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56 § Sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt 95 § i förvaltningsstadgan för Kymmenedalens välfärdsområde ska
ordförande efter att ha öppnat mötet konstatera närvarande deltagare och
huruvida sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutsfört.
Enligt 88 § i förvaltningsstadgan sammankallas sammanträdet av
ordförande för välfärdsområdesfullmäktige eller, om ordförande är förhindrad, av
vice ordförande. I kallelsen till sammanträdet ska anges plats och tid för
sammanträdet samt ärenden som ska behandlas. Kallelse till sammanträdet ska
skickas till varje ledamot och andra personer som har rätt eller skyldighet att
närvara minst fyra (4) dagar före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde.
Inom samma tid ska det informeras om sammanträdet på välfärdsområdets
webbplats.
Enligt 108 § i lagen om välfärdsområden (611/2011) är
välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde beslutfört när minst två tredjedelar
av ledamöterna är närvarande.
Kallelsen till sammanträdet har skickats 17.6.2022.
Förslag:

Sammanträdets laglighet och beslutsförhet konstateras.

Beslut:

Efter namnuppropet konstaterade ordförande att 58 fullmäktigeledamöter var
närvarande.
Det konstaterades att sammanträdet var lagligt och beslutsfört.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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Protokolljusterare
Två ledamöter utses till protokolljusterare.

Förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att för detta protokoll utse som
protokolljusterare ledamöterna Jarkko Harjumaaskola och Henna Hovi som
står i tur.
Beslut:

Som protokolljusterare utsågs Jarkko Harjumaaskola och Henna Hovi.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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Godkännande av bokslutet och revisionsberättelsen för 2021

Välfärdsområdesstyrelsen 4.4.2022, § 22
Beredare:

Ansvarig beredare, förvaltningsdirektör Ari Nevalainen,
tfn 040 521 7684

Redogörelse:
Beredning av Kymmenedalens välfärdsområde, det temporära
beredningsorganet år 2021
Det temporära beredningsorganet för Kymmenedalens välfärdsområde, som
består av tolv medlemmar, tillsattes sommaren 2021 med villkoret att lagarna
träder i kraft och beslutet fastställdes av styrelsen för Social- och
hälsovårdstjänster i Kymmenedalen efter ikraftträdandet av lagarna 6.7.2021.
Dessutom utnämndes en politisk uppföljningsgrupp (24 personer), med
uppgift att följa upp och ge stöd till det temporära beredningsorganets
beredningsarbete. Den politiska uppföljningsgruppen sammanträdde fem
gånger under 2021.
Beredningsarbete enligt lagen om genomförande har gjorts i
beredningsgrupper (8 st.) och i kompletterande undergrupper.
Kymmenedalens temporära beredningsorgan sammanträdde sammanlagt
tolv gånger under 2021.
Beredningsorganet fattade bland annat följande viktiga beslut under 2021:
-

Godkännande av arbetsordningen
Godkännande av budgeten för 2021
Godkännande av budgeten för 2022
Godkännande av det temporära samverkanssystemet
Anskaffning av ekonomi-, personal-, ICT- och registratorstjänster av
Kymsote fram till 31.12.2022
Godkännande av det temporära beredningsorganets
rekryteringsplan/principerna för rekryteringar
Godkännande av kommunikationsplanen för beredningsarbetet
Godkännande av finansieringsansökan för ICT
Godkännande av projektet för införande av ekonomitjänster och tjänster
för personalförvaltningen med Sarastia Oy
Godkännande av välfärdsområdets plan för strategiarbetet
Köp av andelar hos 2M-It och Sarastia Oy

Expertstöd har skaffats av Verona Oy som stöd för
beredningsarbetsgrupperna, beredningen av välfärdsområdets ekonomi och
finansiering samt bildande av samarbetsstrukturer inom
specialupptagningsområdet. Expertstöd för strategiarbetet har skaffats av
NHG.
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Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden är välfärdsområdets
räkenskapsperiod kalenderåret. Välfärdsområdesstyrelsen ska upprätta ett
bokslut för räkenskapsperioden före utgången av mars månad året efter
räkenskapsperioden och lämna det till revisorerna för granskning.
Revisorerna ska granska bokslutet före utgången av maj månad. Efter
revisionen ska välfärdsområdesstyrelsen förelägga
välfärdsområdesfullmäktige bokslutet. Fullmäktige ska behandla bokslutet
före utgången av juni månad.
Kymmenedalens välfärdsområdes första räkenskapsperiod var 1.7–
31.12.2021
Bildande av räkenskapsperiodens resultat och finansiering av
verksamheten
Räkenskapsperioden 1.7 –31.12.2021 är Kymmenedalens välfärdsområdes
första. Bokslutet och verksamhetsberättelsen har upprättats av
medlemmarna i det temporära beredningsorganet i samarbete med Sarastia
Oy. Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2021 är bifogade
sammanträdesmaterialet.
Beredningsorganet fick för finansiering av verksamheten sammanlagt 1 454
824,00 euro som bidrag av staten. Det första bidraget om 457 759,00 euro
beviljades 1.7.2021 för start av verksamheten. Det andra bidraget om
997 065,00 miljoner euro riktades till beredningen av ändringsarbetet inom
ICT och beviljades 10.11.2021. Största delen av kostnaderna under
räkenskapsperioden bestod av inköp av avlönade experttjänster,
sammanlagt 258 860,55 euro. Beredningsorganet hade inga direkt anställda
medarbetare, men för beredningen bildades en expertorganisation och all
dess arbete gjordes med köpeavtal. I beredningen nyttjades till tillämpliga
delar även Kymsotes experter och tjänstemän, sammanlagt tolv personer
och 3,7 årsverken. Den organiserade samarbetskommittén sammanträdde
fem gånger.
Verksamhetskostnaderna uppgick till sammanlagt 278 213,76 euro och
räkenskapsperiodens resultat var 0,00 euro. Den andel av bidragen som fåtts
för beredningen av välfärdsområdet som inte användes under
räkenskapsperioden 2021 och som fortfarande kan användas under 2022,
redovisas i bokslutet för 2021 som inkomstförskott under balansposten
passiva resultatregleringar. Från de passiva resultatregleringarna intäktsförs
bidraget enligt användningen i resultaträkningen under 2022.
Beredningspersonal
För ledning av välfärdsområdets beredningsarbete valdes en
förändringsdirektör och som stöd ledningen av beredningen två
förvaltningsassistenter och en kommunikationsplanerare. I beredningsarbetet
deltog flera deltidsanställda experter från områdets räddningsväsende och
Kymsote.
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Beredningspersonal 2021
Titel

Andel av arbetet

Dataförvaltningsdirektör
20 %
Servicedirektör för socialarbetet 20 %
Direktör
20 %
Förvaltningsdirektör
20 %
Kommunikationsdirektör
20 %
Kompetensdirektör
20 %
Jurist
50 %
Projektchef
20 %
Förvaltningssekreterare
100 %
Förvaltningssekreterare
100 %
Förändringsdirektör
80 %
Kommunikationsplanerare
100 %
Kympes räddningschef
50 %
Behandling av räkenskapsperiodens resultat
För räkenskapsperioden 2021 uppstår inget över- eller underskott.
Bilagor: Bokslut 2021
Tf. välfärdsområdesdirektör förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen
1) Godkänner och undertecknar bokslutet och verksamhetsberättelsen för
2021 och förelägger dem välfärdsområdesfullmäktige för behandling.
2) Lämnar bokslutet till revisorn för granskning innan dess behandling i
välfärdsområdesfullmäktige och skickar bokslutet till revisionsnämnden.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Annikki Niiranen, Ari Nevalainen och Markku
Pakkanen.
Beslut: Godkändes enligt beslutsförslaget.

