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Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

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 13.6.2022 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

16.06.2022

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

Kristian Forsman och Janne Lepola till mötets protokolljusterare.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

3
VÄLFÄRDSOMRÅDES LOKALER

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och tilläggsuppgifter: tf. väl färd som rå des di rek tör Ann-So-

fie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; ansvarig be re da-
re Katja Blom berg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Enligt 26 § i den så kallade införandelagen (616/2021) skulle kom-
muner na senast 28.2.2022 ge välfärdsområdet en sammanställning
över lokaler som används av social- och hälsovården och rädd nings-
väsen det.

 Alla kommun- och stadsstyrelser i området har under 2022 lämnat in
si na sam mans täll nin gar, som åtföljs av följande gemensamma be-
red nings text: ”Lokaler som används av primärvården, spe cials ju-
kvår den, socialsektorn och rädd nings väsen det som ordnas av kom-
mu nen övergår i väl färd som rå dets besittning 1.1.2023. Väl färd som-
rå det och kommunen ska in gå hyresavtal om besittning av lokalerna
vil ket ska gälla åtminstone t.o.m. 31.12.2025. Välfärdsområdet har
rätt att förlänga hyresavtalet med ett år genom att meddela kom mu-
nen om saken senast 12 må na der innan hyresavtalet går ut (in fö-
ran de la gen 22 §).”

 Välfärdsområdesfullmäktige behandlade utredningarna vid sitt möte
29.3.2022 och beslutade att beslut om överföring av kommunernas
och städernas lösa egen dom, semesterlöneskuld, avtal och ansvar
till välfärdsområdet skulle fat tas slutgiltigt under våren 2022.

 Enligt de uppgifter som kommunerna har lämnat kommer 237 bygg-
na der eller bostäder att över fö ras till välfärdsområdet. Deras sam-
man lag da våningsyta är 108 000 m² och hyran enligt en preliminär
be räk ning sammanlagt 19,6 miljoner euro per år. Det fanns emel ler-
tid brister i de uppgifter som kommunerna hade lämnat, bl.a. ute läm-
na de hyreskontrakt eller fö rål dra de hyressummor.

 Enligt införandelagen kan välfärdsområdet av kommunen begära
den kompletterande in for ma ti on och de handlingar det anser sig be-
hö va. Om väl färd som rå det anser att dess möjligheter att ordna so-
cial- och hälsovården och rädd nings väsen det i området inte tryggas
av de lokaler som övergår i dess besittning, ska välfärdsområdet
hål la samråd med kom mu nen. Kommunen ska komplettera sam-
mans täll nin gen senast 30.6.2022, om det har skett väsentliga fö rän-
drin gar i lokalerna eller av ta len efter det att sammanställningen läm-
na des eller om väl färd som rå det anser att en komplettering av sam-
mans täll nin gen är nöd vän dig.

 Välfärdsområdet sände i april en begäran om tilläggsutredning till
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kom muner nas fastighets- och lokalansvariga. I skrivelsen ombeds
kom muner na så snart som möj ligt lämna hyresavtalen och lo ka ler-
nas planlösningar för den fort sat ta beredningen. Dessutom har man
kom mit överens med kom muner na om ett diskussionsmöte där man
går igenom avtalen och ans va ret med avseende på lokalerna. Ge-
nom dessa åtgärder vill man säkerställa att välfärdsområdena och
kom muner na når sam förs tånd om den helhet av lokaler som över-
förs före utgången av ju ni.

 Efter kommunernas kompletteringar och ett gemensamt dis kus-
sions mö te fortsätter be red nin gen så att välfärdsområdesstyrelsen
kan besluta om den helhet av lo ka ler som överförs under au gus-
ti-sep tem ber 2022 och så att hy resav ta len kan undertecknas så
snart som möjligt. 

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands välfärdsområde

antecknar beredningsläget för kännedom.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

§ 25 24.03.2022

Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

4
UTREDNING OM ORDNANDET AV SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FÖR
MÖRSKOM OCH PUKKILA UNDER EN ÖVERGÅNGSPERIOD

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse § 25
 Beredning och ytterligare information:tf. välfärdsområdesdirektör

Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi;
räddningsdirektör Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi.

