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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

1
MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Välfärdsområdesstyrelsens möte konstateras vara lagenligt och bes-

lut fört.

 Enligt välfärdsområdets förvaltningsstadga (145 §) ska mö tes kal lel-
sen skickas tre dagar före mötet. Inom samma tid ska det in for me-
ras om mötet på välfärdsområdets webbplats i det allmänna da-
tanätet (146§). Kallelsen har skickats till ledamöterna 3.6.2022 och
sam ti digt publicerats på Östra Nylands välfärdsområdets 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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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

2
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Mötets protokolljusterare väljs.

 När protokollet är färdigt skickar välfärdsområdesstyrelsens sek re te-
ra re protokollet till ordförande och de utsedda protokolljusterarna för
att justeras elektroniskt.

 Beslutförslag:
 Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde utser
 Riku Honkasalo och Tapani Eskola till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

3
VERKSTÄLLIGHET AV VÄLFÄRDSOMRÅDESFULLMÄKTIGES BESLUT 17.5.2022

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
                                  Beredning och ytterligare information: tf. välfärdsområdesdirektör

Ann-So fie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Enligt 43 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) svarar väl färd som-
rå dess ty rel sen för beredningen och verkställigheten av väl färd som rå-
des full mäk ti ges beslut och för tillsynen över beslutens laglighet. En vä-
sent lig del av verkställigheten är tillsynen över beslutens laglighet. Till-
sy nen ger en möjlighet att korrigera laglighetsfel som annars kan leda
till besvär. I praktiken bestämmer välfärdsområdesstyrelsen om ärendet
på sitt möte som hålls efter välfärdsområdesfullmäktiges möte.

I 101 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) sägs att om väl färd som-
rå dess ty rel sen finner att ett beslut av välfärdsområdesfullmäktige har
kom mit till i oriktig ordning, att välfärdsområdesfullmäktige har övers kri-
dit sina befogenheter eller att beslutet annars strider mot lag, ska väl-
färd som rå dess ty rel sen vägra att verkställa beslutet. Ärendet ska utan
dröjs mål föreläggas fullmäktige på nytt.

Välfärdsområdesstyrelsen kan inte vägra att verkställa ett beslut på
grund av att beslutet är oändamålsenligt. Tillsynen gäller väl färd som rå-
des full mäk ti ges alla beslut samt alla eventuella fel i förfarande, övers-
krid nin gar av befogenheter och andra laglighetsfel.

Tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde kons ta te-
rar att den inte har något att anmärka om lagligheten i väl färd som rå-
des full mäk ti ges beslut (17.5.2022).

Besluten verkställs enligt välfärdsområdesfullmäktiges protokoll.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

4
VÄLFÄRDSOMRÅDETS VÄLFÄRDSOMRÅDESVALNÄMND VÄLJS FÖR
MANDATPERIODEN 2022-2025

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas

Määttä ext- tomas.maatta@porvoo.fi.

 Välfärdsområdesfullmäktige ska enligt 12 a § i vallagen tillsätta en
väl färd som rå des val nämnd i välfärdsområdet för sin mandatperiod.
Nämn den består av en ordförande, en vice ordförande och tre andra
le da mö ter samt ett behövligt antal ersättare, dock minst fem. Er sät-
tar na ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för le da mö-
ter na. Både ledamöter och ersättare ska i mån av möjlighet fö ret rä-
da de grupper av röstande som vid föregående välfärdsområdesval
ställt upp kandidater i välfärdsområdet.

 Enligt 15 § i den nuvarande förvaltningsstadgan har
välfärdsområdesvalnämnden fem (5) ledamöter, bland vil ka
välfärdsområdesfullmäktige väljer en ordförande och en vice ord fö-
ran de samt fem (5) ersättare.

 Enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män ska
kvinnor och män vara rep resen te ra de till minst 40 procent vardera i
välfärdsområdens organ, med undantag för
välfärdsområdesfullmäktige, om inte något annat föl jer av särskilda
skäl. Jämställdhetskravet ska uppfyllas separat bå de för ordinarie
ledamöter och för ersättare.