Revisionsnämnden
(Tarla) 5.5.2022, § 5
Ordförandens
förslag
Bilagor

Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2021 antecknas för kännedom.
Bokslutet och verksamhetsberättelsen för 2021.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Ari Nevalainen, Juha Kytömäki.
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Godkändes.
Revisionsberättelsen skickas till revisionsnämnden och behandlas vid
sammanträdet den 31.5.2021.

________
Revisionsnämnden
31.5.2022
§ 12

Förvaltningsdirektör, ansvarig beredare för förvaltningen Ari
Nevalainen, tfn 040 521 7684, e-post: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Behandling av välfärdsområdets revisionsberättelse vid bokslut
Om revisorns uppgifter föreskrivs i 127 § i lagen om välfärdsområden.
Revisorn ska före utgången av maj månad med iakttagande av god
revisionssed inom den offentliga förvaltningen granska
räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.
Revisorn ska granska:
1) om välfärdsområdets förvaltning har skötts enligt lag och
välfärdsområdesfullmäktiges beslut,
2) om välfärdsområdets bokslut och det därtill hörande koncernbokslutet
samt verksamhetsberättelsen ger en rättvisande bild av välfärdsområdets
resultat, ekonomiska ställning, finansiering och verksamhet enligt
bestämmelserna och föreskrifterna om upprättande av bokslut och
verksamhetsberättelser,
3) om de uppgifter som getts om grunderna för finansieringen av
välfärdsområdet är riktiga,
4) om välfärdsområdets interna kontroll, interna revision och riskhantering
samt koncernövervakningen har ordnats på behörigt sätt.
Om revisorn upptäcker väsentliga missförhållanden, ska den utan dröjsmål
informera om dessa i ett revisionsprotokoll som lämnas till
välfärdsområdesstyrelsen. Revisionsprotokollet delges revisionsnämnden.
Om revisionsberättelsen och behandlingen av den föreskrivs i 130 § i lagen om
välfärdsområden. Revisorn ska för varje räkenskapsperiod avge en berättelse
till välfärdsområdesfullmäktige med en redogörelse för resultaten av revisionen.
Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om huruvida bokslutet kan
godkännas och ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i det granskade organet och
de redovisningsskyldiga inom organets uppgiftsområde
Om revisorn konstaterar att välfärdsområdets förvaltning och ekonomi har
skötts i strid med lag eller fullmäktiges beslut och felet eller den skada som
uppkommit inte är ringa, ska det i revisionsberättelsen riktas en anmärkning
om saken mot den redovisningsskyldige. Anmärkningen kan inte riktas mot
välfärdsområdesfullmäktige
Välfärdsfullmäktige godkände KPMG Oy Ab som revisor för
Kymmenedalens välfärdsområde den 31.3.2022 § 30
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Bokslut
Kymmenedalens välfärdsområdes revisionsberättelse vid bokslut för
perioden 1.7–31.12.2021 delas till revisionsnämnden före sammanträdet
när den är färdig
Förslag

Revisionsnämnden beslutar att föreslå att välfärdsområdesfullmäktige:
1. antecknar revisorns revisionsberättelse 1.7–31.12.2021 för kännedom
och tillkännager den för välfärdsområdesfullmäktige för behandling
2. beviljar de redovisningsskyldiga ledande tjänsteinnehavare inom
uppgiftsområdena och ledamöter i organen som skötte
välfärdsområdets förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för
räkenskapsperioden 1.7–31.12.2021.
Behandling av ärendet
Revisionsberättelsen har lämnats till ledamöterna idag före sammanträdet,
och KPMG:s revisor Mikko Luoma presenterade den vid sammanträdet.
Anföranden gjordes av: Ari Nevalainen, Mikko Luoma.

Beslut

Godkändes enligt förslaget

_________
Revisionsnämnden
den 15.6.2022
§ 22
Beredare

Förvaltningsdirektör, ansvarig beredare för förvaltningen Ari
Nevalainen, tfn 040 521 7684, e-post: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Behandlingen av bokslutet för 2021 preciseras för 5.5.2022 § 5

Förslag

Bilagor

Förslag på grundval av ordförandens redogörelse:
Revisionsnämnden beslutar att tillkännage revisionsberättelsen för
välfärdsområdesfullmäktige för behandling och föreslår för
välfärdsområdesfullmäktige att bokslutet för 2021 godkänns.
Bokslut 2021
Revisionsberättelse 2021
Det fattas beslut att denna paragraf i protokollet ska justeras vid
sammanträdet.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Ari Nevalainen, Miia Witting, Tomi Tuomisalo,
Tuula Paakkari

Beslut

Revisionsnämnden beslutade att tillkännage revisionsberättelsen för
välfärdsområdesfullmäktige för behandling och föreslog för
välfärdsområdesfullmäktige att bokslutet för 2021 godkänns.
Denna paragraf i protokollet justerades vid sammanträdet.
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________
Välfärdsområdesfullmäktige 22.6.2022
Redogörelse

Enligt 117 § i lagen om välfärdsområden är välfärdsområdets räkenskapsperiod
kalenderåret. Räkenskapsperioden för 2021 var 1.7–31.12.2021.
Välfärdsområdesstyrelsen ska upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden före
utgången av mars månad året efter räkenskapsperioden och lämna det till
revisorerna för granskning. Revisorerna ska granska bokslutet före utgången av
maj månad. Efter revisionen ska välfärdsområdesstyrelsen förelägga
välfärdsområdesfullmäktige bokslutet. Välfärdsområdesfullmäktige ska behandla
bokslutet före utgången av juni månad.
Välfärdsområdesstyrelsen godkände och undertecknade för sin del bokslutet och
verksamhetsberättelsen för välfärdsområdet för 2021 vid sitt sammanträde den
4.4.2022 § 22.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade den 4.4.2022 § 22 att tillkännage bokslutet
för välfärdsområdesfullmäktige för behandling,
-

lämna bokslutet till revisorerna för granskning innan dess behandling i
välfärdsområdesfullmäktige och skicka bokslutet till revisionsnämnden.
Enligt 127 § i lagen om välfärdsområden ska revisorn före utgången av maj
månad med iakttagande av god revisionssed inom den offentliga förvaltningen
granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut.
Enligt 130 § i lagen om välfärdsområden ska revisorn för varje räkenskapsperiod
avge en berättelse till välfärdsområdesfullmäktige med en redogörelse för
resultaten av revisionen. Berättelsen ska också innehålla ett uttalande om
huruvida bokslutet kan godkännas och ansvarsfrihet beviljas ledamöterna i det
granskade organet och de redovisningsskyldiga inom organets uppgiftsområde.
Revisionsnämnden har behandlat bokslutet vid sina sammanträden den 5.5.2022 § 5,
31.5.2022, § 12 och 15.6.2022 § 22. Revisionsnämnden behandlade den
revisionsberättelse som revisorn utarbetat vid sitt sammanträde den 31.5.2022 § 12.