 Östra Nylands välfärdsområde har fått ett brev av kom mun di rek tö-
rer na i Mörskom och Pukkila där de föreslår förhandlingar mellan
väl färd som rå de na i Östra Nyland och Päijänne-Tavastland i syfte att
ut re da om social- och hälsovårdstjänsterna för kommunerna Mörs-
kom och Pukkila i Östra Nylands välfärdsområde fortsättningsvis
kan produceras av Päijänne-Tavastland under en övergångsperiod
åren 2023–2025.

 Social- och hälsovårdstjänsterna för Mörskom och Puk ki la
produceras för tillfället av samkommunen Päijät-Hämeen hy vin voin-
ti kun ta yh ty mä som samarbete enligt kommunallagen. Or ganisering-
sans va ret för kommunernas social- och häl so vårdst jäns ter kommer i
enlighet med lagstiftningen om välfärdsområden att över fö ras till
Östra Nylands välfärdsområde från början av år 2023.

 I förslaget anses att en tillräckligt kvalitativ och likvärdig tillgång och
produktion av tjänsterna fö rut sät ter att serviceproduktionen under en
övergångsperiod sköts av det gamla området med samma
grundlösningar som hittills. I förslaget önskas att
"välfärdsområdesstyrelsen som intressebevakare för sina med lems-
kom muner beslutar att snabbt inleda förhandlingar med Päi jän-
ne-Ta vast lands välfärdsområde i syftet att möjliggöra att kom mu nin-
vånar na i Mörskom och Pukkila kan få tjänster av
Päijänne-Tavastland un der en övergångsperiod åren 2023–2025"
och "kallar rep resen tan ter som kommunerna utsett till
förhandlingarna".

 Förslaget med noggrannare motiveringar finns som bilaga till detta
beslutsförslag.

 Ärendet har diskuterats på möten för det temporära
beredningsorganet för Östra Nylands välfärdsområde under hösten
2021. Det har också förts diskussioner med social- och
hälsovårdsministeriet. Den preliminära uppfattningen är att
lagstiftningen om välfärdsområdesreformen inte möjliggör en total
överföring av serviceproduktionen till ett annat välfärdsområde på
det sätt som föreslås. I diskussionerna har man ändå inte separat
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satt sig in i de juridiska ramvillkoren för användningen av
serviceproduktion från ett annat välfärdsområde med stöd av den
nya lagstiftningen. Man har inte heller tagit ställning till de juridiska
formerna för ett eventuellt samarbete varken på hösten eller i det
brev som nu mottagits.

 Därför bör man i för han dlin gar na koncentrera sig på att utreda
förutom den praktiska viljan och förutsättningarna också till vilka
delar de olika sa mar bets for mer na enligt lagen om välfärdsområden
(611/2021) och principerna för ord nan de av tjänster enligt lagen om
ordnande av social- och häl so vård (612/2021) möjliggör att
uppgifterna som hör till ett väl färd som rå des organiseringsansvar
överförs till ett annat välfärdsområde.

 Beslut gällande samarbete mellan välfärdsområden enligt 8 kap. i
lagen om välfärdsområden hör i princip till
välfärdsområdesfullmäktige. Till väl färd som rå dess ty rel sens uppgifter
hör enligt 43 § i lagen om välfärdsområden bland an nat att bevaka
välfärdsområdets intresse, föra välfärdsområdets ta lan och
samordna välfärdsområdets verksamhet. Dessutom be re der
välfärdsområdesstyrelsen ärenden till väl färd som rå des full mäk ti ge
enligt 98 § i lagen om välfärdsområden. Därför kan det anses va ra
motiverat att beslutet om en utredning gällande eventuellt sa mar be-
te och om inledandet av förhandlingar fattas av väl färd som rå dess ty-
rel sen. Det är ändå skäl att betona att väl färd som rå dess ty rel sen
inte, oberoende av vad som står i brevet, är intressebevakare för
sina medlemskommuner. Välfärdsområdesstyrelsen bevakar väl-
färd som rå dets intresse.

 Tf. välfärdsområdesdirektör:
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

 att inleda förhandlingar med Päijänne-Tavastlands
välfärdsområde för att utreda möjligheterna att ordna eller
producera social- och häl so vårdst jäns ter för kommunerna
Mörskom och Pukkila via Päi jän ne-Ta vast lands
välfärdsområde under en övergångsperiod och bju der
också in representanter som utsetts av kommunerna i
fråga till för han dlin gar na.

 att vid sidan av förhandlingarna kartlägga de juridiska
möjligheterna och ramvillkoren för ett eventuellt
samarbete.