 Tf. välfärdsområdesdirektör:
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar sig för att föreslå för

välfärdsområdesfullmäktige att de i sam ma valförrättning beslutar
sig för att välja följande till väl färd som rå des val nämn den för
mandatperioden 2022–2025

1.  fem (5) ledamöter och
2. ersättare som utses utgående från förvaltningsstadgan och

ställs i den ordning i vilken de träder i stället för
ledamöterna samt

3. utser en ordförande och en vice ordförande bland de valda
ledamöterna.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

5
INRÄTTANDE AV TJÄNSTER FÖR ANSVARIGA TJÄNSTEINNEHAVARE SOR
FÖRUTSÄTTS I SPECIALLAGSTIFTNINGEN OCH BEHÖRIGHETSVILLKOR FÖR
TJÄNSTERNA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: HR- sektionens ordförande Ir-

ja Suhonen irja.suhonen@porvoo.fi.

 Enligt förvaltningsstadgan (26 §) beslutar områdesstyrelsen om de
ans va ri ga tjänsteinnehavare som förutsätts i speciallagstiftningen
om Östra Nylands välfärdsområdes sektorer. Dessa är läkaren som
ans va rar för hälso- och sjukvården inom välfärdsområdet och tjän-
stein ne ha va ren som ansvarar för socialarbetet. Enligt 36 § i för valt-
ningss tad gan har förutom dessa ansvariga tjänsteinnehavare även
che fen för vårdarbetet särskilda beslutsbefogenheter.

 Enligt 57 § i hälso- och sjukvårdslagen(1326/2010) ska det finnas en
ansvarig läkare vid var je verksamhetsenhet inom hälso- och
sjukvården. Chefsläkaren är den ledande tjänsteinnehavaren för
hälso- och sjukvård samt me di cinsk vård inom Östra Nylands
välfärdsområde, dvs. den ansvariga lä ka re som avses i lagen.
Chefsläkaren är medicinsk expert och sva rar för hälso- och
sjukvårdstjänsternas enhetlighet, kvalitet, pa tient sä ker het och
lagenliga genomförande vid välfärdsområdets en he ter för hälso- och
sjukvård.

 I 9 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården bestäms
om den yrkesmässiga led nin gen av det sociala arbetet. Ansvarig för
den yrkesmässiga led nin gen av socialarbetare samt för klient- och
expertarbetet inom so cialar be tet som svarar på individers, familjers
och gemenskapers be hov av socialt stöd och tjänster och för
uppföljningen och ut vär de rin gen av dess konsekvenser ska vara en
socialarbetare som av Tills tånds- och tillsynsverket för social- och
hälsovårdsområdet har fått rätt att utöva socialarbetaryrket som
legitimerad yrkesutbildad per son. Chefen för socialarbetet är
ledande tjänsteinnehavare för so cialar be tet inom Östra Nylands
välfärdsområde.

 Behörigheten för chefen för vårdarbetet anges inte separat i lagen
men i 4 § (hälso- och sjuk vår dens verksamhetsbetingelser) i hälso-
och sjukvårdslagen (1326/2010) föreskrivs att ledningen för en
verksamhetsenhet ska ha sådan multidisciplinär kompetens som
främjar en högkvalitativ och säker vård, samarbetet mellan olika
yrkesgrupper och ut vec klan det av vård- och verksamhetsmetoder.

 Enligt 48 § i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
beslutar väl färd som rå dess ty rel sen om inrättande av tjänster.
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Välfärdsområdesstyrelsen ska inrätta tjänsterna för chefsläkaren,
chefen för socialarbetet och che fen för vårdarbetet samt fastställa
behörighetsvillkoren för tjäns ter na när de inrättas. Den tillfälliga
styrgruppen föreslår att chefs lä ka ren, chefen för socialarbetet och
chefen för vårdarbetet utses till tjäns te för hål lan den som gäller tills
vidare.

 Ifrågavarande tjänsteinnehavare är underställda social- och
hälsovårdsdirektören.