Bilagor:

Bokslut 2021
Revisionsberättelse 2021

Revisionsnämndens förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att
-

anteckna för kännedom revisionsberättelsen för välfärdsområdets
räkenskapsperiod 1.7–31.12.2021.

-

godkänna bokslutet för räkenskapsperioden 1.7–31.12.2021.

-

bevilja de redovisningsskyldiga ledande tjänsteinnehavare inom
uppgiftsområdena och ledamöter i organen som skötte välfärdsområdets
förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.7–31.12.2021.
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Behandling av ärendet.
Gruppanföranden gjordes av:
SDP Sami Virtanen, Centern Riikka Turunen, De Gröna Katja Andrejev, KD Mikko
Almgren.
Beslut

Godkändes.

Besvärsanvisning
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Bokslutets utvärderingsberättelse för perioden 1.7–31.12.2021

Revisionsnämnden den 15.6.2022
§ 22
Beredare: Förvaltningsdirektör, ansvarig beredare för förvaltningen Ari
Nevalainen, tfn 040 521 7684, e-post: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Redogörelse för
ärendet

Enligt lagen om välfärdsområden ska revisionsnämnden lämna för varje år
välfärdsområdesfullmäktige en utvärderingsberättelse som innehåller resultaten
av utvärderingen.
Utvärderingen riktar sig mot verksamheten i det temporära beredningsorganet
inom Kymmenedalens välfärdsområde under perioden 1.7–31.12.2021.
Utvärderingsberättelsen ska utvärdera huruvida de mål för verksamheten och
ekonomin har nåtts.
Behandling av utvärderingsberättelsen för 2021

Förslag

Beslutsförslag på grundval av ordförandens redogörelse:
Revisionsnämnden
- går igenom utvärderingsberättelsen för 2021 och gör de ändringar som behövs beslutar att godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen för 2021 och
tillkännager den för välfärdsområdesfullmäktige för behandling.

Bilaga

Utvärderingsberättelse för 2021
Det fattas beslut att denna paragraf i protokollet ska justeras vid
sammanträdet.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Ari Nevalainen, Riitta Tenkanen-Salmela, Miia Witting,
Pirjo Romppanen, Hanna-Kaisa Lähde, Heli Koponen.
Mia Witting föreslog följande tillägg till beslutsförslaget:
Revisionsnämnden godkänner utvärderingsberättelsen som uppfyller
minimikriterierna, men uppmärksammar att alla de utvärderingskriterier som var
användbara för utvärderingen inte användes på grund av brist på tid.
Hanna-Kaisa Lähde understödde förslaget.
Wittings förslag godkändes.

Beslut

Revisionsnämnden ska godkänna och underteckna utvärderingsberättelsen
och tillkännage den för välfärdsområdesfullmäktige för behandling.
Dessutom uppmärksammar revisionsnämnden att alla de utvärderingskriterier som
var användbara för utvärderingen inte användes för på grund av brist på tid.
Denna paragraf i protokollet justerades vid sammanträdet.
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______
Välfärdsområdesfullmäktige den 22.6.2022
Redogörelse

Revisionsnämnden godkände och undertecknade utvärderingsberättelsen för
2021 vid sitt sammanträde den 15.6.2022.
Revisionsnämnden uppmärksammade att alla de utvärderingskriterier som var
användbara för utvärderingen inte användes på grund av brist på tid.

Bilaga

Utvärderingsberättelse för 2021

Revisionsnämndens förslag
Revisionsnämnden ska tillkännage utvärderingsberättelsen för 2021 för
välfärdsområdesfullmäktige för behandling.
Behandlingen av ärendet vid sammanträdet
Ändringsförslag av ordföranden: utvärderingsberättelsen för 2021 antecknas för
kännedom.
Tapio Karvonen understödde ordförandens förslag och ändringsförslaget
godkändes enhälligt.
Beslut

Utvärderingsberättelsen för perioden 1.7–31.12.2022 antecknades för kännedom.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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60 § Redogörelser för bindningar
Revisionsnämnden den 5.5.2022, § 4
Mer information

Förvaltningsdirektör, ansvarig beredare för förvaltningen Ari Nevalainen, tfn
040 521 7684, e-post : ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Redogörelse för
ärendet

Enligt 89 § i lagen om välfärdsområden ska förtroendevalda och
tjänsteinnehavare i ett välfärdsområde lämna en redogörelse för sina bindningar
när det gäller uppgifter i ledningen för eller förtroendeuppdrag i företag och
andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet, för betydande
förmögenhet och för andra bindningar som kan vara av betydelse vid skötseln
av förtroende- och tjänsteuppdrag.
Skyldigheten att redogöra för sina bindningar gäller välfärdsområdesstyrelsens
ledamöter och ersättare, ordföranden och vice ordförande i
välfärdsområdesfullmäktige och nämnder, välfärdsområdesdirektören samt
föredragande i välfärdsområdesstyrelsen och nämnder. Redogörelsen ska
lämnas inom två månader från det att personen har blivit vald till sitt uppdrag.
Personen ska även utan dröjsmål anmäla förändringar i bindningarna.
Redogörelsen för bindningarna ska lämnas till revisionsnämnden, som
övervakar att skyldigheten iakttas och tillkännager redogörelserna för
välfärdsområdesfullmäktige. Revisionsnämnden kan vid behov uppmana den
som är skyldig att lämna en redogörelse att lämna en ny redogörelse eller
komplettera sin redogörelse.
Sekreteraren för revisionsnämnden ska sammanställa redogörelserna för
godkännande av revisionsnämnden.
Välfärdsområdet ska på sin webbplats i det allmänna datanätet föra ett offentligt
register över bindningarna, om inte något annat följer av
sekretessbestämmelserna. Uppgifterna i registret ska kunna sökas endast som
enskilda sökningar. När ett förtroendeuppdrag eller annat uppdrag som omfattas
av skyldigheten att lämna en redogörelse upphör, ska uppgifterna om personen
strykas ur registret och datanätet.