 Förhandlingarna och utredningen sköts som ett tjänstemannarbete,
och slutledningarna förs separat till välfärdsområdesstyrelsen för
utvärdering.

 Beslut:
 Beslutsförslaget godkändes enhälligt efter diskussionen. Beslutet

justerades genast.

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
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 Beredning och tilläggsinformation: tf. välfärdsområdesdirektör
Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse har beslutat att förutsätta
både en juridisk utredning och inledande av överläggningar med
Päijänne-Tavastlands väl färd som rå de. Den fråga som vore föremål
för utredning och över lägg nin gar är möjligheten att även i
fortsättningen ordna eller producera Mörs koms och Pukkila
kommuners social- och hälsovårdstjänster uti från
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde under en eventuell över-
gångs pe riod som fastställs separat.

 Den juridiska utredningen har på beställning utförts av KPMG Oy Ab
(hädanefter KPMG). Må let med utredningen har varit att kartlägga
de juridiska villkoren och eventuella begränsningar beträffande
huruvida tjänster avsedda för kommuner inom Östra Nylands
välfärdsområde kan ordnas eller pro du ce ras inom
Päijänne-Tavastlands välfärdsområde under en över gångs pe riod.

 Hela den av KPMG sammanställda utredningen finns att läsa som
bilaga till beslutsförslaget.

 Utredningen är framför allt en genomgång av de villkor för ordnande
av social- och häl so vårdst jäns ter på ett annat välfärdsområdes
område som kan här le das från välfärdsområdeslagen (611/2021)
och lagen om ordande av social- och hälsovård (612/2021). I texten
sätter man sig också in i frågan om de kriterier i upphandlingslagen
och väl färd som rå des la gen som gäller upphandling och försäljning
av tjänster väl färd som rå den emellan. Jämförelsen omfattar
samarbetsformer i enlighet med väl färd som rå des la gen och
dessutom principer i anslutning till ak tiebo lag och intern upphandling
samt de lagstiftningsmässiga av gräns nin gar na av verksamhet i
privat regi.

 Utredningen utmynnar i den slutsatsen att välfärdsområdeslagen i
sig inte nämnvärt beg rän sar ens ett omfattande samarbete mellan
välfärdsområden. Lagen om ordande av social- och hälsovård ska
emellertid beaktas som spe cial lag i förhållande till det ovan nämnda.
Av det sistnämnda föl jer således centrala villkor bland annat
gällande att det inom väl färd som rå det ska kvarstå en tillräcklig
serviceproduktion av social- och häl so vårdst jäns ter i egen regi. Det
har ännu inte uppstått någon tolk nings pra xis vid
förvaltningsdomstolarna, varför absoluta och slutliga slut sat ser om
regional överföring av anordnaransvar i anslutning till sa mar be te helt
enkelt inte kan dras i detta skede.

 I bakgrunden är det skäl att beakta även andra sådana
utredningsarbeten med liknande frå ges täll nin gar som det centralt
hänvisas till i denna utredning. Det mås te betraktas som angeläget
att framför allt social- och häl so vårds mi nis te riet i egenskap av
lagberedare har förhållit sig mycket kri tiskt till att ordnande av social-
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och hälsovård eller ser vi ce pro duk ti on på ett övergripande sätt flyttas
över på ett annat områdes ans var. Motsvarande
överföringsförfaranden har betraktats som prob le ma tis ka i synnerhet
med tanke på lagstiftningens målsättningar (bl.a. integrationsmålet).

