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ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare
ersättare, kom till platsen kl. 16.40

Övriga deltagare

-

Annikki Niiranen, ordförande för det temporära beredningsorganet
Juhani Carlson, 1:a vice ordförande för det temporära
beredningsorganet, Kymmenedalens räddningsverks räddningschef
Lauri Lehto, förändringsdirektör vid det temporära beredningsorganet
Seppo Rintamo, ordförande för det temporära beredningsorganets
politiska uppföljningsgrupp
Ari Nevalainen, Kymmenedalens välfärdsområdes temporära
beredningsorgans förvaltning

Saarela Teppo
Arponen Sanna
Paakkari Tuula
Mäenpää Heini
Björklund Anni
Järvinen Tuuli
Frånvarande

jurist
teknisk sekreterare
teknisk sekreterare
teknisk sekreterare
kommunikation
kommunikation

Eerola Lauri
Hasu Johanna
Kekki Kirsi
Laakso Sheikki
Suomi Minna
Van der Steen Ilari

UNDERSKRIFTER
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen
ordförande § 1-5

Jouko Leppänen
ordförande § 6-20

Ari Nevalainen
sekreterare
JUSTERING AV
PROTOKOLL
Protokolljusterare
PROTOKOLL
TILLGÄNGLIGT

Jenni Aikio
Mikko Almgren
På Kymmenedalens välfärdsområdes webbplats på adressen kymenhva.fi
från 22.3.2022.
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Öppnande av välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 53 §
Enligt 17 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården
och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller
reformen (616/2021):
förs ordet vid det första sammanträdet av den till åren äldsta ledamoten tills
fullmäktige har valt en ordförande och vice ordförande.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Den till åren äldsta fullmäktigeledamoten öppnar sammanträdet och agerar
som ordförande tills välfärdsområdesfullmäktige har valt en ordförande och
vice ordförande.
Beslut: Godkändes.

----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Den till åren äldsta fullmäktigeledamoten öppnar sammanträdet och agerar
som ordförande tills välfärdsområdesfullmäktige har valt en ordförande och
vice ordförande.
Beslut:

Den till åren äldsta fullmäktigeledamoten Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen
öppnade sammanträdet.
I sitt öppningstal hälsade Frilander-Paavilainen alla fullmäktigeledamöter och
de närvarande ersättarna välkomna.
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Upprop vid välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 54 §
I 23 § i lagen om välfärdsområden konstateras att ledamöterna och ersättarna
i välfärdsområdesfullmäktige utses genom val som förrättas i välfärdsområdet
(välfärdsområdesval).
Välfärdsområdesvalet förrättades den 23.1.2022.
Kymmenedalens välfärdsområdesvalnämnd har godkänt resultatet från
välfärdsområdesvalet i Kymmenedalen på sitt sammanträde den 26.1.2022.
Det temporära beredningsorganet har antecknat Kymmenedalens
välfärdsområdesvalnämnds meddelande om valresultatet för kännedom den
9.2.2022 § 34.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Upprop förrättas.
Beslut: Godkändes.

----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Upprop förrättas.
Beslut:

Upprop förrättades och det konstaterades vilka fullmäktigeledamöter och
ersättare som var närvarande.
Närvarande var 59 fullmäktigeledamöter.
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Välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträdes laglighet och beslutsförhet
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 55 §
Enligt 17 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården
och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller
reformen (616/2021) ska det temporära beredningsorganet bereda de
ärenden som välfärdsområdesfullmäktige ska behandla vid sitt första
sammanträde och kalla fullmäktigeledamöterna till sammanträdet.
Enligt 99 § i lagen om välfärdsområden ska kallelsen till sammanträde sändas
senast fyra dagar före sammanträdet.
Det temporära beredningsorganet har med sitt beslut från den 23.2.2022
kallat välfärdsområdesfullmäktige till sammanträde den 8.3.2022.
Möteskallelsen och föredragningslistan publiceras och skickas senast den
3.3.2022.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet konstateras.

-

Välfärdsområdesfullmäktige beslutar dessutom att följande personer har rätt
att närvara och yttra sig vid sammanträdet:
Annikki Niiranen, ordförande för det temporära beredningsorganet
Juhani Carlson, 1:a vice ordförande för det temporära beredningsorganet,
Kymmenedalens räddningsverks räddningschef
Lauri Lehto, förändringsdirektör vid det temporära beredningsorganet
Seppo Rintamo, ordförande för det temporära beredningsorganets politiska
uppföljningsgrupp
Till sekreterare och protokollförare vid sammanträdet kallas Ari Nevalainen,
ansvarig beredare för Kymmenedalens välfärdsområdes temporära
beredningsorgans förvaltning (enligt § 178 i den för
välfärdsområdesfullmäktige föreslagna förvaltningsstadgan).
Beslut: Godkändes.
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----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Sammanträdets laglighet och beslutsförhet konstateras.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar dessutom att följande personer har rätt
att närvara och yttra sig vid sammanträdet:

-

Annikki Niiranen, ordförande för det temporära beredningsorganet
Juhani Carlson, 1:a vice ordförande för det temporära beredningsorganet,
Kymmenedalens räddningsverks räddningschef
Lauri Lehto, förändringsdirektör vid det temporära beredningsorganet
Seppo Rintamo, ordförande för det temporära beredningsorganets politiska
uppföljningsgrupp
Till sekreterare och protokollförare vid sammanträdet kallas Ari Nevalainen,
ansvarig beredare för Kymmenedalens välfärdsområdes temporära
beredningsorgans förvaltning (enligt § 178 i den för
välfärdsområdesfullmäktige föreslagna förvaltningsstadgan).
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen.
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen föreslog som ordförande att
behandlingsordningen ändras så att § 7 val av ordförande och vice
ordförande för välfärdsområdesfullmäktige behandlas vid sammanträdet
under § 5.