Ordförandens
förslag

Revisionsnämnden inleder anmälan av redogörelser för bindningar så att
redogörelserna ska lämnas till revisionsnämnden senast den 31.5.2022. En
enda påminnelse ska sändas till anmälningsskyldiga, varefter revisionsnämnden
ska besluta om det fortsatta förfarandet. Redogörelserna ska lämnas till
välfärdsområdesfullmäktige i juni 2022.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Ari Nevalainen, Tomi Tuomisalo, Miia Witting, Riitta
Tenkanen-Salmela, Tuija Arvila och Juha Kytömäki

Beslut

Redogörelser för bindningar begärs senast den 30.5.2022 och de behandlas av
revisionsnämnden vid sammanträdet den 31.5.2022.
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Revisionsnämnden ska enhälligt bevilja beredarna inom välfärdsområdets
förvaltning fullmakt att utföra den tekniska behandlingen av redogörelser i detta
skede.
____
Revisionsnämnden
den 31.5.2022, §
16
Beredare
Redogörelse för
ärendet

Förvaltningsdirektör, ansvarig beredare för förvaltningen Ari Nevalainen, tfn
040 521 7684, e-post: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Redogörelser för bindningar har i enlighet med begäran mottagits från de
förtroendevalda och de behandlas vid sammanträdet.
Revisionsnämnden beslutar att:
- anteckna för kännedom de åtgärder som hittills vidtagits,
- bevilja sekreteraren fullmakt att komplettera rapporten om redogörelser för
bindningar till fullmäktige med redogörelser som eventuellt inkommer efter
sammanträdet

Förslag
Revisionsnämnden föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att redogörelserna
för bindningar antecknas för kännedom.
Behandling av ärendet
Anföranden gjordes av: Tuula Paakkari, Ari Nevalainen
Beslut

Revisionsnämnden
-

Antecknar för kännedom de åtgärder som hittills vidtagits,

-

beviljar sekreteraren fullmakt att komplettera rapporten om redogörelser för
bindningar till fullmäktige med redogörelser som eventuellt inkommer efter
sammanträdet

föreslår för välfärdsområdesfullmäktige den 22.6.2022 att redogörelserna för
bindningar antecknas för kännedom.
_______
Välfärdsområdesfullmäktige den 22.6.2022
Beredare: Förvaltningsdirektör, ansvarig beredare för förvaltningen Ari
Nevalainen, tfn 040 521 7684, e-post: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Bilaga

Sammanfattning av redogörelser för bindningar.

Revisionsnämndens förslag:
Välfärdsområdesfullmäktige beslutar att anteckna för kännedom redogörelserna
för bindningar av de förtroendevalda och tjänsteinnehavarna
Beslut

Välfärdsområdesfullmäktige antecknade för kännedom redogörelserna för
bindningar.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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Val av välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalen
Välfärdsområdesstyrelsen 18.3.2022, 12 §
Beredare:
Förändringsdirektör Lauri Lehto tfn 040 489 8652 och beredare för förvaltningen
Ari Nevalainen tfn 040 521 7684
Enligt 42 § i lagen om välfärdsområden är välfärdsområdesdirektören underställd
välfärdsområdesstyrelsen och leder välfärdsområdets förvaltning, skötseln av
välfärdsområdets ekonomi samt välfärdsområdets övriga verksamhet.
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 30 § i välfärdsområdets förvaltningsstadga svarar
välfärdsområdesdirektören för verksamheten inom välfärdsområdesstyrelsens
verksamhetsområde samt leder och utvecklar välfärdsområdets verksamhet.
Enligt 45 § i förvaltningsstadgan utses välfärdsområdesdirektören av
välfärdsområdesfullmäktige.
Enligt 43 § i förvaltningsstadgan beslutas behörighetsvillkoren för
välfärdsområdesdirektörens tjänst av välfärdsområdesfullmäktige.
Enligt 43 § i förvaltningsstadgan ledigförklaras tjänsten eller tjänsteförhållandet av
den myndighet som fattar beslut om anställning i tjänsteförhållande. När den
myndighet som fattar beslut om anställning i tjänsteförhållande är
välfärdsområdesfullmäktige, ledigförklaras tjänsten eller tjänsteförhållandet dock
av välfärdsområdesstyrelsen.
Välfärdsområdesfullmäktige har 8.3.2022 § 15 beslutat att inrätta en tjänst som
välfärdsområdesdirektör som gäller tills vidare.
Som särskilda behörighetsvillkor för välfärdsområdesdirektörens tjänst bestämde
välfärdsområdesfullmäktige 8.3.2022 § 15 följande behörighetsvillkor:
-

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 har välfärdsområdesfullmäktige i sitt beslut 8.3.2022 § 15 konstaterat
att tjänsten ledigförklaras i enlighet med bestämmelserna i den förvaltningsstadga
som föreslagits för välfärdsområdesfullmäktige.
Därtill ska man beakta de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster i
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enlighet med 125 § 2 mom. i grundlagen, som är skicklighet, förmåga och
beprövad medborgerlig dygd.
Såsom ovan konstateras, föreskrivs i 44 § förvaltningsstadgan: När den
myndighet som fattar beslut om anställning i tjänsteförhållande är
välfärdsområdesfullmäktige, ledigförklaras tjänsten eller tjänsteförhållandet dock
av välfärdsområdesstyrelsen.
Enligt bestämmelsen ledigförklarar välfärdsområdesstyrelsen
välfärdsområdesdirektörens tjänst och välfärdsområdesstyrelsen kan tillsätta en
nomineringskommitté som ska förbereda valet av tjänsteinnehavare till
välfärdsområdesdirektörens tjänst.
Enligt förslaget ska välfärdsområdesstyrelsen tillsätta en nomineringskommitté att
förbereda valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst för
välfärdsområdesfullmäktige. Enligt det temporära beredningsorganets beslut
26.1.2022 § 19 kan förändringsdirektören skaffa konsulttjänster som stöd för
rekryteringen av välfärdsområdesdirektören. Förändringsdirektören har i sitt
tjänsteinnehavarbeslut 2.3.2022 § 5/22 anlitat Mercuri Urval Oy som
rekryteringskonsult.
Ansökningstiden till tjänsten föreslås börja 18.3.2022.
Vid sammanträdet presenteras ett förslag till annons om
välfärdsområdesdirektörens tjänst.
Enligt 141 § i förvaltningsstadgan ska ärendena vid ett organs sammanträde
avgöras på föredragning av en tjänsteinnehavare. Enligt 4 § i förvaltningsstadgan
är välfärdsområdesdirektören föredragande i välfärdsområdesstyrelsen.
Enligt 141 § 5 mom. i förvaltningsstadgan kan ett organ av särskild anledning
besluta att ett ärende behandlas på grundval av ordförandens redogörelse, utan
föredragning av en tjänsteinnehavare. Organet kan i detta fall besluta att
ordförandens förslag ligger till grund för behandlingen och då kräver förslaget
inget understöd.
Enligt förslaget ska ärendet behandlas på grundval av ordförandens redogörelse,
utan föredragning av en tjänsteinnehavare, eftersom om
välfärdsområdesstyrelsens föredragande, tf. välfärdsområdesdirektören,
eventuellt söker den lediga tjänsten, skulle denne vara jävig att föredra och delta i
valet.
Välfärdsområdesstyrelsens ordförandes förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar att
1. behandla ärendet i enlighet med 141 § 5 mom. i förvaltningsstadgan på
grundval av ordförandens redogörelse, utan föredragning av en
tjänsteinnehavare, av den särskilda anledning som anges i motiveringen
ovan,
2. ordförandens förslag ligger till grund för behandlingen och förslaget kräver
inget understöd,
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3. välfärdsområdesdirektörens tjänst ledigförklaras så att ansökningstiden börjar
18.3.2022 och välfärdsområdesstyrelsen beslutar om ansökningstidens
slutdatum i den annons som godkänns under sammanträdet och
4. valet av tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst bereds för
välfärdsområdesstyrelsen av den kommitté som välfärdsområdesstyrelsen
tillsatt.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Nina Brask, Joona Mielonen, Verna Sydänmaanlakka,
Joni Mörk, Lauri Lehto, Anni Björklund, Jari Larikka, Mikko Jaanu, Christa
Carpelan, Riikka Turunen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio, Samuli Sibakoff,
Paula Werning, Markku Pakkanen, Marjo Lakka, Ari Nevalainen, Juhani Carlson.
Beslut: Välfärdsområdesstyrelsen godkände punkterna 1 och 2 i förslaget.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade dessutom att
- tjänsten som välfärdsområdesdirektör i välfärdsområdet ledigförklaras från
18.3.2022 med en ansökningstid om minst 14 dygn.
Välfärdsområdesstyrelsens ordförande beviljades fullmakt att besluta om
slutdatumet för ansökan till tjänsten efter samråd med rekryteringskonsulten,
- i valet av välfärdsområdesdirektör införs headhuntingförfarande i fråga om det
valda rekryteringskonsultavtalet och direktörsutvärdering av sökanden,
- en serviceproducent för produktion av en rekryteringsvideo för rekrytering av
välfärdsområdesdirektör skaffas som direktupphandling som underskrider det
nationella tröskelvärdet,
- till kommittén för att förbereda valet av tjänsteinnehavare till
välfärdsområdesdirektörens tjänst utsågs välfärdsområdesfullmäktiges
ordförande Jouko Leppänen, välfärdsområdesstyrelsens ordförande Nina
Brask, som Sannfinländarnas medlem Mikko Jaanu (ersättare Joni Mörk),
som Centerns medlem Markku Pakkanen (Centern utser ersättare). Som
nämndens sekreterare utsågs välfärdsområdesstyrelsens sekreterare Ari
Nevalainen och som kommitténs assistent förändringsdirektör Lauri Lehto.
Jenni Aikio lämnade sammanträdet kl. 11.00.
______________________
Välfärdsområdesstyrelsen 2.5.2022, 39 §
Beredare:beredare för förvaltningen Ari Nevalainen tfn 040 521 7684 ari.nevalainen (at)
kymsote.fi
Redogörelse:
Den 18.3.2022 tillsatta kommittén som förbereder valet av tjänsteinnehavare till
välfärdsområdesdirektörens tjänst har inlett sitt arbete. Kommittén går på
sammanträdet igenom åtgärderna i samband med valet i form av en
lägesöversikt.