 Slutsatser som ska ses som väsentliga är åtminstone avsaknaden
av rättslig förutsebarhet tills vidare, kritiska ställningstaganden på
ministerienivå samt att la gar na sist och slutligen inte förefaller att
klart förbjuda regional över fö ring av anordnaransvar genom
samarbete. I detta skede är det in te möjligt att erhålla avgöranden
av dem som tolkar lagen auk to ri ta tivt, med andra ord domstolarna,
om svängrummet i de villkor som fö res krivs i lagen om ordnande av
social- och hälsovård. Social- och häl so vårds mi nis te riet har
betraktat omfattande arrangemang i syfte att överföra
anordnaransvaret som i varje fall tvivelaktiga ur lags tift nings syn vin-
kel. Man kan emellertid inte utesluta den eventualiteten att
välfärdsområdena på ett juridiskt godtagbart sätt skulle kunna av ta la
om till och med rätt så omfattande överföringar av uppgifter. Över fö-
ring av uppgifter som skulle kunna komma i fråga i enlighet med 8
kapitlet i välfärdsområdeslagen är framför allt avtal om ge men sam-
ma organ, avtal om skötseln av myndighetsuppgifter, ge men sam ma
tjänster eller en kombination av dessa sa mar bets for mer. En
välfärdssammanslutnings verksamhet kan däremot enbart gäl la
produktionen av stödtjänster. Tjänsteproduktion kan vid behov ock-
så i rätt omfattande utsträckning överföras till ett aktiebolag som väl-
färd som rå den äger tillsammans. Arrangemanget i sistnämnda mo-
dell begränsas framför allt av att egentligt utövande av offentlig
makt, det vill säga myndighetsbeslutsfattande, inte kan ges över till
pri va ta aktörer.

 Bestämmelserna och ordalydelserna i välfärdsområdeslagen och
lagen om ordnande av so cial- och hälsovård förefaller att inte direkt
utgöra ett hinder ens för ett omfattande samarbete mellan
välfärdsområden i fråga om ord nan de eller produktion av social- och
hälsovård, om man kommer öve rens om det i form av samarbete i
enlighet med väl färd som rå des la gen och föreskrivna villkor.
Samtidigt lämnar i synnerhet lagen om ordnande av social- och
hälsovård en betydande tolkningsmån, och det är skäl att fästa
avseende vid den uppfattning som har fram förts även på riksnivå om
att motsvarande arrangemang som skulle le da till regionala
överföringar inte vore förenliga med lagens avsikt.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen antecknar för kännedom den bifogade

utredningen om de juridiska villkoren för ett arrangemang angående
en eventuell övergångsperiod för Mörskoms och Pukkilas social- och
hälsovårdstjänster.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

5
MÅNADSRAPPORT ÖVER BUDGETUTFALLET 1.1.-31.5.2022

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Beredning och ytterligare information: vice ordförande för sektionen

för förvaltning, ekonomi, lokaler och stödtjänster Annette Povenius
annette.povenius@loviisa.fi.

 År 2021 fick Östra Nylands välfärdsområde 471 826 euro i
statsunderstöd, och vid årsskiftet var 58 484,82 euro av understödet
oanvänt. Understödet som inte an vän des i fjol kan användas i år. I
januari 2022 fick Östra Nylands väl färd som rå de 1 489 757 euro i
understöd för att bereda verk sam he ten. I mars 2022 betalades 7
191 821 euro för att bereda verk sam he ten och att göra ändringar i
ICT-system.

 I slutet av maj har 1 260 536 euro av understödet använts för löner,
köp av tjänster och öv ri ga verksamhetskostnader. Köp av tjänster
innehåller projektarbeten för löne- och ekonomisystem,
arbetsinsatser av kommunernas tjäns tin ne ha va re, juridiska tjänster
och tjänster av upphandlingsexpert.

 Östra Nylands välfärdsområde sökte 15 476 191 euro i
statsunderstöd av Social- och häl so vårds mi nis te riet för ICT-projektet
som har att göra med re for me rin gen av social- och hälsovården
samt räddningsväsendet. Social- och hälsovårdsministeriet beviljade
6 772 508,97 euro. Understödet är avsett att användas för
ICT-kostnader som uppstår under tiden 1.7.2021–31.12.2025. Av
detta understöd har betalats 2 901 426 eu ro i förskott i mars. Före
slutet av maj har 513 022 euro av förs kot tet använts.

