klientavgiftsförordningen (912/1992).
I gällande lagstiftning om klientavgifter används begreppen kommun,
samkommun och sjukvårdsdistrikt. I regeringens proposition (RP
56/2021 rd) föreslås det en ändring av lagstiftningen om social- och
hälsovården och räddningsväsendet samt av vissa andra lagar på
grund av inrättandet av välfärdsområden och reformen av ordnandet av
social- och hälsovården och räddningsväsendet. I punkt 7.59 i
regeringens proposition föreslås det att lagen om klientavgifter inom
social- och hälsovården ändras så att hänvisningarna i paragraferna till
kommunen eller samkommunen eller till sjukvårdsdistriktet ändras till
hänvisningar till välfärdsområdet. På grundval av regeringens
proposition (RP 56/2021 rd) används här i paragraftexten om
klientavgifterna inom social- och hälsovården och i den bilaga som
kompletterar paragraftexten begreppet välfärdsområde i stället för
kommun.

I enlighet med 1 § i klientavgiftslagen (734/1992) kan en avgift för
välfärdsområdets social- och hälsovårdstjänster tas ut hos den som
använder servicen, om inte något annat föreskrivs genom lag. Den
avgift som tas ut för servicen får vara högst lika stor som kostnaderna
för serviceproduktionen.

I klientavgiftsförordningen (912/1992) föreskrivs om hur stor den avgift
som tas ut för en tjänst högst får vara. Enligt 33 a § i förordningen ska
eurobeloppen vartannat år justeras i enlighet med förändringarna i
folkpensionsindex så att det poängtal för folkpensionsindex används
enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalts ut i januari månad
justeringsåret har beräknats.

Välfärdsområdet ska ta ut enhetliga klientavgifter hos sina klienter
oavsett klientens hemkommun. Det har inte förekommit betydande
skillnader mellan kommunerna beträffande hälso- och sjukvårdens
fasta avgifter. Då det gäller avgifter som fastställs på basis av klientens
betalningsförmåga har det förekommit en del skillnader mellan
kommunerna. Beträffande dessa avgifter har man i förslaget beaktat att
de nuvarande avgifterna varierar från kommun till kommun.

Förslaget om de klientavgifter som år 2023 tas ut inom välfärdsområdet
har beretts tillsammans med de experter från olika branscher som
deltar i välfärdsområdets beredning, och vidare har man utnyttjat de



ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE FÖREDRAGNINGSLISTA 24/2022 6

anvisningar som social- och hälsovårdsministeriet, THL och
Kommunförbundet har gett angående bestämmandet av klientavgifter.

  Enligt välfärdsområdeslagens § 22 fattar välfärdsområdesfullmäktige
  beslut om de allmänna grunderna för de avgifter som tas ut för tjänster
  och andra prestationer samt de kundavgifter som tas ut för tjänster som
  omfattas i välfärdsområdets organiseringsansvar

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige
att fullmäktige godkänner de i bilagorna beskrivna klientavgifterna som
tillämpas i Östra Nylands välfärdsområde fr.o.m 1.1.2023.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

5
VÄLFÄRDSOMRÅDETS VERKSAMHETSLOKALER

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: utvecklingsdirektör Katja Blomberg,
katja.blomberg@borga.fi, redskapsmästare Aki Ahokanto,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Välfärdsområdesstyrelsen har vid sitt sammanträde 16.6.2022 fått en
utredning angående situationen i beredningen av frågor som gäller
verksamhetslokalerna. Därefter har välfärdsområdet fört en dialog med
kommunerna, skickat mera detaljerade anvisningar och bett kommunerna
sända hyresavtalen till välfärdsområdet senast 6.10.2022.

Sammanlagt 216 objekt överförs till välfärdsområdet, och deras
sammanräknade lägenhetsyta är knappt 110 000 m². Den sammanräknade
årshyran för dessa objekt uppgår till cirka 20,7 miljoner euro.

För några objekts vidkommande förekommer ännu oklarheter i de siffror
som kommunerna uppgett. I synnerhet då det gäller verksamhetslokaler
som välfärdsområdet tar över av Lovisa stad och Sibbo kommun bör man
ännu kontrollera hyresbeloppet före undertecknandet av hyresavtalen.

Innan hyresavtalen undertecknas bör ansvarsfördelningstabellerna för alla
lokaler ännu genomgås och bifogas till de dokument som man avser att
underteckna.