Kymmenedalens välfärdsområde

Protokoll 6/2022

Välfärdsområdesfullmäktige

22.6.2022

19

1. ärendet behandlas på grundval av ordförandens redogörelse, utan
föredragning av en tjänsteinnehavare,
2. kommittén lämnar en lägesöversikt och beslut fattas om fortsatta åtgärder.
Behandling av ärendet.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade enhälligt att ärendet behandlas på grundval
av ordförandens redogörelse,
Konsult Juha Laurila från Mercuri Urval som assisterat kommittén i valet av
tjänsteinnehavare till välfärdsområdesdirektörens tjänst gav en kort genomgång
av personerna som intervjuats och deras arbetserfarenhet samt lämplighet för
uppgiften.
Det antecknades att ordföranden efter detta redogjorde för kommitténs arbete och
de samtal som förts för styrelsen.
Efter detta öppnade ordföranden debatten om ärendet.
Anföranden gjordes av: Jouko Leppänen, Marjo Lakka, Nina Brask,
Mikko Jaanu, Markku Pakkanen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio,
Joona Mielonen, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, Jari Larikka, Joni Mörk, Vesa
Parkko, Christa Carpelan, Verna Sydänmaanlakka, Paula Werning, Lauri Lehto,
Riikka Turunen ja Ari Nevalainen.
Under debatten framlade Elina Inkeroinen-Lalu ett förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att
ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare
ansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering
anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden
i förhållande till tjänstens betydelse. Joona Mielonen understödde InkeroinenLalus förslag.
Markku Pakkanen lade fram ett förslag: Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till
välfärdsområdesfullmäktige att välfärdsområdesfullmäktige utser bland de
sökande Annikki Niiranen till välfärdsområdesdirektörens tjänst baserat på en
helhetsbedömning. Riikka Turunen understödde Pakkanens förslag.
Ordföranden repeterade förslagen som lagts fram och fått understöd.
Ordföranden föreslog en paus i förhandlingarna.
Sammanträdet tog en paus klockan 10.54–11.08.
Efter mötespausen gjordes anföranden av: Nina Brask, Elina Inkeroinen-Lalu,
Markku Pakkanen och Ari Nevalainen.
Ordföranden föreslog genomförande av omröstning om Elina Inkeroinen-Lalus
förslag som fått understöd.
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Ordföranden lade fram ett omröstningsförslag: Elina Inkeroinen-Lalus förslag:
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att
ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare
ansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering
anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden
i förhållande till tjänstens betydelse. JA.
De som inte understöder Elina Inkeroinen-Lalus förslag röstar NEJ:
Omröstning genom namnupprop förrättades. Omröstningsprotokoll finns bifogat.
JA

NEJ

Nina Brask
Elina Inkeroinen-Lalu
Christa Carpelan
Jarkko Harjumaaskola
Jari Larikka
Joona Mielonen
Vesa Parkko
Verna Sydänmaalakka

Mikko Jaanu
Marjo Lakka
Markku Pakkanen
Samuli Sibakoff
Riikka Turunen

Omröstningsresultat: 8 (åtta) JA-röster och 5 (fem) NEJ-röster.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att
ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare
ansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering
anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden
i förhållande till tjänstens betydelse.
Välfärdsområdesstyrelsen tillade enhälligt till förslaget som framförs
välfärdsområdesfullmäktige att ansökningstiden för tjänsten förlängs till 6.5–
22.5.2022.
Markku Pakkanen drog tillbaka sitt förslag från behandlingen.
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesfullmäktige samlas på ett extra sammanträde för att behandla
välfärdsområdesstyrelsens förslag fredagen 6.5.2022 med start klockan 15.00 på
adressen Takojantie 1, Kotka.
Välfärdsområdesstyrelsens beslutsförslag till välfärdsområdesfullmäktige:
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att
ansökningstiden till välfärdsområdesdirektörens tjänst förlängs. De tidigare
ansökningarna
ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som motivering anges till
välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt många sökanden i
förhållande till tjänstens betydelse. Ansökningstiden för tjänsten förlängs till 6.5–
22.5.2022.
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Välfärdsområdesstyrelsen föreslår till välfärdsområdesfullmäktige att
välfärdsområdesfullmäktige samlas på ett extra sammanträde för att behandla
välfärdsområdesstyrelsens förslag fredagen 6.5.2022 med start klockan 15.00 på
adressen Takojantie 1, Kotka.
______________________________
Välfärdsområdesfullmäktige 6.5.2022
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår att:
-