 Bilagor: Resultaträkning rapport

 Tf. välfärdsområdesdirektör:
 Välfärdsområdesstyrelsen antecknar ekonomirapporten för tiden

1.1–31.5.2022 för kännedom.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

6
VAL VID SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA AV LEDAMOT OCH ERSÄTTARE I HUS-
SAMMANSLUTNINGENS STYRELSE

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

tä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Motiveringar:
 Välfärdsområdesfullmäktige vid Östra Nylands välfärdsområde har

vid sitt sammanträde 19.4.2022 (§ 31) antagit grundavtalet för
HUS-sammanslutningen. Sam mans lut nin gens medlemmar ska vid
sammanslutningens stäm ma 7.7.2022 utse sina företrädare i de
organ som nämns i grun dav ta let. Dessa organ är
sammanslutningens styrelse, revisionsnämnd och
nationalspråksnämnd. Vid sammanslutningens första stämma ut ses
ledamöterna i sammanslutningens styrelse, medan le da mö ter na i
revisionsnämnden och nationalspråksnämnden utses vid föl jan de
sammanträde.

 Östra Nylands välfärdsområde har en ordinarie plats i
sammanslutningens styrelse och en plats för en ersättare. Vid val av
ledamöter i sammanslutningens sty rel se och andra organ ska man
beakta 4 a § i lagen om jämställdhet mel lan kvinnor och män, där
det föreskrivs att i välfärdsområdens och
välfärdssammanslutningars organ och organ för samverkan mel lan
välfärdsområden samt i kommunala organ och organ för kom munal
samverkan, med undantag för väl färd som rå des full mäk ti ge och
kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara rep resen te ra de till
minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särs kil da
skäl.

 Enligt § 26 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
är väl färd som rå dess ty rel sen behörig att fatta beslut, såvida det inte
finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i
förvaltningsstadgan eller behörigheten de le ge rats genom
delegeringsbeslut. Sålunda är det enligt för valt ningss tad gan
välfärdsområdesstyrelsen som har behörighet att utse en ledamot
och en ersättare i intressebolagets styrelse.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar utse en ordinarie ledamot och

dennes ersättare i HUS-sammanslutningens styrelse.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

7
UTNÄMNING AV OMBUD TILL HUS- SAMMANSLUTNINGENS STÄMMA 7.7.2022

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

 HUS-sammanslutningens alla medlemmars fullmäktige har antagit
grun dav ta let för sammanslutningen inom den tid som utsatts i verks-
täl li ghets la gen (616/2021). Det föreskrivs i 46 § i nämnda lag att väl-
färd som rå de na i Nyland och Helsingfors stad senast den 30 juni
2022 till den temporära HUS-beredningsgruppen ska anmäla sina
om bud till HUS-sammanslutningens första stämma.

 Östra Nylands välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige har vid
sitt sammanträde 19.4.2022 (§ 31) antagit grundavtalet för
HUS-sammanslutningen, där det i § 7 bestäms att
sammanslutningens stämma utövar den högs ta beslutanderätten i
sammanslutningen och att varje medlem ska utse ett ombud till sin
företrädare vid sammanslutningens stäm ma samt att det därutöver
ska utses en personlig ersättare för om bu det.

 Man har för avsikt att hålla HUS-sammanslutningens första stämma
7.7.2022 i Mejlans i Hel sing fors som ett sammanträde med närvaro
på ort och ställe, och det föreslås att stämman utöver de
lagstadgade ärendena ska be han dla ett förslag till ram för
HUS-sammanslutningens budget för år 2023 samt grunderna för de
ekonomiska förmåner som de fört roen de val da vid
HUS-sammanslutningen ska åtnjuta.

 Enligt § 26 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
är väl färd som rå dess ty rel sen behörig att fatta beslut, såvida det inte
finns något föreskrivet om behörigheten i lag eller i
förvaltningsstadgan eller behörigheten de le ge rats genom
delegeringsbeslut. Sålunda är det enligt för valt ningss tad gan
välfärdsområdesstyrelsen som har behörighet att utse ett ombud till
sammanslutningens stämma och att utse ombudets per son li ga
ersättare.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar

1. utse ett ombud och en personlig ersättare för ombudet till
HUS-sam mans lut nin gens första stämma.