Beslut:

Möteskallelsen skickades 25.2.2022 och föredragningslistan 3.3.2022.
Det konstaterades att sammanträdet var lagligt sammankallat och beslutsfört.
Det beslutades också att följande personer har rätt att närvara och yttra sig
vid sammanträdet:

-

Annikki Niiranen, ordförande för det temporära beredningsorganet
Juhani Carlson, 1:a vice ordförande för det temporära beredningsorganet,
Kymmenedalens räddningsverks räddningschef
Lauri Lehto, förändringsdirektör vid det temporära beredningsorganet
Seppo Rintamo, ordförande för det temporära beredningsorganets politiska
uppföljningsgrupp
Som sekreterare kallades Ari Nevalainen, ansvarig beredare för
Kymmenedalens välfärdsområdes förvaltning.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att behandlingsordningen
ändras så att § 7 val av ordförande och vice ordförande för
välfärdsområdesfullmäktige behandlas vid sammanträdet under § 5.
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Protokolljusterare vid välfärdsområdesfullmäktiges första sammanträde
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 56 §
Det temporära beredningsorganet föreslår till
välfärdsområdesfullmäktige:
Två fullmäktigeledamöter utses till protokolljusterare vid sammanträdet.
Beslut: Godkändes.

----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Två fullmäktigeledamöter utses till protokolljusterare vid sammanträdet.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Riku Pirinen
Beslut:

Som protokolljusterare utsågs Jenni Aikio ja Mikko Almgren
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D/600/00.00.00.00/2022
5§

Val av välfärdsområdesnämndens ordförande och vice ordförande
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 59 §
Enligt 26 § i lagen om välfärdsområden väljer välfärdsområdesfullmäktige
bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige
har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid. Ordföranden och vice ordförandena
väljs vid samma valförrättning.
Enligt 83 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna
förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige ha en ordförande och tre
vice ordförande.
Ordföranden och vice ordförandena väljs för välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av välfärdsområdesnämndens ordförande och vice ordförande
så att välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande samt första, andra och
tredje vice ordförande bland sina ledamöter.
Beslut: Godkändes.

----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av välfärdsområdesnämndens
ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2022–2025 så att
välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande samt första, andra och tredje
vice ordförande bland sina ledamöter.
Behandling av ärendet
Enligt 26 § i lagen om välfärdsområden väljer välfärdsområdesfullmäktige
bland sina ledamöter en ordförande och ett behövligt antal vice ordförande för
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid, om inte välfärdsområdesfullmäktige
har beslutat att de ska ha en kortare mandattid än älfärdsområdesfullmäktiges
mandattid. Ordföranden och vice ordförandena väljs vid samma valförrättning.
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Enligt 83 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna
förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige ha en ordförande och tre
vice ordförande. Ordföranden och vice ordförandena väljs för
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid.
Förslag från den ordförande som öppnade sammanträdet:
Som ordförande föreslår jag att välfärdsområdesfullmäktige
1. Beslutar att tre personer väljs till vice ordförande
2. Beslutar att ordförandenas mandatperiod är 2022–2025
3. Väljer en ordförande och tre vice ordförande: första vice ordförande,
andra vice ordförande och tredje vice ordförande
Anföranden gjordes av:
Tapio Karvonen föreslog Jouko Leppänen till ordförande.
Ukko Bamberg föreslog Joni Mörk till första vice ordförande
Sami Virtanen föreslog Paula Werning till andra vice ordförande
Katja Andrejev föreslog Jenni Aikio till tredje vice ordförande.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade enhälligt att
1. Det väljs tre vice ordförande
2. Ordförandenas mandatperiod är 2022–2025
3. Det valdes Jouko Leppänen till ordförande och Joni-Petri Mörk till första
vice ordförande, Paula Werning till andra vice ordförande och Jenni Aikio
till tredje vice ordförande
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D/551/00.01.01/2022
6§