ansökningstiden till tjänsten som välfärdsområdesdirektör förlängs. De tidigare
tjänsteansökningarna ska iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Som
motivering anges till välfärdsområdesfullmäktige att man inte har tillräckligt
många sökanden i förhållande till tjänstens betydelse. Ansökningstiden för
tjänsten förlängs till 6.5–22.5.2022.
Behandling av ärendet.
I slutet av sin anförande gjorde Paula Werning följande ändringsförslag:
Tjänsteansökningen till välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalen ska inte
fortsätta.
Riku Pirinen understödde Wernings förslag.
Joona Mielonen och Jari Larikka understödde välfärdsområdesstyrelsens
grundförslag.
Markku Pakkanen och Jukka Nyberg stödde Wernings ändringsförslag.
Anföranden gjordes av: Markku Pakkanen och Lauri Lehto.
Ordföranden konstaterade att det förslag som lagts fram under debatten var
inte i linje med grundförslaget och därför måste man genomföra omröstning.
Omröstning genom namnupprop valdes som omröstningsförfarande.
De som understöder välfärdsområdesstyrelsens förslag röstar JA och de som
understöder Paula Wernings förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat: 47 (fyrtiosju) JA-röster och 12 (tolv) NEJ-röster.

Beslut:

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att förlänga ansökningstiden till
tjänsten som välfärdsområdesdirektör. De tidigare tjänsteansökningarna ska
iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen. Ansökningstiden för tjänsten
förlängs till 6.5–22.5.2022.

____________________
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Välfärdsområdesstyrelsen 13.6.2022
Redogörelse:
Vid sitt sammanträde den 8.3.2022 inrättade välfärdsområdesfullmäktige för
Kymmenedalens välfärdsområde tjänsten som välfärdsområdesdirektör.
Behörighetskraven för tjänsten fastställdes enligt följande:
-

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 ska man beakta de i grundlagen stadgade utnämningsgrunderna
för tjänsten: skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.
Den 18 mars 2022 ledigförklarade välfärdsområdesstyrelsen tjänsten som
välfärdsområdesdirektör för perioden 18.3–10.4.2022.
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade den 2.5.2022 att föreslå för
välfärdsområdesfullmäktige att ansökningsperioden skulle förlängas från den
6 till den 22 maj 2022. Välfärdsområdesfullmäktige beslutade den 6.5.2022
att ansökningsperioden skulle förlängas från den 6 till den 22 maj 2022.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade dessutom att de tidigare
ansökningarna skulle iakttas i den fortsatta ansökningsprocessen.
Välfärdsområdesstyrelsen utsåg den 18.3.2022 Jouko Leppänen till
ordförande för välfärdsområdesfullmäktige, Nina Brask till ordförande för
välfärdsområdesstyrelsen, Mikko Jaanu till ledamot för Sannfinländarna och
Markku Pakkanen till ledamot för Centern till kommittén som förbereder valet
av välfärdsområdesdirektör. Lauri Lehto, förändringsdirektör och den
förberedande kommitténs sekreterare Ari Nevalainen,
välfärdsområdesstyrelsens sekreterare gav förvaltningsstöd.
Annonserna har publicerats i Kymmenedalens välfärdsområdes allmänna
informationsnätverk, på Mercuri Urvals rekryteringsplattform, på
arbetssökningssidorna Kuntarekry, Mol.fi och Oikotie.fi samt i tidningen
Helsingin Sanomat och i Kouvolan Sanomat och Kymen Sanomat när det
gäller den första sökningen.
I den första omgången av sökningen kom det in fem (5) ansökningar: Jorma
Haapanen, Timo Vähämurto, Annikki Niiranen, Ville Pursiainen och Jouni
Sakomaa.
I den fortsatta ansökningsprocessen lämnade elva (11) nya sökande in sina
ansökningar: Harri Hagman, Jan Tollet, Mikko Komulainen, Veli-Matti
Ulander, Sami Puukari, Antero Kiviniemi, Petrus Kukkonen, Lea Pekkanen,
Jukka Santala, Maria Päivänen och Harri Markkula.
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Baserat på ansökningshandlingarna inbjöd kommittén som förbereder valet
av välfärdsområdesdirektör fem sökande till den första intervjun den
26.4.2022: Jorma Haapanen, Timo Vähämurto, Annikki Niiranen, Ville
Pursiainen och Jouni Sakomaa.
Baserat på ansökningshandlingarna inbjöd kommittén som förbereder valet
av välfärdsområdesdirektör fem sökande till den första intervjun den
26.4.2022: Jorma Haapanen, Timo Vähämurto, Annikki Niiranen, Ville
Pursiainen och Jouni Sakomaa.
Baserat på den fortsatta ansökningsprocessen intervjuades följande sökande
den 30.5.2022: Harri Hagman, Jan Tollet, Mikko Komulainen, Veli-Matti
Ulander, Sami Puukari och Antero Kiviniemi.
Mikko Komulainen drog sig ur sökningen till tjänsten som
välfärdsområdesdirektör efter intervjun den 1.6.2022.
Av sökandena uppfyllde femton (15) de behörighetskrav som
välfärdsområdesstyrelsen beslutat om. En (1) sökande uppfyllde inte
behörighetskraven.
Baserat på ansökningshandlingarna och intervjuerna beslutade
intervjugruppen att skicka tre intervjuade personer till personbedömning:
Annikki Niiranen, Harri Hagman och Sami Puukari. Direktörsutvärderingarna
genomfördes av Mercuri Urval Ab.
Den förberedande kommittén fick den 10.6.2022 ta del av resultaten av
personbedömningen från Mercuri Urval Ab. Direktörsutvärderingens material
är sekretessbelagt (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1
mom. 29 punkten).
Intervjugruppen uttrycker sitt yttrande vid styrelsens sammanträde.
Välfärdsområdesstyrelsen fick en rapport om resultaten av
direktörsutvärderingen och jämförelsen av sökandenas meriter den
13.6.2022 i samband med sitt sammanträde. Vid sammanträdet har
ledamöterna i välfärdsområdesstyrelsen möjlighet att bekanta sig med
materialet i direktörsutvärderingen och jämförelsen av meriter med
beaktande av sekretess- och hanteringsbestämmelserna för material (Lag
om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 29 punkten).
Välfärdsområdesstyrelsen har dessutom tillgång till ansökningshandlingarna
från sökandena.
Välfärdsområdesstyrelsen ordnar den 15.6.2022 kl. 16.00 tillsammans med
välfärdsområdesfullmäktiges ordförande ett intervjutillfälle via Teams för tre
sökande: Harri Hagman, Annikki Niiranen och Sami Puukari.
Före välfärdsområdesfullmäktiges sammanträde har ledamöterna möjlighet
att bekanta sig med materialet i direktörsutvärderingen och jämförelsen av
meriter med beaktande av sekretess- och hanteringsbestämmelserna för
material (Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 24 § 1 mom. 29
punkten). Dessutom har ledamöterna i välfärdsområdesfullmäktige möjlighet
att bekanta sig med de skriftliga ansökningshandlingarna på plats innan
sammanträdet inleds.
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Enligt 46 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdet och
välfärdsområdesdirektören ingå ett direktörsavtal, i vilket det avtalas om
förutsättningarna för ledningen av välfärdsområdet. Direktörsavtalet
godkänns av välfärdsområdesstyrelsen.
Enligt 44 § i förvaltningsstadgan beslutar välfärdsområdesstyrelsen om
anställningen av välfärdsområdesdirektören och om justeringen av lönen.
Således beslutar välfärdsområdesstyrelsen om anställningen av
välfärdsområdesdirektören som en del av direktörsavtalet.
Beslutsförslag på grundval av ordförandens redogörelse
Välfärdsområdesstyrelsen beslutar
1. att ärendet behandlas på grundval av ordförandens redogörelse utan
föredragning av en tjänsteinnehavare (Förvaltningsstadga 148 §),
2. att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att den genomför ett val av
välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalens välfärdsområde och
utser en välfärdsområdesdirektör,
3. Att föreslå att det anges i välfärdsområdesfullmäktiges valbeslut att
en prövotid på sex månader tillämpas på tjänsten. Innan den valda tar
emot tjänsten, ska personen lämna in ett godtagbart intyg över sitt
hälsotillstånd och genomgå en säkerhetsutredning i enlighet med
säkerhetsutredningslagen. Valet är villkorat tills redogörelsen har
lämnats in,
4. att föreslå att välfärdsområdesfullmäktige utser en person till tjänsten
som välfärdsområdesdirektör vid en eventuell vägran.
Välfärdsområdesstyrelsens ordförande presenterade en sammanfattning av
resultaten av personbedömningarna för de tre sökandena.
Behandling av ärendet.
Anföranden gjordes av: Nina Brask, Ari Nevalainen, Vesa Parkko, Jari
Larikka, Mikko Jaanu, Joni Mörk, Markku Pakkanen, Christa Carpelan, Elina
Inkeroinen-Lalu, Samuli Sibakoff, Riikka Turunen, Marjo Lakka ja Juhani
Carlson.
Beslut:

Välfärdsområdesstyrelsen behandlade ärendet på grundval av ordförandens
redogörelse utan föredragning av en tjänsteinnehavare (Förvaltningsstadga
148 §).
Det beslutades enhälligt att lägga till ordet ’normal’ före ’säkerhetsutredning’
till punkt 3 i beslutsförslaget.
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Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att föreslå för
välfärdsområdesfullmäktige:
1. att den genomför ett val av välfärdsområdesdirektör för
Kymmenedalens välfärdsområde och utser en
välfärdsområdesdirektör,
2. att det anges i välfärdsområdesfullmäktiges valbeslut att en prövotid
på sex månader tillämpas på tjänsten. Innan den valda tar emot
tjänsten, ska personen lämna in ett godtagbart intyg över sitt
hälsotillstånd och genomgå en normal säkerhetsutredning i enlighet
med säkerhetsutredningslagen. Valet är villkorat tills redogörelsen har
lämnats in,
3. att välfärdsområdesfullmäktige utser en person till tjänsten som
välfärdsområdesdirektör vid en eventuell vägran.
Det antecknades att Annikki Niiranen, tf. välfärdsområdesdirektör, lämnade
sammanträdet innan denna paragraf behandlades.
______
Välfärdsområdesfullmäktige den 22.6.2022
Välfärdsområdesstyrelsen föreslår för välfärdsområdesfullmäktige att:
1. den genomför ett val av välfärdsområdesdirektör för Kymmenedalens
välfärdsområde och utser en välfärdsområdesdirektör,
2. att det anges i välfärdsområdesfullmäktiges valbeslut att en prövotid
på sex månader tillämpas på tjänsten. Innan den valda tar emot
tjänsten, ska personen lämna in ett godtagbart intyg över sitt
hälsotillstånd och genomgå en normal säkerhetsutredning i enlighet
med säkerhetsutredningslagen. Valet är villkorat tills redogörelsen har
lämnats in,
3. att välfärdsområdesfullmäktige utser en person till tjänsten som
välfärdsområdesdirektör vid en eventuell vägran.
Kompletterande material
Sökandes ansökningar om tjänsten som välfärdsområdesdirektör
och meritförteckningar (ej offentlig).
Behandling av ärendet.
Förvaltningsdirektören Ari Nevalainen gick igenom urvalsprocessen för
välfärdsområdesdirektör och redogjorde omröstningsförfarandet.
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Gruppanföranden gjordes av:
SDP Sami Virtanen, Saml Tapio Karvonen, Sannf Joni Mörk, C Laila Uljas,
VF Pia Kleimola, Gröna Jenni Aikio, KD Mikko Almgren, Rör Tomi
Tuomisalo.
Ledamotanföranden gjordes av: Riku Pirinen och Tommi Iivonen.
Mikko Almgren föreslog val med slutna sedlar, så valet förrättats med
slutna valsedlar om en ledamot yrkar på det (Förvaltningsstadga 118 §).
I valet kan alla de kandidater som uppfyller behörighetsvillkoren röstas:
Haapanen Jorma, Hagman Harri, Kukkonen Petrus, Markkula Harri,
Niiranen Annikki, Pekkanen Lea, Puukari Sami, Päivänen Maria, Sakomaa
Jouni, Santala Jukka, Ulander Veli-Matti, Pursiainen Ville, Vähämurto
Timo.
Protokolljusterare är rösträknare
Ett val av tjänsteinnehavare förrättades.
Sammanträdet avbröts för rösträkningen kl. 17.07–17.18.
Ordföranden förklarade omröstningsresultatet enligt följande: 58 giltiga
röstsedlar angavs i omröstningen.
I valet fick Harri Hagman 39 röster, Annikki Niiranen 15 röster och Samu
Puukari fyra röster.
Då Harri Hagman fick mer än hälften av de givna rösterna, konstaterade
ordföranden att välfärdsområdesfullmäktige väljer Harri Hagman som
välfärdsområdesdirektör.
Ordföranden föreslog val med slutna sedlar om ersättare för
välfärdsområdesdirektören.
I valet kan alla de kandidater som uppfyller behörighetsvillkoren röstas:
Haapanen Jorma, Hagman Harri, Kukkonen Petrus, Markkula Harri,
Niiranen Annikki, Pekkanen Lea, Puukari Sami, Päivänen Maria, Sakomaa
Jouni, Santala Jukka, Ulander Veli-Matti, Pursiainen Ville, Vähämurto
Timo.
Ett val av tjänsteinnehavare förrättades.
Sammanträdet avbröts för rösträkningen kl. 17.32–17.42.
Ordföranden förklarade resultatet av valet av ersättare enligt följande: 58
röster angavs i omröstningen, varav en förkastades. I valet fick Annikki
Niiranen 25 röster, Sami Puukari 30 röster, Maria Päivänen en röst och
Jukka Santala en röst.
Ordföranden konstaterade att Sami Puukari, som fick de flest rösterna,
väljs som ersättare för välfärdsområdesdirektören vid en eventuell vägran.
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Välfärdsområdesfullmäktige förrättade ett val av välfärdsområdesdirektör
och valde till följd av valet Harri Hagman som välfärdsområdesdirektör för
Kymmenedalens välfärdsområde.
Välfärdsområdesfullmäktige beslutade att en prövotid på sex månader
tillämpas på tjänsten. Innan den valda tar emot tjänsten, ska personen
lämna in ett godtagbart intyg över sitt hälsotillstånd och genomgå en
normal säkerhetsutredning i enlighet med säkerhetsutredningslagen. Valet
är villkorat tills redogörelsen har lämnats in.
Välfärdsområdesfullmäktige förrättade ett val av ersättare för
välfärdsområdesdirektören vid en eventuell vägran, och Sami Puukari
valdes till ersättare till följd av valet.