Den hyra som ska betalas är i enlighet med statsrådets förordning om
bestämmande av hyra enligt hyresavtal mellan kommuner och
välfärdsområden under övergångsperioden 2023–2026
(hyresförordningen) en totalhyra som består av kapitalhyra och hyra för
underhåll. Kapitalhyran bildas på basis av det tekniska värdet på den
byggnad eller verksamhetslokal som hyrs ut. De underhållskostnader som
ingår i hyran omfattar kostnader för administration, drift,
underhållsreparation, service, skötsel av utomhusområden, uppvärmning,
el, vatten och avfallshantering. Hyresgästen ansvarar dock för specialavfall
och farligt avfall.

I enlighet med det som förut överenskommits i överläggningar mellan
parterna ingår städning av fastigheterna och mattbyte i hyresavtalet för
andra än sådan hyreslokaler som renodlat används av social- och
hälsovården eller räddningsväsendet (bl.a. administrativa utrymmen,
lokaler som utnyttjas av skolkuratorn, skolhälsovårdare och
skolpsykologen). I fråga om fastigheter som i sin helhet hyrs för att
renodlat betjäna social- och hälsovårdens verksamhet svarar
välfärdsområdet för ordnandet av städning (ingår inte i hyresavtalet).

Välfärdsområdet ingår i enlighet med hyresförordningen hyresavtal med
fastighetsägarna för 3+1 år.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

mailto:katja.blomberg@borga.fi
mailto:aki.ahokanto@pelastustoimi.fi
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Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse godkänner bifogade tabell över
verksamhetslokaler som ska överföras och ger välfärdsområdesdirektören
fullmakt att ingå hyresavtal med fastighetsägarna.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

6
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS FRÅN
KOMMUNERNA / LOVISA STAD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Annette Povenius, vice ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster, annette.povenius@loviisa.fi

Ärendets tidigare behandling:

 Välfärdsområdesstyrelsen 24.3.2022 (§ 22) och välfärdsområdesfullmäktige
 29.3.2022(§ 23)

Kommunen ska enligt 26 § i lagen om genomförande av reformen av
social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av
den lagstiftning som gäller reformen (616/2021) senast 28.2.2022 ge
välfärdsområdet en sammanställning över egendom, avtal, ansvar och
lokaler samt anställda som överförs. Det var möjligt att komplettera
sammanställningen senast 30.6.2022.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt
sammanträde 29.3.2022 ta emot och anteckna för kännedom den
sammanställning som Lovisa stad lagt fram.
Välfärdsområdesfullmäktige bad Lovisa stad komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i denna.

Lovisa stad har kompletterat sin sammanställning genom
stadsdirektörens tjänsteinnehavarbeslut fattat 22.6.2022 (§ 6/2022).

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige beslutar

1. ta emot och anteckna för kännedom den komplettering av stadens
sammanställning som Lovisa stadsdirektör lämnat gällande överföring av
egendom och leasingansvar

2. ge ekonomidirektören fullmakt att i ett senare skede godkänna nödvändiga
ändringar angående egendom och ansvar som överförs till välfärdsområdet
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

7
SAMMANSTÄLLNINGAR ÖVER EGENDOM OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS FRÅN
KOMMUNERNA / BORGÅ STAD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Annette Povenius, vice ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster, annette.povenius@loviisa.fi

Ärendets tidigare behandling:

Välfärdsområdesstyrelsen 24.3.2022 (§ 22) och välfärdsområdesfullmäktige 29.3.2022(§ 23)

Kommunen ska enligt 26 § i lagen om genomförande av reformen av social- och
hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som
gäller reformen (616/2021) senast 28.2.2022 ge välfärdsområdet en
sammanställning över egendom, avtal, ansvar och lokaler samt anställda som
överförs. Det var möjligt att komplettera sammanställningen senast 30.6.2022.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
29.3.2022 ta emot och anteckna för kännedom den sammanställning som Borgå
stad lagt fram. Välfärdsområdesfullmäktige bad Borgå stad komplettera sin
sammanställning, om man i det skedet kände till brister i denna.

Borgå stad har kompletterat sin sammanställning genom stadsfullmäktiges
beslut fattat 13.6.2022 (§ 47).