Behörighetsvillkor:
 Bestämmelser om allmänna grunder för anställning i

tjänsteförhållande finns i grundlagen. En ligt lagen om
tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden (304/2003 6 §)
ska den som anställs i ett tjänsteförhållande, utöver de allmänna
grunderna för anställning i tjänsteförhållande som an ges i
grundlagen, ha särskilt föreskriven eller av kommunen eller väl färd-
som rå det bestämd särskild behörighet.

 Den tillfälliga styrgruppen har diskuterat behörighetsvillkoren för
chefsläkaren, chefen för so cialar be tet och chefen för vårdarbetet.

 Den tillfälliga stödgruppen föreslår att chefsläkarens
behörighetsvillkor ska vara behörighet som specialistläkare (Lag om
yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994 4 §)
inom ett lämpligt specialområde och av Tillstånds- och tillsynsverket
för social- och hälsovården beviljad rätt att utöva yrket som
legitimerad yrkesutbildad person, kännedom om primärvården samt
erfarenhet av ledarskap.

 Chefen för socialarbetet förutsätts ha behörighet som socialarbetare
enligt 7 § i lagen om yr kesut bil da de personer inom socialvården
(817/2015). Chefen för so cialar be tet fungerar även som
yrkesmässig ledare för socialarbetet, var vid chefen måste vara en
socialarbetare som av Tillstånds- och till syns ver ket för social- och
hälsovården beviljats rätt att utöva so cialar be ta ryr ket som
legitimerad yrkesutbildad person.

 Den tillfälliga styrgruppen har bestämt att föreslå som
behörighetsvillkor för chefen för vår dar be tet högre högskoleexamen
enligt 5 § i lagen om yrkesutbildade per soner inom hälso- och
sjukvården, ledarskapserfarenhet och kän ne dom om vårdarbetet.

 Den tillfälliga styrgruppen föreslår för styrelsen att kravet på
språkkunskaper för de nämnda tjäns ter na är goda muntliga och
skriftliga kunskaper i det ena in hems ka språket och goda muntliga
färdigheter i det andra inhemska språ ket. Hos chefsläkaren, chefen
för socialarbetet och chefen för vår dar be tet anses goda ledarskaps-,
interaktions- och ar bets ge mens kaps fär di ghe ter samt ett
engagerande arbetsgrepp som me ri te ran de.
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 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att

 inrätta tills vidare gällande tjänster för chefsläkaren, chefen
för so cialar be tet och chefen för vårdarbetet.

 i samband med inrättandet av tjänsterna fastställa som
behörighetsvillkor för nämnda chefstjänster de
behörighetsvillkor som presenteras ovan.

 kravet på språkkunskaper för de nämnda tjäns ter na är
goda muntliga och skriftliga kunskaper i det ena in hems ka
språket och goda muntliga färdigheter i det andra
inhemska språ ket.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

6
INRÄTTANDE AV TJÄNSTER SOM RESULTATENHETSCHEFER VID ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE SAMT BEHÖRIGHETSVILLKOREN FÖR TJÄNSTERNA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: Tf.

välfärdsområdesdirektörens vikarie Leena Kokko
leena.kokko@sipoo.fi.

 Enligt 92 § i lagen om välfärdsområden (611/2021) står de som är
ans täll da hos ett välfärdsområde i antingen tjänsteförhållande eller
ar bet sav tals för hål lan de till välfärdsområdet. I fråga om tjäns te för hål-
lan den och arbetsavtalsförhållanden och tjänste- och ar bets kol lek ti-
vav tal i välfärdsområdena gäller vad som föreskrivs särskilt. Enligt
44 § i lagen om ändring av kommunallagen (305/2003) sköts upp gif-
ter i vilka utövas offentlig makt i tjänsteförhållande.

 Ansvarsområdena inom Östra Nylands välfärdsområde är familje-
och socialtjänster, häl sot jäns ter och tjänster för äldre.  Familje- och
so cialt jäns ter na omfattar tjäns ter för barn, unga och familjer, tjänster
för personer med funk tions ned sätt ning, sociala tjänster för personer
i arbetsför ålder samt men tal vårds- och missbrukstjänster. Re sul ta-
ten he ter na inom ans var som rå det hälsotjänster är: häl sos ta tionst-
jäns ter, mun- och tand vård, hälsocentralsjukhuset och medicinsk re-
ha bi li te ring. Re sul ta ten he ter na inom tjänster för äldre är: tjänster för
hem ma boen de, hem vårdst jäns ter och boendetjänster.