Besvärsanvisning
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Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden under hösten 2022
Enligt 1 mom. i 99 § i lagen om välfärdsområden sammanträder
välfärdsområdesfullmäktige vid de tider som den beslutat och även när
ordförande för välfärdsområdesfullmäktige anser det vara påkallat.
Enligt 98 § i lagen om välfärdsområden ska välfärdsområdesstyrelsen bereda de
ärenden som behandlas i välfärdsområdesfullmäktige, med undantag för ärenden
som gäller den interna organisationen av välfärdsområdesfullmäktiges
verksamhet eller som har beretts av ett sådant tillfälligt utskott som avses i 40 §
eller av den revisionsnämnd som avses i 125 §.
Ordförande för välfärdsområdesfullmäktige har kartlagt synpunkter från de
politiska grupperna i välfärdsområdesfullmäktige på datumen för sammanträden.

Förslag

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden hålls på tisdagar från kl. 17.00 under
mandatperioden 2022–2025.
Ordförande för välfärdsområdesfullmäktige får dessutom sammankalla
fullmäktiges sammanträden närhelst den anser det vara påkallat.
Behandling av ärendet.
Fullmäktigeledamot Joni Mörk föreslog att välfärdsområdesfullmäktiges
sammanträden skulle hållas på fredagar kl. 11.00.
Janne Patjas och Antti Pakkanen understödde Mörks förslag.
Anförande gjordes av Tommi Iivonen.
Ordföranden konstaterade att omröstning genom namnupprop förrättas om
ändringsförslaget.
De som röstar för grundförslaget ska rösta ”JA” och de som röstar för
ändringsförslaget ska rösta ”NEJ”.
Omröstningsresultat: 43 JA-röster och 13 NEJ-röster.

Beslut

Välfärdsområdesfullmäktiges sammanträden ska hållas på tisdagar från kl. 17
under fullmäktigeperioden 2022–2025. Ordförande för välfärdsområdesfullmäktige
får dessutom sammankalla fullmäktiges sammanträden närhelst den anser det
vara påkallat.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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63 § Fullmäktigemotion: Att öka Nepsy-färdigheter inom handledning av vuxna
De Grönas fullmäktigegrupp, Andrejev, Aikio, Iivonen
Nepsy är en förkortning för neuropsykiatriska utmaningar orsakade av strukturella
och funktionella avvikelser i hjärnverksamhet. Neuropsykiatriska svårigheter
inkluderar ADHD och ADD, Asperger syndrom och övriga störningar inom
autismspektret samt utvecklingsmässig språkstörning och Tourettes syndrom.
Dessa utmaningar är välbekanta inom skolvärlden, och kommunerna har utbildat
berömvärt Nepsy-coacher för grundskolor för att ge stöd och handledning för
familjer och skolor.
Nepsy är inte bara en utmaning utan också en styrka. Att förvandla det till en
styrka kräver ofta förståelse av saken, både från personen själv och från dem
som arbetar med personen. Ännu fler vuxnas studievägar, arbetsliv och privatliv
skulle underlättas om de också hade tillgång till likadant kortvarigt stöd som barn
och ungdomar.
Vi föreslår att välfärdsområdet utreder möjligheten att utbilda Nepsy-coacher för
att stödja vuxna med nepsy, med början i elev- och studerandevård på andra och
tredje stadiet.
Beslut

Det beslutades enhälligt att motionen ska på grundval av 127 § i
förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för beredning utan
ytterligare behandling.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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64 § Fullmäktigemotion: grundande av en tillnyktringsstation vid Kymmenedalens
centralsjukhus

Minna Suomi, SDP
”En medvetslös eller berusad och aggressiv jourpatient orsakar frustration, rädsla
och obehaglighet hos vårdpersonalen. Å andra sidan är patientens diagnos också
utmanande, eftersom en feldiagnos och felbehandling kan leda till patientens död
eller våldsamma beteende. Symtom som liknar psykoser eller delirium kan
orsakas av en överdos av stimulantia eller av ett begynnande alkoholdelirium.
Orsaken till medvetslöshet kan vara alkohol-, bensodiazepins- eller
opiatförgiftning. Det finns en specifik antidot mot de två sistnämnda som ska
administreras omedelbart. Å andra sidan kan medvetslöshet också orsakas av en
skada, inflammation, leverkoma eller hypoglykemi. Alkohol kan maskera
uppkomsten av en begynnande metanol- eller etylenglykolförgiftning. Individuellt
utvecklad tolerans eller korstolerans mot de medel som används kan komplicera
både diagnostiseringen och behandlingen. Korrekt information minskar ångest,
lugnar ner joursituationen och kan rädda patientens liv.”
Citat från Mikko Salaspuro, professor emeritus.
Situationen med narkotikamissbruket i Kymmenedalen är mycket besvärlig, och i
synnerhet belastas jourtjänsten, såsom vi får läsa i tidningarna hela tiden.
YLE publicerade nyligen en nyhet om Päijänne-Tavastland, där en
tillnyktringsstation har avlastat jourens belastning och undanröjt rädslan hos
”icke-berusade” patienter till exempel på veckosluten om de av någon anledning
varit i jouren. Det finns också behov av en sådan enhet/avdelning/plats i
Kymmenedalen.
I Norra Kymmenedalen betjänar en tillnyktringsstation som upprätthålls av Akliniken, men det finns ingen sådan enhet i söder; vi vet dock att det finns ett
behov. En finka är under inga omständigheter den rätta platsen för en berusad
person, såsom det framgår av professor emeritus Salaspuros citat.
Det är också inte särskilt kostnadseffektivt för antingen polis eller en ambulans
eller en FPA-ersatt taxi att ta patienter till en tillnyktringsstation när patienten
skulle kunna behandlas i söder, och A-klinikens enhet i Kouvola skulle betjäna
Ratamos jourpatienter fysiskt precis bredvid den.
Som fullmäktigemotion föreslår jag att vi utreder möjligheten att inrätta en
tillnyktringsstation vid Kymmenedalens centralsjukhus.
Beslut

Det beslutades enhälligt att motionen ska på grundval av 127 § i
förvaltningsstadgan skickas till välfärdsområdesstyrelsen för beredning utan
ytterligare behandling.

Ingen besvärsanvisning (Lag om välfärdsområden 141 §)
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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: 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64
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: : 58, 61
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.