Godkännande av förvaltningsstadga för Kymmenedalens välfärdsområde
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 57 §
Välfärdsområdet ska ha en förvaltningsstadga, vars innehåll i huvudsak
bestäms i 95 § i lagen om välfärdsområden. Förvaltningsstadgan kan alltså
även innehålla andra bestämmelser utöver det som föreskrivs i lagen.
Välfärdsområdesfullmäktige överlägger innehållet i bestämmelserna i
förvaltningsstadgan. Bestämmelserna får dock inte vara i strid med lagen. I
välfärdsområdets förvaltningsstadga fastställs ledningssystemet samt
uppgifts- och behörighetsfördelningen mellan de olika organen.
I förvaltningsstadgan ges bestämmelser om frågor som gäller ordnandet av
förvaltningen och verksamheten samt fastställs välfärdsområdets organ- och
tjänsteinnehavarstruktur och behörighets- och ansvarsförhållandena mellan dessa.
Förvaltningsstadgan är ett centralt styrningsverktyg för välfärdsområdets
förvaltning och verksamhet. Välfärdsområdet har omfattande prövningsrätt när
behörighets- och ansvarsförhållandena fastställs. Förvaltningsstadgan är ett
centralt verktyg i den praktiska omsättningen av de mål som satts för
välfärdsområdesreformen. Förvaltningsstadgan ska stödja till exempel uppnåendet
av de integrationsmål som satts för välfärdsområdesreformen och ledningen som
helhet.
Välfärdsområdets ansvariga beredare har berett förvaltningsstadgan utifrån
den mall för förvaltningsstadga som Kommunförbundet har utarbetat för
välfärdsområdena.
Utkastet till förvaltningsstadgan behandlades i det temporära
beredningsorganets politiska uppföljningsgrupp 3.2.2022, 17.2.2022, i det
temporära beredningsorganet 9.2.2022. Dessutom presenteras utkastet till
förvaltningsstadgan vid det temporära beredningsorganets samarbetsorgan
23.2.2022.
Målet under beredningen har varit att förvaltningsstadgan ska behandlas och
godkännas i välfärdsområdesfullmäktige stegvis allt efter som beredningen av
välfärdsområdet framskrider. Dock ska förvaltningsstadgan ha godkänts i sin
helhet före 31.12.2022.
Det föreslås att man i det första skedet inför de bestämmelser i
förvaltningsstadgan som är centrala med tanke på inledningen av
verksamheten.
I det första skedet beslutas om sammanträdesförfarandet, de lagstadgade
organen, organ- och tjänsteinnehavarstrukturen samt behörighets- och
ansvarsförhållandena mellan dessa, grunderna för ekonomiska förmåner för
förtroendevalda.
Utkastet till förvaltningsstadgan finns bifogat.
I det andra skedet under våren 2022 kommer förvaltningsstadgan att
kompletteras. I detta skede preciseras lednings- och
tjänsteinnehavarstrukturen samt behörighets- och ansvarsförhållandena
mellan organen och tjänsteinnehavarna. Välfärdsområdets
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organisationsstruktur, koncernstruktur, budgetstruktur och
personalorganisation påverkar också bestämmelserna i förvaltningsstadgan
och de färdigställs under våren 2022 när beredningen av välfärdsområdet
framskrider.
Förvaltningsstadgan ska sättas i kraft från och med protokollets
justeringsdatum.
Mer information ges av:
Kymsotes förvaltningsdirektör, sekreterare för det temporära
beredningsorganet Ari Nevalainen, tfn 040 521 7684, e-post ari.nevalainen (a)
kymsote.fi,
förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, e-post: lauri.lehto (a)
kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet beslutar att föreslå till
välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige godkänner
utkastet till förvaltningsstadgan, som utgör bilaga 3, som förvaltningsstadga
och beslutar att förvaltningsstadgan ska sättas i kraft från och med
protokollets justeringsdatum.
Protokollet för denna ärendepunkt justeras på välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Maria Ovaska, Ari Nevalainen och Juhani
Carlson.
Beslut: Godkändes.
Ordföranden för det temporära beredningsorganet ges fullmakt att göra
korrigeringar och preciseringar av teknisk natur i utkastet till
förvaltningsstadgan innan det behandlas i välfärdsområdesfullmäktige.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Förvaltningsstadgan för Kymmenedalens välfärdsområde finns bifogad.
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Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige godkänner det bifogade utkastet till
förvaltningsstadga som förvaltningsstadga och beslutar att
förvaltningsstadgan träder i kraft från och med protokollets justeringsdatum.
Protokollet för denna ärendepunkt justeras på välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde.
Behandling av ärendet.
Ordförande Jouko Leppänen föreslog att förvaltningsstadgan behandlas på
rubriknivå skilt för varje ärende. Före behandlingen fördes en allmän debatt.
Sami Virtanen framlade en åtgärdsmotion:
Dessutom förutsätter välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesstyrelsen inleder en politisk process med
fullmäktigegrupperna, i samband med vilken man går tillsammans igenom
den nu godkända förvaltningsstadgan och bereder de ändringar och
kompletteringar som behövs på grundval av den för beslut i
välfärdsområdesfullmäktige.
Åtgärdsmotionen understöddes av Joona Mielonen, Joni-Petri Mörk och Ari
Rinne.
Anföranden gjordes av: Joona Mielonen, Annikki Niiranen, Jukka Nyberg och
Miia Witting.
Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige godkände det bifogade utkastet till
förvaltningsstadga som förvaltningsstadga för välfärdsområdet och beslutar
att förvaltningsstadgan träder i kraft från och med protokollets
justeringsdatum. Man beslutade att bifoga det korrigerade (korrigeringar av
tekniska natur) utkastet till förvaltningsstadga till protokollet. Bilaga 1.
Dessutom förutsätter välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesstyrelsen inleder en politisk process med
fullmäktigegrupperna, i samband med vilken man går tillsammans igenom
den nu godkända förvaltningsstadgan och bereder de ändringar och
kompletteringar som behövs på grundval av den för beslut i
välfärdsområdesfullmäktige.
Protokollet för denna ärendepunkt justerades på välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträde.
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D/599/00.00.00.00/2022
7§

Val av medlemmar till valnämnden för proportionella val i välfärdsområdesfullmäktige
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 58 §
Enligt 113 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna
förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige tillsätta en
välfärdsområdesvalnämnd för sin mandatperiod. Valnämnden består av fem
(5) medlemmar och fem (5) personliga ersättare.
Välfärdsområdesfullmäktige utser nämndens ordförande och vice ordförande
bland dem som valts till medlemmar.
Nämndens sekreterare är välfärdsområdesfullmäktiges protokollförare, om
inte välfärdsområdesfullmäktige beslutar om något annat.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
beslutar att för mandatperioden 2022–2025 välja fem medlemmar bland sina
ledamöter och en personlig ersättare för varje medlem till den nämnd som
fungerar som valnämnd vid proportionella val som förrättas i
välfärdsområdesfullmäktige samt utser en ordförande och en vice ordförande
bland dem som valts till medlemmar.
Beslut: Godkändes.

----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att för mandatperioden 2022–2025 välja
till nämnden som fungerar som valnämnd vid proportionella val som förrättas i
välfärdsområdesfullmäktige fem medlemmar bland sina ledamöter och en
personlig ersättare för varje medlem samt utser en ordförande och en vice
ordförande bland dem som valts till medlemmar.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till den nämnd som fungerar som
valnämnd vid proportionella val
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Henna Hovi
Tapio Karvonen
Ilari van der Steen
Mia Ylä-Outinen
Petri Pekkola
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Personlig ersättare
Nina Peltonen
Aleksi Kurki
Ari Rinne
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
Tommi Iivonen

Det valdes Henna Hovi till ordförande och Tapio Karvonen till vice ordförande.
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D/602/00.00.00.04/2022
8§

Val av ledamöter till välfärdsområdesstyrelsen
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 60 §
Enligt 35 § i lagen om välfärdsområden ska det i välfärdsområdet förutom
välfärdsområdesfullmäktige finnas en välfärdsområdesstyrelse. Enligt 22 § i
lagen om välfärdsområden fattar välfärdsområdesfullmäktige beslut om valet
av ledamöter i organ, om inte något annat föreskrivs nedan.
Enligt 8 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna förvaltningsstadgan
ska välfärdsområdesfullmäktige välja för välfärdsområdesfullmäktiges
mandattid en välfärdsområdesstyrelse som består av tretton (13) ledamöter,
bland vilka välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och två (2) vice
ordförande för välfärdsområdesstyrelsen. Varje ledamot har en personlig
ersättare. Ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen ska vara ledamöter eller
ersättare i fullmäktige.
Dessutom ska bestämmelserna enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män iakttas. Enligt denna paragraf ska i välfärdsområdets organ,
med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av
särskilda skäl. Denna bestämmelse tillämpas separat på valet av ordinarie
ledamöter och ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av välfärdsområdesstyrelsen och beslutar att för
mandatperioden 2022–2025 välja tretton (13) ledamöter och lika många
personliga ersättare till välfärdsområdesstyrelsen samt utse bland
ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen en ordförande samt första och andra
vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen.