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige beslutar

1. ta emot och anteckna för kännedom den komplettering av stadens
sammanställning som Borgå stadsfullmäktige lämnat 13.6.2022 (§ 47)

2. ge ekonomidirektören fullmakt att i ett senare skede godkänna nödvändiga
ändringar angående egendom och ansvar som överförs till välfärdsområdet

Bilagor  Protokollsutdrag § 47
 Borgå datasystem som överförs
 bilaga 1 social- och hälsovården, bestående aktiva 31.12.2021
 bilaga 2 social- och hälsovården, fordon, i egen ägo
 bilaga 3 social- och hälsovården, leasingfordon och avtalsansvar
 bilaga 5 social- och hälsovården, hjälpmedel
 bilaga 6 social- och hälsovården, leasingansvar, lösegendom
 bilaga 7 räddningsverket, bestående aktiva
 bilaga 8 räddningsverket, egna fordon
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 bilaga 9 räddningsverket, primärsläckningsutrustning
 bilaga 10 räddningsverket, räddningsredskap
 bilaga 11 räddningsväsendet, annan lösegendom
 bilaga 12 räddningsverket, leasingansvar
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

8
SAMMANSTÄLLNING ÖVER EGENDOM OCH ANSVAR SOM ÖVERFÖRS FRÅN
KOMMUNERNA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Annette Povenius, vice ordförande för sektionen för
förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster, annette.povenius@loviisa.fi

Ärendets tidigare behandling:

Välfärdsområdesstyrelsen 24.3.2022 (§ 22) och välfärdsområdesfullmäktige 29.3.2022(§ 23)

Kommunen ska enligt 26 § i lagen om genomförande av reformen av social- och
hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som
gäller reformen (616/2021) senast 28.2.2022 ge välfärdsområdet en
sammanställning över egendom, avtal, ansvar och lokaler samt anställda som
överförs. Det var möjligt att komplettera sammanställningen senast 30.6.2022.

Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde
29.3.2022 ta emot och anteckna för kännedom de sammanställningar som
kommunerna lagt fram. Välfärdsområdesfullmäktige bad kommunerna
komplettera sina sammanställningar, om man i det skedet kände till brister i
dessa.

Mörskom, Pukkila, Lappträsk och Sibbo har inte kompletterat sina
sammanställningar fram till 30.6.2022.

Beslutförslag, välfärdsområdesdirektör 

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå välfärdsområdesfullmäktige att
fullmäktige beslutar

1. anteckna för kännedom att Mörskom, Pukkila, Lappträsk och Sibbo inte har
kompletterat de sammanställningar som de hade gett fram till 28.2.2022.

2. ge ekonomidirektören fullmakt att i ett senare skede godkänna nödvändiga
ändringar angående egendom och ansvar som överförs
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

24.11.2022

9
BEHÖRIGHETSVILLKOR OCH LÖNESÄTTNING FÖR BEFATTNINGAR VID
UTVECKLINGSTJÄNSTERNA VID ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES KONCERN-
OCH STRATEGITJÄNSTER

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

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

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. Enligt 47 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga är
välfärdsområdesstyrelsen behörig att fatta beslut, såvida det inte finns något
föreskrivet om behörigheten i personalärenden i lag eller i förvaltningsstadgan.
Behörighetsvillkoren och lönesättningen för dem som 1.1.2023 börjar med nya
uppgifter vid välfärdsområdet bör fastställas.

Utvecklingstjänsterna vid koncern- och strategitjänsterna kommer att ha en
personal på 15 personer och 20 projektplanerare. Projektchefen,
projektsekreteraren och projektplanerarna är för tillfället visstidsanställda vid
välfärdsområdet. Därutöver överförs tre planerare till utvecklingstjänsterna genom
överlåtelse av rörelse. Behörighetsvillkoren och lönenivån för befattningarna bör
godkännas innan rekrytering kan inledas, förutom i fråga om de projektanställda
och de tre planerare som flyttar över.

I välfärdsområdets organiseringsansvar ingår uppgifter vars fullgörande kräver
inledande av rekryteringar. Rekryteringarna genomförs genom
anmälningsförfarande/ansökan internt bland de personer med tills vidare
gällande arbets- eller tjänsteförhållande som övergår till välfärdsområdet
genom överlåtelse av rörelse. Rekryteringen utvidgas till extern rekrytering, ifall de
interna sökandena inte uppfyller behörighetsvillkoren eller är lämpliga med hänsyn
till sin kompetens och sin erfarenhet.

Behörighetsvillkoren och lönesättningen för följande uppgifter inom
utvecklingstjänsterna vid koncern- och strategitjänsterna bör fastställas och
rekrytering bör inledas:

 Specialexpert på forskning, utbildning, utveckling, innovation och
undervisning (TKKIO) x 2

 Expert på välfärd och hälsofrämjande

 Expert på organisationsarbete och delaktighet

 Expert på kund- och patientsäkerhet

 Övervaknings- och kvalitetschef
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 Specialexperter på övervakning och kvalitet x 3 (familje- och
socialtjänster, hälsotjänster och tjänster för äldre)