2. ge ombudet mötesanvisningar om de personer som nomineras
till poster i HUS-sammanslutningens organ.

mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

8
VAL AV ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES RÅD FÖR PERSONER MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING FÖR MANDATTIDEN 2022-2025

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

tä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Motiveringar:
 Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att tillsättande

av påverkansorgan är en form av möjliggörande av påverkan för
välfärdsområdets in vånare. I 32 § i lagen om välfärdsområden
föreskrivs det att väl färd som rå dess ty rel sen ska inrätta ett
ungdomsfullmäktige för väl färd som rå det eller en motsvarande
påverkansgrupp för unga, ett äl dre råd för välfärdsområdet för att
garantera den äldre befolkningens möj li ghe ter att delta och påverka
och ett råd för personer med funk tions ned sätt ning för
välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att delta och påverka.

 Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland
medlemmarna i motsvarande på ver kan sor gan i de kommuner som
hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt
organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan
dessutom väljas andra personer.

 Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering,
beredning, genomförande och upp följ ning inom olika verksamheter i
välfärdsområdet i frågor som är eller som ett påverkansorgan
bedömer vara av betydelse för bar nen, de unga, de äldre eller
personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster
dessa befolkningsgrupper behöver. På ver kan sor ga nen ska också
tas med när former för delaktighet och hö ran de utvecklas i
välfärdsområdet.

 Enligt § 17 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
ska verksamhetsstadgan för rådet för personer med
funktionsnedsättning godkännas av väl färd som rå dess ty rel sen. I
verksamhetsstadgan fastställs bland annat or ganets lagstadgade
och andra eventuella uppgifter, antalet med lem mar och sättet att
välja medlemmar, mandattid, mötes- och verk sam hets pra xis, val av
ordförande, ombesörjande av sekreterarens upp gif ter, upprättande
av verksamhetsplan och avgivande av verk sam hets be rät tel se samt
samarbete med påverkansorgan på kom munal nivå.

 Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 7.4.2022 (§ 43) be
kommunerna senast 30.4.2022 no minera en eller högst två
kandidater till välfärdsområdets på ver kan sor gan: äldrerådet, rådet
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för personer med funktionsnedsättning och ung doms full mäk ti ge. Det
önskades att namnen på de nominerade per soner na skulle
inlämnas senast 30.4.2022. Alla förslag kom inte in inom utsatt tid,
och den till kommunerna riktade no minerings be gä ran upprepades.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen utser följande personer till medlemmar i

Östra Nylands väl färd som rå des råd för personer med
funktionsnedsättning för man dat ti den 2022–2025:

 Mirja Juusti, Askola
 Janne Riekki, Askola
 Jonas Lindström, Lovisa
 Jyrki Laakso, Lovisa
 Tuula Räikkönen, Sibbo
 Monica Ståhls-Hindsberg, Sibbo
 Håkan Westerholm, Borgå
 Maija Aatelo, Borgå
 Pauli Ritola, Lappträsk
 Eeva Hava, Mörskom
 Hannele Käenaho-Virtala, Mörskom
 Robert Almiala, Pukkila
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

9
VAL AV ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDES ÄLDRERÅD FÖR MANDATTIDEN
2022- 2025

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

tä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.

Motiveringar:
 Det föreskrivs i lagen om välfärdsområden (611/2021) att tillsättande

av påverkansorgan är en form av möjliggörande av påverkan för
välfärdsområdets in vånare. I 32 § i lagen om välfärdsområden
föreskrivs det att väl färd som rå dess ty rel sen ska inrätta ett
ungdomsfullmäktige för väl färd som rå det eller en motsvarande
påverkansgrupp för unga, ett äl dre råd för välfärdsområdet för att
garantera den äldre befolkningens möj li ghe ter att delta och påverka
och ett råd för personer med funk tions ned sätt ning för
välfärdsområdet för att garantera möjligheterna för personer med
funktionsnedsättning att delta och påverka.

 Medlemmarna i dessa påverkansorgan ska väljas bland
medlemmarna i motsvarande på ver kan sor gan i de kommuner som
hör till välfärdsområdet på så vis att det från varje sådant kommunalt
organ väljs minst en representant. Till påverkansorganen kan
dessutom väljas andra personer.

 Påverkansorganen ska ges möjlighet att påverka planering,
beredning, genomförande och upp följ ning inom olika verksamheter i
välfärdsområdet i frågor som är eller som ett påverkansorgan
bedömer vara av betydelse för bar nen, de unga, de äldre eller
personer med funktionsnedsättning och med hänsyn till de tjänster
dessa befolkningsgrupper behöver. På ver kan sor ga nen ska också
tas med när former för delaktighet och hö ran de utvecklas i
välfärdsområdet.