Beslut: Godkändes.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av välfärdsområdesstyrelsen och
beslutar att för mandatperioden 2022–2025 välja till välfärdsområdesstyrelsen
tretton (13) ledamöter och lika många personliga ersättare samt utse bland
ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen en ordförande samt första och andra
vice ordförande för välfärdsområdesstyrelsen.
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Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till välfärdsområdesstyrelsen
Medlem
Nina Brask
Elina Inkeroinen-Lalu
Mikko Jaanu
Verna Sydänmaanlakka
Marjo Lakka
Jarkko Harjumaaskola
Vesa Parkko
Christa Carpelan
Jari Larikka
Samuli Sibakoff
Markku Pakkanen
Riikka Turunen
Joona Mielonen

Personlig ersättare
Pirjo Mussalo
Johanna Hasu
Janne Patjas
Sanna Jacksen
Jukka Nyberg
Minna Suomi
Aleksi Kurki
Jutta Hartikainen
Tapio Karvonen
Ukka Bamberg
Vesa Koskiaho
Vappu Kuokka
Petri Pekkola

Till ordförande för välfärdsområdesstyrelsen valdes Nina Brask, till första vice
ordförande Elina Inkeroinen-Lalu och till andra vice ordförande Mikko Jaanu.
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D/604/00.00.00.05/2022
9§

Val av medlemmar till revisionsnämnden
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 61 §
Enligt 35 § i lagen om välfärdsområden ska det i välfärdsområdet förutom
välfärdsområdesfullmäktige finnas en revisionsnämnd. Enligt 125 § i lagen om
välfärdsområden tillsätter välfärdsområdesfullmäktige en revisionsnämnd för
ordnande av granskning av förvaltningen och ekonomin samt för utvärdering.
Nämndens ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.
Enligt den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna förvaltningsstadgan ska
välfärdsområdesfullmäktige välja för välfärdsområdesfullmäktiges mandattid
en revisionsnämnd som består av nio (9) medlemmar, bland vilka
välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande för
nämnden. Varje medlem har en personlig ersättare. Revisionsnämndens
ordförande och vice ordförande ska vara fullmäktigeledamöter.
Enligt 80 § i lagen om välfärdsområden är till revisionsnämnden inte valbar:
1. en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen,
2. den som enligt 28 § 2 och 3 mom. i förvaltningslagen är närstående till
en ledamot i välfärdsområdesstyrelsen eller till
välfärdsområdesdirektören,
3. den som är anställd hos välfärdsområdet eller den som är anställd hos
eller verkställande direktör för en sammanslutning eller stiftelse där
välfärdsområdet har bestämmande inflytande eller den som har en
därmed jämförbar ställning i en sådan sammanslutning eller stiftelse,
4. den som inte är valbar till välfärdsområdesstyrelsen.
Dessutom ska bestämmelserna enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män iakttas. Enligt denna paragraf ska i välfärdsområdets organ,
med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av
särskilda skäl. Denna bestämmelse tillämpas separat på valet av ordinarie
ledamöter och ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av revisionsnämnden och beslutar att för mandatperioden
2022–2025 välja till revisionsnämnden nio (9) medlemmar och lika många
personliga ersättare samt utse bland de ordinarie medlemmarna en
ordförande och en vice ordförande som är ledamöter i fullmäktige.
Beslut: Godkändes.
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----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av revisionsnämnden och beslutar
att för mandatperioden 2022–2025 välja till revisionsnämnden nio (9)
medlemmar och lika många personliga ersättare samt utse bland de ordinarie
medlemmarna en ordförande och en vice ordförande som är ledamöter i
fullmäktige.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till revisionsnämnden
Medlem
Juha Kytömäki
Miia Witting
Sami Arola
Tuija Arvila
Tomi Tuomisalo
Sari Porvari
Jani Jaakkola
Riitta Tenkanen-Salmela
Erja Vanhala

Personlig ersättare
Lasse Siukkola
Pekka Korpivaara
Markku Mikkola
Pirjo Romppanen
Mikko Almgren
Heli Koponen
Janne Nyholm
Kirsi Seppälä
Hanna-Kaisa Lähde

Till ordförande för revisionsnämnden valdes Juha Kytömäki och till vice
ordförande Miia Witting.
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D/605/00.00.00.05/2022
10 § Val av medlemmar till nationalspråksnämnden
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 62 §
Enligt 33 § i lagen om välfärdsområden finns det i tvåspråkiga välfärdsområden
en nationalspråksnämnd. Till medlemmar i nämnden väljs personer som hör till
den språkliga minoriteten i välfärdsområdet.
Enligt 13 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna
förvaltningsstadgan väljs till nationalspråksnämnden fem (5) medlemmar.
Välfärdsområdesfullmäktige utser nämndens ordförande och vice ordförande
bland medlemmarna. Varje medlem har en personlig ersättare.
Dessutom ska bestämmelserna enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män iakttas. Enligt denna paragraf ska i välfärdsområdets organ,
med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av
särskilda skäl. Denna bestämmelse tillämpas separat på valet av ordinarie
ledamöter och ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige förrättar
valet av nationalspråksnämnden och beslutar att för mandatperioden 2022–2025
välja till nationalspråksnämnden fem (5) medlemmar och lika många personliga
ersättare samt utse bland de ordinarie medlemmarna en ordförande och en vice
ordförande.
Beslut: Godkändes.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av nationalspråksnämnden och
beslutar att för mandatperioden 2022–2025 välja till nationalspråksnämnden
fem (5) medlemmar och lika många personliga ersättare samt utse bland de
ordinarie medlemmarna en ordförande och en vice ordförande.
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Beslut

8.3.2022

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till nationalspråksnämnden
Medlem
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
Johan Bardy
Camilla Björkqvist
Tom Ögård
Kimmo Ilmasti

Personlig ersättare
Ismo Backman
Max Koski
Jane Salama
Tuulikki Aksels
Vappu Kuokka

Till ordförande för nationalspråksnämnden valdes Mikaela BlomqvistLyytikäinen och till vice ordförande Johan Bardy.