 Resultatenhetscheferna lyder under respektive ans var som rå des di-
rek tör. Re sul ta ten het sche fer na leder verksamheten i sin re sul ta ten-
het. De ansvarar inom sitt re sul ta tom rå de för verksamhetens pla ne-
ring, ekonomi, utveckling, koor dinering, verkställighet, utvärdering,
risk han te ring och interna kont roll. Dessutom ansvarar de för per-
sonalens utveckling, ar bets för del ning och samarbete. Re sul ta ten-
het sche fer nas allmänna upp gif ter beskrivs närmare i för valt ningss-
tad gan för Östra Nylands väl färd som rå de (34 §).

 Enligt förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde (48 §)
bes lu tar väl färd som rå dess ty rel sen om inrättandet av tjänster för re-
sul ta ten het sche fer. Väl färd som rå dess ty rel sen ska inrätta tjänsterna
för ans var som rå de sche fer och fastställa behörighetsvillkoren för
tjäns ter na då den in rät tar tjänsterna.

Behörighetsvillkoren:
 De allmänna grunderna för anställning i tjänsteförhållande anges i

grun dla gen. I lagen om tjän stein ne ha va re i kommuner och väl färd-
som rå den (304/2003 6 §) sägs det att utöver vad som i grundlagen
an ges om anställning i tjäns te för hål lan de ska den som anställs i ett
tjäns te för hål lan de des su tom ha särskilt föreskriven eller av väl färd-
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som rå det bestämt särs kild behörighet.

 Den utvidgade ledningsgruppen har diskuterat behörighetsvillkoren
för tjänsterna för chefer för resultatenheten och beslutat föreslå att
be hö ri ghets vill ko ren för tjäns ter na är lämplig högre högs ko lee xa-
men, erfarenhet av le da rupp gif ter och kännedom om den berörda
re sul ta ten he tens verk sam het som rå de. I 4 § i hälso- och sjuk vårds la-
gen (1326/2010), häl so- och sjukvårdens verksamhetsbetingelser,
fö res krivs att led nin gen för en verksamhetsenhet ska ha sådan mul-
ti dis ci pli när kom pe tens som främjar en högkvalitativ och säker vård,
sa mar be tet mellan oli ka yrkesgrupper och utvecklandet av vård- och
verk sam hets me to der.

 Den utvidgade ledningsgruppen föreslår styrelsen att språkkraven
för tjänsterna är goda munt li ga och skriftliga kunskaper i det ena in-
hems ka språket och go da muntliga kunskaper i det andra inhemska
språ ket. Re sul ta ten het sche fer na önskas ha goda färdigheter i le-
dars kap och växelverkan samt god samarbetsförmåga och ett in spi-
re ran de arbetsgrepp.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:'
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

 inrätta tjänster för resultatenhetschefer som gäller tills vi da-
re

 vid inrättandet av tjänsterna fastställa behörighetsvillkoren
för tjäns ter na enligt det ovan anförda: lämplig högre högs-
ko lee xa men, kän ne dom om verksamhetsområdet och er fa-
ren het av ledaruppgifter. Som språkkrav föreslås goda
munt li ga och skriftliga kunskaper i det ena inhemska språ-
ket och goda muntliga kunskaper i det andra inhemska
språ ket.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 10 19.05.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

07.06.2022

7
ORGANISATIONSSTRUKTUREN I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE SKA FÅ
VERKSAMHETSENHETER

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 10

 Beredning och ytterligare information: Hanna Kaunisto,
servicedirektör, chef för socialarbetet hanna.kaunisto@sipoo.fi

Områdesfullmäktige har vid sina tidigare behandlingar godkänt
organisationsmodellens övre nivå och resultatenhetsnivån.
Organisationsmodellen har beretts vidare i social- och
hälsovårdstjänsternas och koncern- och strategitjänsternas
ansvarsområden.