 Enligt § 16 i förvaltningsstadgan för Östra Nylands välfärdsområde
ska verksamhetsstadgan för äldrerådet godkännas av
välfärdsområdesstyrelsen. I verk sam hetss tad gan fastställs bland
annat organets lagstadgade och andra even tuel la uppgifter, antalet
medlemmar och sättet att välja med lem mar, mandattid, mötes- och
verksamhetspraxis, val av ord fö ran de, ombesörjande av
sekreterarens uppgifter, upprättande av verk sam hets plan och
avgivande av verksamhetsberättelse samt sa mar be te med
påverkansorgan på kommunal nivå.

 Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 7.4.2022 (§ 43) be
kommunerna senast 30.4.2022 no minera en eller högst två
kandidater till välfärdsområdets på ver kan sor gan: äldrerådet, rådet
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för personer med funktionsnedsättning och ung doms full mäk ti ge. Det
önskades att namnen på de nominerade per soner na skulle
inlämnas senast 30.4.2022. Alla förslag kom inte in inom utsatt tid,
och den till kommunerna riktade no minerings be gä ran upprepades.

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen utser följande personer till medlemmar i

Östra Nylands äldreråd för mandattiden 2022–2025:
 Hannes Bjurstöm, Askola
 Petri Hyvönen, Lovisa
 Nina Björkman-Nysten, Lovisa
 Juha Huotari, Sibbo
 Hans Blomberg, Sibbo
 Leena Sorjonen, Borgå
 Carl-Johan Numelin, Borgå
 Kenneth Lévin, Lappträsk
 Eeva Hava, Mörskom
 Hannele Käenaho-Virtala, Mörskom
 Erja Sihlman, Pukkila
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

10
TECKNANDET AV AKTIER I DIGIFINLAND OY OCH GODKÄNNANDET AV
AKTIEÄGARAVTALET

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

tä ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Motiveringar:
 DigiFinland Oy (”DigiFinland”) är för tillfället ett fullt statsägt bolag

med specialuppgifter. Bo la get utvecklar och producerar nationella
digitala tjänster för social- och hälsovården, räddningstjänsten och
för behovet av andra bran scher samt stöder oavsett branschen
datas interoparabilitet och kuns kapshan te ring.  DigiFinland
producerar för tillfället bland annat de för befolkningen nationellt sett
viktiga social- och häl so vårdst jäns ter na Omaolo och Jourhjälpen
116117. DigiFinland får under 2022 nya tjänster färdiga för
produktion i olika faser.

 Det allmänna ansvaret för ordnandet av social- och hälsovård,
räddningstjänsten och andra tjäns ter och uppgifter som det särskilt
stadgas om, övergår från och med 1.1.2023 till välfärdsområdet. Det
är viktigt att välfärdsområden blir, vid sidan av staten, delägare av
DigiFinland och kan därvid dra nyt ta av de social- och
hälsovårdstjänster, samt räddningsverkets na tio nel la digitala tjänster
som företaget utvecklat. Det fi nans po li tis ka ministerutskottet har
förordnat ett godkännande om att göra ägar rät ten bredare för
välfärdsområden, HUS-sammanslutningen och Hel sing fors stad från
och med 1.1.2023. Finansministeriet ägarstyr fö re ta get och har i
samarbete med social- och hälsovårdsministeriet samt
inrikesministeriet i november-december 2021 och januari 2022 fört
preliminär diskussion med välfärdsområdenas temporära för valt nin-
gar gällande DigiFinlands ägarstruktur och affärsverksamhet. Ba se-
rat på diskussioner ses DigiFinland ha en betydande roll som en
ank nu ten enhet som är gemensam för välfärdsområdena och sta-
ten. Finansministeriet har därefter, i april - maj 2022, förhandlat om
Di gi Fin lands ägande, delägaravtal och bolagsordning med häl so-
vårds mi nis te riet, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen. Sta-
ten har meddelat att den är redo att utan ersättning överlåta sin ma-
jo ri tets po si tion som aktieägare till godo för Helsingfors stad och
HUS-sam mans lut nin gen, förutsatt att en betydande del av väl färd-
som rå de na blir aktieägare i bolaget och att staten alltid håller sin
ägar- och rösträttsandel i bolaget. Då kan man överlåta
välfärdsområdena, Helsingfors stad och HUS-sammanslutningen
sam man lagt cirka 66,6 % av ägar- och rösträttsandelen.  Avsikten är
att ägar- och rösträttsandelarna delas jämt mellan dessa, att alla
med and ra ord får lika många aktier och röster. Genomförandet av
egen dom sar ran ge man get förutsätter dessutom ett gemensamt god-
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kän nan de av regeringen och statsrådet.