20

Föredragningslist
a 1/2022

Kymmenedalens
välfärdsområde
Välfärdsområdesfullmäktige

8.3.2022

21

D/606/00.00.00.05/2022
11 § Val av medlemmar till servicenämnden
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 63 §
Enligt 11 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna
förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige välja för
välfärdsområdesfullmäktiges mandattid en servicenämnd som består av
tretton (13) medlemmar och lika många personliga ersättare.
Välfärdsområdesfullmäktige utser bland nämndens medlemmar en
ordförande och en vice ordförande som ska vara ledamöter eller ersättare i
fullmäktige.
Dessutom ska bestämmelserna enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män iakttas. Enligt denna paragraf ska i välfärdsområdets organ,
med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av
särskilda skäl. Denna bestämmelse tillämpas separat på valet av ordinarie
ledamöter och ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av servicenämnden och beslutar att för mandatperioden 2022–
2025 välja till servicenämnden tretton (13) medlemmar och lika många
personliga ersättare samt utse bland nämndens medlemmar en ordförande
och en vice ordförande som ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige.
Beslut: Godkändes.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av servicenämnden och beslutar
att för mandatperioden 2022–2025 välja till servicenämnden tretton (13)
medlemmar och lika många personliga ersättare samt utse bland nämndens
medlemmar en ordförande och en vice ordförande som ska vara ledamöter
eller ersättare i fullmäktige.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till servicenämnden
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Medlem
Personlig ersättare
Jutta Hartikainen
Maria Lammi
Anja Kivelä
Tuija Ranta
Janne Patjas
Esa Tiainen
Johanna Hasu
Minna Ahokas
Ari Rinne
Kalle Heijari
Sami Mustonen
Leo Lindström
Henna Hovi
Minna Tuukkanen
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen Minna Suomi
Aleksi Kurki
Matti Astola
Jaana Suikkanen
Marko Paldan
Janne Wall
Toni Kuoppamäki
Hannah Honkanen
Marianne Keränen
Tommi Iivonen
Erkka Koskinen
Till ordförande för servicenämnden valdes Jutta Hartikainen fram till
31.10.2023 och Johanna Hasu från 1.11.2023. Till vice ordförande valdes
Anja Kivelä.
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D/607/00.00.00.05/2022
12 § Val av medlemmar till nämnden för främjande av välfärd och hälsa
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 64 §
Enligt 12 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna förvaltningsstadgan ska
välfärdsområdesfullmäktige för sin mandatperiod välja till nämnden för främjande
av välfärd och hälsa tretton (13) medlemmar och lika många personliga ersättare.
Välfärdsområdes-fullmäktige utser bland nämndens medlemmar en ordförande
och en vice ordförande som ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige.
Dessutom ska bestämmelserna enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan kvinnor
och män iakttas. Enligt denna paragraf ska i välfärdsområdets organ, med
undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara representerade till
minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av särskilda skäl. Denna
bestämmelse tillämpas separat på valet av ordinarie ledamöter och ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av nämnden för främjande av välfärd och hälsa och beslutar att
för mandatperioden 2022–2025 välja till nämnden för främjande av välfärd
och hälsa tretton (13) medlemmar och lika många personliga ersättare samt
utse bland nämndens medlemmar en ordförande och en vice ordförande som
ska vara ledamöter eller ersättare i fullmäktige.
Beslut: Godkändes.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av nämnden för främjande av
välfärd och hälsa och beslutar att för mandatperioden 2022–2025 välja till
nämnden för främjande av välfärd och hälsa tretton (13) medlemmar och lika
många personliga ersättare samt utse bland nämndens medlemmar en
ordförande och en vice ordförande som ska vara ledamöter eller ersättare i
fullmäktige.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till främjande av välfärd och hälsa
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Medlem
Inka Häkkinen
Esko Lavonen
Elina Ketonen
Saara Kiventöyry-Tocklin
Lauri Eerola
Jukka Nyberg
Miia Kurttila
Risto Kouki
Carina Jäntti
Toni Vainikka
Mikko Almgren
Laila Uljas
Piia Kleimola
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Personlig ersättare
Outi Kasurinen
Jukka Silén
Sinikka Rouvari
Jaana Suikkanen
Ari Liljasto
Tommi Helkala
Minni Kuisma
Markku Porkka
Nina Mustonen
Janne Pahkala
Vesa Vainio
Noora Haimi
Pirjo Tujula

Till ordförande för främjande av välfärd och hälsa valdes Inka Häkkinen och
till vice ordförande Esko Lavonen.
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D/608/00.00.00.05/2022
13 § Val av säkerhetsnämnd för mandattiden
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 65 §
Enligt 10 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna
förvaltningsstadgan ska välfärdsområdesfullmäktige för sin mandatperiod
välja till säkerhetsnämnden tretton
(13) medlemmar och lika många personliga ersättare.
Välfärdsområdesfullmäktige utser bland nämndens medlemmar en
ordförande och en vice ordförande som ska vara ledamöter eller ersättare i
fullmäktige.
Dessutom ska bestämmelserna enligt 4 a § i lagen om jämställdhet mellan
kvinnor och män iakttas. Enligt denna paragraf ska i välfärdsområdets organ,
med undantag för välfärdsområdesfullmäktige, kvinnor och män vara
representerade till minst 40 procent vardera, om inte något annat följer av
särskilda skäl. Denna bestämmelse tillämpas separat på valet av ordinarie
ledamöter och ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av säkerhetsnämnden och beslutar att för mandatperioden
2022–2025 välja till säkerhetsnämnden tretton (13) medlemmar och lika
många personliga ersättare samt utse bland nämndens medlemmar en
ordförande och en vice ordförande som ska vara ledamöter eller ersättare i
fullmäktige.
Beslut: Godkändes.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av säkerhetsnämnden och beslutar
att för mandatperioden 2022–2025 välja till säkerhetsnämnden tretton (13)
medlemmar och lika många personliga ersättare samt utse bland nämndens
medlemmar en ordförande och en vice ordförande som ska vara ledamöter
eller ersättare i fullmäktige.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och personliga ersättare till säkerhetsnämnden
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Medlem
Ukko Bamberg
Markku Leinonen
Kirsi Kekki
Sari Melkko
Tiina Montonen
Nina Peltonen
Tapio Karvonen
Topias Kotiniemi
Anu Tiilikainen
Antti Pakkanen
Jukka Lappi
Mia Ylä-Outinen
Juha Huhtala