De behörighetsvillkor och den lönesättning som föreslås redovisas i bilaga 1
Behörighetsvillkor och lönesättning inom utvecklingstjänsterna.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar godkänna behörighetsvillkoren och
lönesättningen för befattningarna vid utvecklingstjänsterna enligt bilaga 1 samt
inledandet av rekrytering till desamma.
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10
ANSLUTNING TILL HANSELS GEMENSAMMA UPPHANDLING AV
PERSONALINHYRNING INOM VÅRDSEKTORN 2021–2025

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Beredning och upplysningar: Kirsi Oksanen, kirsi.oksanen@porvoo.fi

Hansel Ab är en sådan inköpscentral som avses i 20 § i lagen om
offentlig upphandling och koncession (1397/2016) och som
konkurrensutsätter och förhandlar om tjänster åt alla statliga och
kommunala myndigheter. Hansel Ab har som inköpscentral
konkurrensutsatt vårdsektorns personalinhyrning för åren
2021–2025, och det är möjligt för välfärdsområdet att ansluta sig till
denna gemensamma upphandling genom en separat
anslutningsanmälan, ifall området genom den gemensamma
upphandlingen i fråga önskar konkurrensutsätta personalinhyrning
för eget behov. Avtalsperioden är 10.11.2021–31.12.2025. Det är
möjligt att ansluta sig till avtalet senast 31.12.2025. De
kundspecifika avtalen gäller till 30.9.2026.

Anslutning till den gemensamma upphandlingen ger möjlighet till
personalinhyrning av bland annat allmänläkare, specialläkare,
sjukskötare, hälsovårdare, tandläkare, specialtandläkare,
munhygienister, fysioterapeuter samt primärskötare och närvårdare.
Kunden kan också hyra in annan än ovan nämnd yrkesutbildad
personal inom social- och hälsovården. Östra Nylands
välfärdsområde kommer primärt att utnyttja Sarastias
rekryteringsservice, men att gå med i Hansels gemensamma
upphandling ökar välfärdsområdets möjligheter att hitta kompetent
personal i ett utmanande rekryteringsläge. Går välfärdsområdet med
i den gemensamma upphandlingen, betyder det inte att området
vore skyldigt att utnyttja Hansels tjänster, men ifall ett behov skulle
uppstå är det möjligt att göra en upphandling genom ett ramavtal.

Upphandlingen är ett så kallat dynamiskt inköp. Ett dynamiskt
inköpssystem är under upphandlingsförfarandets hela giltighetstid
öppet för leverantörer som uppfyller lämplighetskriterierna. Alla
intresserade leverantörer kan under hela den tid som förfarandet
varar ansöka om rätt att få delta i ett dynamiskt inköpssystem.
Hansel tar med samtliga anbudssökande som uppfyller
lämplighetskraven. Antalet anbudssökande som tas med i
inköpssystemet begränsas inte. Inom den gemensamma
upphandlingen gör Hansels kunder sina egna
konkurrensutsättningar, så kallade minikonkurrensutsättningar.

I en minikonkurrensutsättning kan Hansels kunder göra interna
konkurrensutsättningar i det dynamiska inköpssystemet genom att i
tjänsten Hanki skicka en anbudsförfrågan till alla leverantörer som
tagits med i det dynamiska inköpssystemet. Inom det dynamiska
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inköpssystemet fastställer kunden i sin anbudsförfrågan angående
upphandlingen kriterierna för att en upphandling är den ekonomiskt
mest fördelaktiga. Efter anbudstidens utgång fattar kunden ett
upphandlingsbeslut. Därefter kan kunden ingå ett
upphandlingskontrakt och beställa produkten eller tjänsten.

Upphandlingen har ett uppskattat värde på cirka 2 000 000 euro
under avtalsperioden. Enligt 22 § i förvaltningsstadgan för Östra
Nylands välfärdsområde är det således välfärdsområdesstyrelsen
som ska besluta om upphandlingen.

Beslutsförslag, välfärdsområdesdirektören:

Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att Östra Nylands
välfärdsområde ansluter sig till Hansel Ab:s gemensamma
upphandling av personalinhyrning inom vårdsektorn 2021–2025.
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TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

  Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

    - Hyvinvointialuejohtaja 17.11.2022 § 52: Hankintapäätös - 
    Perhepolku verkkokurssin käyttöönoton jatkaminen  
    Itä-Uudellamaalla
    - Hyvinvointialuejohtaja 18.11.2022 § 53: Valtuustoryhmän 
    toiminnan tukeminen vuonna 2022

Ordförande:

Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och
meddelar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte
använder sin upptagningsrätt.
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12
FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skrivelser
beslut m.m. för kännedom:

- Klient- och patientsäkerhetscentrets brev till beslutsfattare 15.11.2022