I social- och hälsovårdstjänsterna föreslås verksamhetsenheter inrättas
under resultatenheter.  Ledningsstrukturen för verksamhetsenheterna
bestäms enligt enheternas serviceuppgifter. Finslipningen av
organisationsmodellen kan ske först efter att noggranna uppgifter om
personal som överförs finns att få. Nivån för första linjens chefskap i
tjänsterna preciseras alltså fortfarande när beredningen avancerar.
I koncern- och strategitjänster ingår hela social- och hälsovårdssektorns
och räddningsväsendets gemensamma personal-, förvaltnings-,
ekonomi-, utvecklings- och kommunikationstjänster samt digitala
tjänster. För ansvarsområden väljs direktörer. Uppgiftshelheter för varje
ansvarsområde har bestämts i förslaget. Personalen som placeras i
olika ansvarsområden och övriga strukturer som behövs för ledningen
preciseras ännu i beredningsarbetet.

Välfärdsområdets professionsdirektörer är chefläkare,
vårdarbetsdirektör och direktör av socialarbete. Professionsdirektörerna
är en del av välfärdsområdets ledningssystem och de ansvarar bland
annat för att leda sin egen sektors verksamhet så, att den grundar sig
på forskning och kunskap, att svara för yrkeskompetens samt för klient-
och patientarbetets kvalitet och säkerhet. Chefläkaren och direktören
för socialarbete har också lagstadgade arbetsuppgifter som anknyter till
tjänsteproduktionen. Att professionsdirektörerna administrativt placeras
direkt under social- och hälsovårdsdirektören skapar och bidrar till en
starkare klient- och patientsynvinkel på organisationens högre nivåer
och i beslutsfattandet.

Beslutförslag, tf. välfärdsområdesdirektör:

Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde beslutar
föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bifogade
organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter. 
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Beslut:

Tapani Eskola gjorde ett förslag om ärendets återremittering.

Ordföranden konstaterade att återremitteringsförslaget var enhälligt
understödd.
Områdesstyrelsen beslutade om ärendets återremittering och att det
ordnas en kvällskola gällande ärendet.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse

 Tf. välfärdsområdesdirektören:

 Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde bes lu-
tar föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att det godkänner det bi fo-
ga de organisationsstrukturen gällande verksamhetsenheter.

 Paragrafen justeras omedelbart.
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KONCERNDIREKTIV FÖR ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: förvaltningsjurist Tomas Määt-

tä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

 Enligt 22 § i lagen om välfärdsområden hör beslutanderätten gäl lan-
de principerna för ägars tyr nin gen och koncerndirektiv till väl färd som-
rå des full mäk ti ge.

 Enligt 4 § i lagen om välfärdsområden bildar välfärdsområdet och
dess dot ter sam mans lut nin gar en välfärdsområdeskoncern. En sam-
mans lut ning där ett väl färd som rå de har bestämmande inflytande en-
ligt 1 kap. 5 § eller 6 § 2 mom. i bokföringslagen (1336/1997) är dot-
ter sam mans lut ning till väl färd som rå det. Östra Nylands väl färd som-
rå de är ett mo der sam fund, vars dottersamfund är sådana samfund i
vil ka välfärdsområdet en samt eller tillsammans med andra har bes-
täm man de inflytande.

 I 48 § i lagen om välfärdsområden föreskrivs om väl färd som rå des-
kon cer nens ägarstyrning och enligt bestämmelsen avses med
ägars tyr nin gen åtgärder ge nom vilka välfärdsområdet som ägare el-
ler medlem medverkar i för valt nin gen och verksamheten i ett bolag
el ler en annan sam mans lut ning. Ägarstyrningen kan gälla avtal om
bo lags bild ning, bes täm mel ser i bolagsordningen, avtal om pro duk-
tion av tjänster och andra av tal, personval och anvisningar till per-
soner som företräder väl färd som rå det i olika sammanslutningar
samt utövande av väl färd som rå dets bestämmande inflytande an-
nars samt i andra motsvarande oms tän di ghe ter.