8.3.2022
Personlig ersättare
Ilari van der Steen
Kari Huovila
Heidi Koskinen-Järvisalo
Camilla Relander
Tesma-Liisa Nieminen
Katja Paldan
Raimo Pehkonen
Jukka Hallikainen
Mervi Liimatainen
Samuli Sibakoff
Kimmo Ilmasti
Elisabet Mäkinen
Juha Rantakaulio

Till ordförande för säkerhetsnämnden valdes Ukko Bamberg och till vice
ordförande Markku Leinonen.
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D/603/00.00.00.05/2022
14 § Val av medlemmar till välfärdsområdesvalnämnden
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 66 §
Om välfärdsområdesvalnämnden föreskrivs i vallagen. Enligt 12 a § i vallagen
ska välfärdsområdesfullmäktige i välfärdsområdet tillsätta en
välfärdsområdesvalnämnd för sin mandatperiod. Välfärdsområdesvalnämnden består av en ordförande, vice ordförande och tre andra
medlemmar samt ett behövligt antal ersättare, dock minst fem. Ersättarna ska
ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna. Både
medlemmarna och ersättarna ska i den utsträckning det är möjligt företräda
de grupper av röstande som vid föregående välfärdsområdesval ställt upp
kandidater i välfärdsområdet.
Enligt 14 § i den för välfärdsområdesfullmäktige föreslagna förvaltnings-stadgan
ska välfärdsområdesfullmäktige tillsätta en välfärdsområdes-valnämnd för sin
mandatperiod. Välfärdsområdesvalnämnden består fem (5) medlemmar bland
vilka välfärdsområdesfullmäktige utser en ordförande och en vice ordförande
samt fem (5) ersättare.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Det temporära beredningsorganet föreslår att välfärdsområdesfullmäktige
förrättar valet av välfärdsområdesvalnämnden och beslutar att för
mandatperioden 2022–2025 välja fem medlemmar och fem ersättare samt utser
bland nämndens medlemmar en ordförande och en vice ordförande. Ersättarna
ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället för medlemmarna.
Beslut: Godkändes.
---Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige förrättar valet av välfärdsområdesvalnämnden
och beslutar att för mandatperioden 2022–2025 välja fem medlemmar och
fem ersättare samt utser bland nämndens medlemmar en ordförande och en
vice ordförande. Ersättarna ska ställas i den ordning i vilken de träder i stället
för medlemmarna.
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige valde för mandatperioden 2022–2025 som
medlemmar och ersättare till välfärdsområdesvalnämnden
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Medlemmar
Jorma Liukkonen
Sinikka Rouvari
Auvo Porkka
Aimo Rautiainen
Leena Inkilä
Ersättare
1. ersättare Simo Haapalehto
2. ersättare Tiina Hämäläinen
3. ersättare Johanna Ceder
4. ersättare Ilkka Sarpola
5. ersättare Sirpa Laari
Till ordförande för välfärdsområdesvalnämnden valdes Jorma Liukkonen och
till vice ordförande Sinikka Rouvari.
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D/209/01.01.01.00/2022
15 § Inrättande av välfärdsområdesdirektörens tjänst för Kymmenedalens välfärdsområde och
behörighetsvillkor för tjänsten
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 67 §
Välfärdsområdesdirektören lyder under välfärdsområdesfullmäktige och leder
välfärdsområdets förvaltning, skötseln av välfärdsområdets ekonomi och
välfärdsområdets övriga verksamhet. Välfärdsområdesdirektören svarar för
beredningen av ärenden som kommer att behandlas av
välfärdsområdesstyrelsen och är föredragande i välfärdsområdesstyrelsen.
Välfärdsområdesdirektörens tjänst är en lagstadgad tjänst. Enligt 45 § i lagen
om välfärdsområden väljs välfärdsområdesdirektören av
välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesdirektören kan väljas tills vidare
eller för viss tid och står i tjänsteförhållande till välfärdsområdet.
Enligt den förvaltningsstadga som föreslagits för Kymmenedalens
välfärdsområdes välfärdsområdesfullmäktige beslutar
välfärdsområdesfullmäktige om inrättande och indragande av
välfärdsområdesdirektörens tjänst samt om ändring av tjänstebeteckningen
(41 §). Välfärdsområdesfullmäktige beslutar också om behörighetsvillkoren för
välfärdsområdesdirektörens tjänst (43 §).
Enligt 125 § 2 mom. i grundlagen (731/1999) är de allmänna
utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad
medborgerlig dygd. Enligt 6 § i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och
välfärdsområden ska den som anställs i ett tjänsteförhållande dessutom ha
särskilt föreskriven eller av välfärdsområdet bestämd särskild behörighet. Då
behörighetsvillkoren inte har föreskrivits genom lag eller förordning, ska
ändamålsenliga behörighetsvillkor för tjänsten prövas av en behörig
myndighet i välfärdsområdet.
I beredningen av välfärdsområdet föreslås som ändamålsenliga
behörighetsvillkor för tjänsten som välfärdsområdesdirektör följande:
högre universitetsexamen. Av direktören förutsätts erfarenhet och bevisade
meriter av ekonomisk ledning och ledning av stora organisationers
verksamhet och personal samt kännedom om välfärdsområdets
verksamhetsfält och offentlig förvaltning. Av välfärdsområdesdirektören
förutsätts dessutom utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i
svenska.
Det temporära beredningsorganets förslag till välfärdsområdesfullmäktige:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att inrätta en tidsbegränsad tjänst som
välfärdsområdesdirektör.
Enligt 125 § 2 mom. i grundlagen (731/1999) är de allmänna
utnämningsgrunderna för offentliga tjänster skicklighet, förmåga och beprövad
medborgerlig dygd.
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Som särskilda behörighetsvillkor för välfärdsområdesdirektörens tjänst
föreslås:
- högre universitetsexamen,
- erfarenhet och bevisade meriter av ekonomisk ledning och ledning av
stora organisationers verksamhet och personal,
- kännedom om välfärdsområdets verksamhetsfält och offentlig förvaltning,
- utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.
Dessutom konstaterar välfärdsområdesfullmäktige att tjänsten ledigförklaras i
enlighet med bestämmelserna i den förvaltningsstadga som föreslagits för
välfärdsområdesfullmäktige.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Maria Ovaska, Pietu Mänttäri, Arto Ylönen,
Anu Salonen, Otto Koskela, Ari Nevalainen och Juhani Carlson.
Sammanträdet tog en paus klockan 14.17–14.27
Anföranden gjordes av: Maria Ovaska, Ari Nevalainen och Seppo
Rintamo
Föredraganden framlade ett nytt förslag på sammanträdet:
Det temporära beredningsorganets förslag till välfärdsområdesfullmäktige:
Som särskilda behörighetsvillkor för välfärdsområdesdirektörens tjänst
föreslås:
- lämplig högre högskoleexamen,
- erfarenhet och bevisade meriter av ekonomisk ledning och ledning av
stora organisationers verksamhet och personal,
- kännedom om välfärdsområdets verksamhetsfält och offentlig förvaltning,
- utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.
Dessutom konstaterar välfärdsområdesfullmäktige att tjänsten ledigförklaras i
enlighet med bestämmelserna i den förvaltningsstadga som föreslagits för
välfärdsområdesfullmäktige.
Beslut: Godkändes.
Annikki Niiranen anmälde sig jävig (förvaltningslagen 28 § 1 mom. 7 punkten)
beträffande denna ärendepunkt och det antecknades att Niiranen inte deltog i
behandlingen av och beslutsfattandet i ärendet.
Ordförande för denna ärendepunkt var Juhani Carlson.
---Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att inrätta en tidsbegränsad tjänst som
välfärdsområdesdirektör.
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Som särskilda behörighetsvillkor för välfärdsområdesdirektörens tjänst
föreslås:
lämplig högre högskoleexamen,
erfarenhet och bevisade meriter av ekonomisk ledning och ledning av stora
organisationers verksamhet och personal,
kännedom om välfärdsområdets verksamhetsfält och offentlig förvaltning,
utmärkta kunskaper i finska och nöjaktiga kunskaper i svenska.
Dessutom konstaterar välfärdsområdesfullmäktige att tjänsten ledigförklaras i
enlighet med bestämmelserna i den förvaltningsstadga som föreslagits för
välfärdsområdesfullmäktige.
Beslut:

Godkändes.
Det antecknades för kännedom att ordförande för det temporära
beredningsorganet Annikki Niiranen lämnade sammanträdet med hänvisning
till den tidigare behandlingen i det temporära beredningsorganet
(förvaltningslag 28.1 § 7 punkten).
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D/378/00.02.11/2022
16 § Utnämning av tjänsteinnehavare till den vakanta tjänsten som välfärdsområdesdirektör
för viss tid
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 68 §
Välfärdsområdesdirektörens tjänst är en lagstadgad tjänst. Enligt 45 § i lagen
om välfärdsområden väljs välfärdsområdesdirektören av
välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesdirektören kan väljas tills vidare
eller för viss tid och står i tjänsteförhållande till välfärdsområdet.
Tjänsteinnehavaren anställs i huvudsak alltid i ett tjänsteförhållande som
gäller tills vidare. Anställning i tjänsteförhållande på viss tid kan endast ske
om det finns en grund för detta som föreskrivs i lag eller förordning. Om
befattningen är permanent, anställs tjänsteinnehavaren i ett tjänsteförhållande
som gäller tills vidare.
Enligt 4 § 3 mom. i lagen om tjänsteinnehavare i kommuner och
välfärdsområden kan en tjänsteinnehavare anställas för skötseln av de
uppgifter som hör till ett vakant tjänsteförhållande för viss tid till dess att
tjänsten tillsätts och den till tjänsten valda tjänsteinnehavaren tar över de
uppgifter som hör till tjänsteförhållandet.
En person som inte uppfyller behörighetsvillkoren kan inte anställas i ett
tjänsteförhållande som gäller tills vidare. Däremot kan en sådan person sköta
ett vakant tjänsteförhållande till dess att tjänsten kan tillsättas med en
sökande som uppfyller behörighetsvillkoren.
Vid tillsättande av ett tjänsteförhållande är utgångspunkten alltid ett offentligt
ansökningsförfarande. Anställning i ett tjänsteförhållande kan ske utan
ansökningsförfarande bland annat när det är fråga om anställning av vikarie
eller anställning för viss tid i ett vakant tjänsteförhållande. (Lag om
tjänsteinnehavare i kommuner och välfärdsområden, 2 kap. 4 §).
Det temporära beredningsorganet beslutade 9.2.2022 att föreslå till
välfärdsområdesfullmäktige att Annikki Niiranen, Kymsotes nuvarande
verkställande direktör, ska fungera som tillfällig direktör för välfärdsområdet till
dess att välfärdsområdesdirektören som väljs för välfärdsområdet tillträder.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att utan ansökningsförfarande anställa
magister i förvaltningsvetenskaper, DI Annikki Niiranen att tillfälligt sköta
tjänsten som välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalens välfärdsområde till
dess att tjänsten tillsätts och den tjänsteinnehavare som väljs till tjänsten tar
över skötseln av de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet.
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Beslut: Godkändes.
Annikki Niiranen anmälde sig jävig (förvaltningslagen 28 § 1 mom. 7 punkten)
beträffande denna ärendepunkt och det antecknades att Niiranen inte deltog i
behandlingen av och beslutsfattandet i ärendet.
Ordförande för denna ärendepunkt var Juhani Carlson.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att utan ansökningsförfarande anställa
magister i förvaltningsvetenskaper, DI Annikki Niiranen att tillfälligt sköta
tjänsten som välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalens välfärdsområde till
dess att tjänsten tillsätts och den tjänsteinnehavare som väljs till tjänsten tar
över skötseln av de uppgifter som hör till tjänsteförhållandet.
Beslut:

Godkändes.
Ordförande för det temporära beredningsorganet Annikki Niiranen lämnade
sammanträdet som jävig. Jävsgrund: Förvaltningslag 28.1. § 7 punkten).
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17 § Tillgänglighållande av välfärdsområdesfullmäktiges protokoll under mandatperioden 2022
och information om välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde
Kymmenedalens temporära beredningsorgan 23.2.2022, 69 §
Enligt 113 § och 114 § i lagen om välfärdsområden ska
välfärdsområdesfullmäktiges protokoll jämte tillhörande besvärsanvisningar,
efter att protokollet har justerats, hållas tillgängliga på välfärdsområdets
webbplats i det allmänna datanätet och om välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträden ska informeras på välfärdsområdets webbplats, om inte något
annat följer av sekretessbestämmelserna.
Mer information ges av: förändringsdirektör Lauri Lehto, tfn 040 489 8652, epost: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Det temporära beredningsorganets förslag till
välfärdsområdesfullmäktige:
Välfärdsområdesfullmäktiges protokoll hålls tillgängliga på välfärdsområdets
webbplats i det allmänna datanätet efter att protokollet har justerats och om
välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden informeras på välfärdsområdets
webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Beslut: Godkändes.
----Välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022
Det temporära beredningsorganets förslag:
Välfärdsområdesfullmäktiges protokoll hålls tillgängliga på välfärdsområdets
webbplats i det allmänna datanätet efter att protokollet har justerats och om
välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden informeras på välfärdsområdets
webbplats, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Beslut:

Godkändes.
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Välfärdsområdesfullmäktiges nästa sammanträd

Torsdagen 31.3.2022 från kl. 16.00.
Plats: Fullmäktigesalen i Kouvola stadshus.
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19 § Fullmäktigemotioner
Enligt 120 § i förvaltningsstadgan som godkändes vid sammanträdet har
fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna efter behandlingen av de i
möteskallelsen angivna ärendena rätt att väcka skriftliga motioner i frågor
som gäller välfärdsområdets verksamhet och förvaltning. Motionen lämnas in
till ordföranden.
Under sammanträdet lämnades följande motioner av fullmäktigeledamöter:
Utveckling av de anställdas välbefinnande och delaktighet.
Undertecknad av: Jenni Aikio, Verna Sydänmaanlakka, Katja Andrejev,
Tommi Iivonen, Piia Kleimola, Sari Melkko, Sanna Tähtinen, Henna Hovi, Inka
Häkkinen och Jarkko Harjumaaskola.
Utarbetande av ett åtgärdsprogram för att förbättra personalens arbetshälsa.
Undertecknad av: Joona Mielonen, Piia Kleimola och Petri Pekkola.
Det beslutades enhälligt att de ovan nämnda motionerna ska på grundval av
120 § i förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för
beredning, utan ytterligare behandling.
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Anvisningar för begäran om omprövning samt besvärsanvisning

Förbud att söka ändring
Enligt 141 § i lagen om välfärdsområden får omprövning inte begäras eller
välfärdsområdesbesvär anföras i fråga om följande beslut som endast gäller beredning eller
verkställighet:
Paragraferna: 1–4, 18 och 19.
Över ett beslut varigenom ett ärende inte har avgjorts eller lämnats utan prövning får inget
besvär anföras (förvaltningsprocesslag 5 §). Sådana beslut är:
Paragraferna: Besvärsanvisning
Ändring kan sökas genom skriftligt besvär över beslut om följande ärendepunkter:
Paragraferna: 5–17.
Besvärsmyndighet
Östra Finlands förvaltningsdomstol
PB 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Fax: 029 56 42501
E-post: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Besvär kan också lämnas in till förvaltningsdomstolarna via förvaltnings- och
specialdomstolarnas e-tjänst
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Rätt att anföra besvär
Välfärdsområdesbesvär får anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av välfärdsområdesmedlemmarna.
I fråga om beslut som gäller uppgifter som sköts genom samarbete mellan välfärdsområden får
omprövning begäras och välfärdsområdesbesvär anföras också av ett välfärdsområde som
deltar i samarbetet och av dess medlemmar.
Besvärsgrunder
Besvär får anföras på den grunden att beslutet har tillkommit i oriktig ordning, den myndighet
som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller beslutet annars strider mot lag.
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Besvärstid
Välfärdsområdesbesvär ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Protokoll från
välfärdsområdesfullmäktige med tillhörande anvisning för begäran om omprövning eller
besvärsanvisning hålls efter justeringen tillgängliga på välfärdsområdets webbplats i det
allmänna datanätet, om inte något annat följer av sekretessbestämmelserna.
Om ärendet är sekretessbelagt i sin helhet, publiceras i protokollet endast ett omnämnande av
att det sekretessbelagda ärendet behandlats.
En välfärdsområdesmedlem samt ett välfärdsområde som deltar i samarbete mellan
välfärdsområden och en medlem av ett sådant välfärdsområde anses ha fått del av ett beslut
sju dagar efter det att protokollet gjorts tillgängligt på välfärdsområdets webbplats i det
allmänna datanätet.
Besvärsskriftens innehåll
I besvärsskriften, som ska riktas till besvärsmyndigheten, ska uppges:
- det beslut i vilket ändring söks,
- till vilka delar ändring söks, vilka ändringar som yrkas och de grunder på vilka ändring
yrkas.
I besvärsskriften ska ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om
ändringssökandens talan förs av sökandens lagliga företrädare eller ombud eller om
besvärsskriften upprättats av någon annan, ska också dennes namn och hemkommun framgå
av besvärsskriften. I besvärsskriften ska dessutom postadress och telefonnummer, där
upplysningar om ärendet kan framföras till ändringssökanden uppges. Ändringssökanden,
dennes lagliga företrädare eller ombud ska underteckna besvärsskriften.
Vid anhängiggörande och behandling av ärenden uppfyller också elektroniska dokument som
sänts till en myndighet kravet på skriftlig form. Ett elektroniskt dokument som kommit in till en
myndighet behöver inte kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om
avsändaren och om det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet.
Om ett elektroniskt dokument som sänts till en myndighet innehåller utredning om ett ombuds
behörighet, behöver ombudet inte lämna in fullmakt. Myndigheten kan dock förordna att en
fullmakt ska lämnas in, om den har anledning att betvivla ombudets behörighet eller
behörighetens omfattning.
Besvärsskriften ska inom besvärstiden inlämnas till besvärsmyndigheten.
Rättegångsavgifter
Med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) tas av ändringssökanden i
förvaltningsdomstolen ut en rättegångsavgift om 270 euro.