 Som huvudsakliga kundgrupper för DigiFinland är från och med
1.1.2023 välfärdsområdena, Hel sing fors stad,
HUS-sammanslutningen och staten i enlighet med ställ nin gen som
anknuten enhet. Ställningen som anknuten enhet möj lig gör
upphandlingen av tjänster utan konkurrensutsättning. På grund av
försäljningsrestriktioner relaterade till ställningen som ank nu ten
enhet kan i praktiken endast bolagets aktieägare skaffa tjäns ter från
bolaget efter att DigiFinlands planerade egen dom sar ran ge mang trätt
i kraft. Välfärdsområdena som blir delägare, Helsingfors stad och
HUS-sammanslutningen skaffar sig tjänster från Di gi Fin land med
stöd av enskilt överenskomna serviceavtal. Aktieägandet förp lik tar
inte att skaffa tjänster från bolaget eller att finansiera det.

 Efter att beslutet gällande förverkligandet av
egendomsarrangemanget godkänts i stats rå dets allmänna
sammanträde, om egendomsarragemangets fö rut sätt nin gar uppfylls,
riktas en aktieemission till välfärdsområdena, Hel sing fors stad och
HUS-sammanslutningen, var de har möjlighet att utan ersättning
teckna DigiFinlands aktier.  Villkoren för ak ti ee mis sio nen finns
framställda i bilaga 1. Som villkor för ak tieteck nin gen är att
antecknaren förbinder sig och undertecknar ett ak tieäga rav tal enligt
bilaga 2.

 Bilagor:
1. Villkoren för aktieemissionen
2. Aktieägaravtal
3. Teckningsförbindelse

 Tf. välfärdsområdesdirektören:
 Välfärdsområdesstyrelsen beslutar, förutsatt att Östra Nylands

välfärdsområde erbjuds att teck na DigiFinland Oy:s aktier:
 att teckna väsentliga delar av 2 893 DigiFinland Oy:s

(2859355–7) aktier enligt villkoren i bilaga 1;
 förbinda sig och underteckna väsentliga delar av bolagets

aktieägaravtal enligt villkoren i bi la ga 2 och
 befullmäktigar välfärdsdirektören att underteckna väsentliga

delar av aktieägaravtalet enligt bi la ga 2 och teckningsavtal enligt
bilaga 3, att godkänna en möjlig av vi kel se i antalet tecknade
aktier och att avtala och godkänna förändringar av teknisk
karaktär i bilagorna 1–3.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

11
AKTUELLA ÄRENDEN

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Medlemmarna i välfärdsområdesstyrelsen för Östra Nylands väl färd-

som rå de informerade om aktuella ärenden.

 Förslag till organiserande av samarbete och
samarbetesavtal mellan Helsingfors och välfärdsområdena
i Nyland.

 Anvisningar för upprättande av budgeten.
 Stödtjänster.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

12
TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Följande tjänsteinnehavare har sänt besluförteckningar:

 Tf. välfärdsområdesdirektör. 9.6.2022. 20§.

 Ordförande:
 Välfärdsområdesstyrelsen antecknar besluten för kännedom och

med de lar tjänsteinnehavaren att välfärdsområdesstyrelsen inte an-
vän der sin upptagningsrätt.
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Östra Nylands
Välfärdsområdesstyrelse

16.06.2022

13
FÖR KÄNNEDOM

Östra Nylands Välfärdsområdesstyrelse
 Östra Nylands välfärdsområdesstyrelse antecknar följande skri vel-

ser, beslut m.m. för kännedom:

 HUS- yhtymän talousarvio 2023. Raamin valmistelutilanne.