 Till välfärdsområdets koncernledning hör enligt 50 § i lagen om väl-
färd som rå den väl färd som rå dess ty rel sen, välfärdsområdesdirektören
och andra i för valt ningss tad gan angivna myndigheter. Kon cern led-
nin gen svarar för ge nom fö ran det av ägarstyrningen i väl färd som rå-
des kon cer nen och för ord nan det av koncernövervakningen, om inte
nå got annat bestäms i för valt ningss tad gan.

 Som bilaga till paragrafen finns ett förslag till koncerndirektiv för Öst-
ra Nylands väl färd som rå des kon cern.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige

att det godkänner det bi fo ga de koncerndirektivet som
koncerndirektiv för Östra Nylands välfärdsområde.

 Paragrafen justeras omedelbart
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UPPDATERING AV FÖRVALTNINGSSTADGAN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Beredning och ytterligare information: ansvarig beredare Matti Lat-
va-Pi ri lä matti.latva-pirilä@myrskylä.fi; förvaltningsjurist Tomas
Määt tä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

På sitt sammanträde 8.3.2022 § 4 godkände väl färd som rå des full-
mäk ti ge förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde.
Sam ti digt beslöt fullmäktige att förvaltningsstadgan ska genomgå en
gransk nings run da i juni och i december 2022. Under våren har det
va rit möjligt att föreslå ändringar gällande förvaltningsstadgan och
än drings förs lag har behandlats i den politiska styrgruppen för stad-
gan och strategin.

Ändringsförslagen har bland annat handlat avtalsstyrning (kapitel 5)
samt organens uppgifter och befogenhetsfördelning (kapitel 6). Des-
su tom har man gjort tekniska korrigerinar i för valt ningss tad gan.

Ändringsförslagen i förvaltningsstadgan är med gult färg i bilagan
"ut kast till förvaltningsstadga för Östra Ny lands välfärdsområde".

Tf. välfärdsområdesdirektören:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar föreslå för väl färd som rå des full-
mäk ti ge att det godkänner det bifogade för valt ningss tad gan och att
för valt ningss tad gan träder i kraft omedelbart efter godkännandet
obe roen de om det möjliga över kla gan det och protokollet för detta
ären de justeras redan vid mötet.

Paragrafen justeras omedelbart.
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UPPHANDLING AV ARBETSHÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FÖR ÖSTRA NYLANDS
VÄLFÄRDSOMRÅDE

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: HR- sektionens ordförande Ir-

ja Suhonen irja.suhonen@porvoo.fi, HR-sektionens viceordförande
Carita Schröder, carita.schroder@loviisa.fi

 Styrelsen för välfärdsområdet har den 19.5.2022 beslutat kon kur ren-
sut sät ta arbetshälsovården för Östra Nylands välfärdsområdes per-
sonal samt för de företag och företagare som verkar i områdets
kom muner. Servicebeskrivningen av arbetshälsan för Östra Nylands
väl färd som rå de och bilagan över räddningsväsendets tilläggskrav
be han dla des av välfärdsområdesstyrelsen i samband med bes luts-
fat tan det.

 HR sektionen har berett en preliminär offertförfrågan och avtal
tillsammans med Lehti & CO.

 Konkurrensutsättningen förverkligas enligt principer som framgår av
bifogade utkast till of fer ter.

 Handlingarna är tillsvidare ej offentliga (Lag om offentlighet i
myndigheternas verksamhet 621/1999, 6 §). Före man publicerar
offertförfrågan är avsikten att göra en grundlig
marknadsundersökning, genom vilken man sä kers täl ler att
offereraren erbjuder tjänster enligt begärda villkor.

 På grund av tidtabellen för upphandlingsförfarandet och den korta
tid före tjänsten bör vara i bruk, befullmäktigas tf
välfärdsområdesdirektören att komplettera och färdigställa
dokumenten i offertförfrågan. Därefter meddelas om upphan dlin gen
och offertförfrågan publiceras. Enligt planerna pub li ce ras
offertförfrågan den 8.8.2022.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelse befullmäktigar tf

välfärdsområdesdirektören att komplettera och fär digs täl la
dokumenten i offetförfrågan före man publicerar upp gif ter om
upphandlingsförfarandet och offertförfrågan.
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SÄKERHETSUTREDNING AV VÄLFÄRDSOMRÅDETS ANSTÄLLDA

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: Räddningsdirektör Peter Jo-

hans son peter.johansson@porvoo.fi.

 Enligt 12 § i lagen om informationshantering inom den offentliga för-
valt nin gen (906/2019) är det nödvändigt att identifiera uppgifter som
fö rut sät ter särskild tillförlitlighet hos anställda eller personer som
han dlar för enhetens räkning. En säkerhetsutredning av person görs
då personen har arbetsuppgifter som förutsätter särskild till för lit-
lighet. Syftet med säkerhetsutredningar är att förhindra att in for ma ti-
on som är viktig för Finlands säkerhet hamnar i fel händer. Sä ker-
het sut red nin gar görs endast i fråga om arbetsuppgifter som avses i
sä ker het sut red nings la gen (Säkerhetsutredningslag 726/2014, 19
och 21 §).  På basis av de ovan nämnda stadgandena har väl färd-
som rå det anställda för vilkas del en säkerhetsutredning borde göras,
exem pel vis alla med direktörsbeteckning, hela ICT-personalen samt
rädd nings ver kets hela personal.

 Säkerhetsutredningarna genomförs av skyddspolisen. För att
skyddspolisen ska åta sig att gö ra säkerhetsutredningar av personer
som är anställda vid väl färd som rå det ska välfärdsområdet ansöka
om klientskap hos skydds po li sen.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Östra Nylands välfärdsområdets styrelse beslutar ansöka om

klientskap hos skyddspolisen för genomförande av
säkerhetsutredningar och ger Tuomas Lintula, da tasäker het sex pert
vid Räddningsverket i Östra Nyland, fullmakt att göra en ansökan.

 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar vidare att rek ry te ring san non ser-
na för alla som rekryteras för anställningar med di rek törs ti tel, för all
ICT-personal samt för alla anställningar vid Rädd nings ver ket i Östra
Nyland förses med anteckning om att sökanden ska ge sitt
samtycke till en säkerhetsutredning.

 Säkerhetsutredningen av direktörerna och räddningsverkets befäl
görs som normal säkerhetsutredning. ICT-personalens och
räddningsverkets övriga personalens säkerhetsutredning görs som
begränsad säkerhetsutredning.
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AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands

välfärdsom rå de informerade om aktuella ärenden.
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TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

 - Tf. välfärdsområdesdirektör, 2.6.2022 § 19
 - Tf. välfärdsområdesdirektör, 25.5.2022 § 18

 Ordförande:
 Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och

med de lar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte an-
vän der sin upptagningsrätt.
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VÄLFÄRDSOMRÅDESSTYRELSENS MÖTESDAGAR

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
Enligt 144§ i förvaltningsstadgan beslutar organen om tid och plats
för sina sammanträden. Ett sammanträde hålls också när organets
ord fö ran de anser det vara påkallat eller om en majoritet av le da mö-
ter na i organet gör en framställning till ordföranden om att ett sam-
mant rä de ska hållas för behandling av ett angivet ärende. I sådana
fall bestämmer ordföranden tidpunkten för sammanträdet. Ord fö ran-
den kan av grundad anledning ställa in ett sammanträde.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen

 beslutar om mötesdagarna för hösten 2022,
 drar riktlinjerna för tider och platser för sina möten
 beslutar att välfärdsområdesstyrelsens ordförande beslutar

när och var mötena hålls, ger behövliga anvisningar om öv-
ri ga mötesarrangemang samt beslutar om att ställa in
mötet vid behov.
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FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skri vel-

ser, beslut m.m. för kännedom:

 1. Försäljning av kommunernas och samkommunernas lokaler som
används inom social- och hälsovården samt räddningsvesendet.

 2.  Yhteiskunnallisen osallistumisen tavat -kysely valtuutetuille.


