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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Aluehallituksen kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea-

mi nen.

 Hyvinvointialueen hallintosäännön (145§) mukaan kokouskutsu on
lä he tet tä vä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on ko-
kouk ses ta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen
verk ko si vus tol la (146§).

 Kutsu on lähetetty 21.3.2022 sekä julkaistu samanaikaisesti Itä- Uu-
den maan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 

 suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen il-
moit ta neet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.

 toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja pää tös val-
tai sek si.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

 Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tar kis-
tet ta vak si puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen

pöy tä kir jan tar kas ta jik si Patrik Björkmanin sekä Tapani Eskolan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

3
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA /MYRSKYLÄN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuunottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

 Liite 1. Myrskylä -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vas tuis ta ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista

  Liite 1.1. Myrskylän kunnanhallitus. 7.3.2022. Pöy tä kir-
jan ote 29§.

  Liite 1.2. Vuokrattavat toimitilat.
  Liite 1.3. Yhteenveto omaisuus, sopimukset, vastuut.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteenä esitetyn Myrskylän kunnan selvityksen.

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Myrskylän kunnan
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää
Myrskylän kuntaa samalla täydentämään selvitystään, jos siinä
tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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4
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / LOVIISAN KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuun ottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

 Liite 2. Loviisa -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vas tuis ta ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista

  Liite 2.1. Loviisan kaupunginhallitus. 7.3.2022. Pöy tä kir-
jan ote 48§.

  Liite 2.2. Siirtyvät sopimukset.
  Liite 2.3. Vuokrattavat toimitilat.
  Liite 2.4. Siirtyvä omaisuus ja siirtyvät vastuut.
  Liite 2.5. ICT- sopimusten tilanne 22.2.2022. 

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn Loviisan kaupungin selvityksen.

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Loviisan kaupungin
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Loviisan
kaupunkia samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä
vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

5
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/LAPINJÄRVEN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuun ottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

Liite 3. Lapinjärvi -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, so pi muk sis-
ta, vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
 Liite 3.1. Lapinjärven kunnanhallitus. 28.2.2022.
 Pöytäkirjanote 30§.
 Liite 3.2. Siirtyvä omaisuus, siirrettävät sopimukset,
 vuokrattavat tilat.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn Lapinjärven kunnan selvityksen.

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Lapinjärven kunnan
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää
Lapinjärven kuntaa samalla täydentämään selvitystään, jos siinä
tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

6
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ SIPOON KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuun ottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

Liite 5. Sipoo -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vas tuis ta ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
 Liite 5.1. Sipoon kunnanhallitus 7.3.2022. Pöytäkirjanote
 70§.

  Liite 5.2. Siirtyvät työasemat.
  Liite 5.3. Siirtyvät puhelimet.
  Liite 5.4. Siirtyvät tabletit.
  Liite 5.5. Siirtyvät monitoimilaitteet.
  Liite 5.6. Siirtyvät muut laitteet.
  Liite 5.7. Siirrettävät sopimukset.
  Liite 5.8. Siirrettävät ICT- sopimukset.
  Liite 5.9. Vuokrattavat toimitilat.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn Sipoon kunnan selvityksen.

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Sipoon kunnan
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
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Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Sipoon
kuntaa samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä
vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

7
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ PORVOON KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuun ottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

Liite 4. Porvoo -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vas tuis ta ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista

  Liite 4.1. Porvoon kaupunginhallitus. 28.2.2022. Pöy tä-
kir jan ote 82§.

  Liite 4.2.Sosiaali- ja terveystoimi, käyttöomaisuussaldot.
  Liite 4.3.Sosiaali- ja terveystoimi, ajoneuvot.
  Liite 4.4. Sosiaali- ja terveystoimi, leasingsopimukset.
  Liite 4.5. Sosiaali- ja terveystoimi, selvitys toimipisteistä.
  Liite 4.6. Sosiaali- ja terveystoimi, apuvälineet.
  Liite 4.7. Leasingvastuut, irtaimisto 31.12.2021.
  Liite 4.8. Pelastuslaitos, käyttöomaisuusaldot.
  Liite 4.9. Pelastuslaitos, ajoneuvot.
  Liite 4.10. Pelastuslaitos, alkusammutusvälineistö.
  Liite 4.11. Pelastuslaitos, pelastusvälineet.
  Liite 4.12. Pelastuslaitos, muu irtain.
  Liite 4.13. Pelastuslaitos, leasingsopimukset.
  Liite 4.14. Siirtyvät tietojärjestelmät.
  Liite 4.15. Selvitys kiinteistöistä.
  Liite 4.16. Siirtyvät sopimukset 22.2.2022.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn Porvoon kaupungin selvityksen.
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 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Porvoon kaupungin
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Porvoon
kaupunkia samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä
vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

8
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ PUKKILAN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuun ottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

Liite 6. Pukkila -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vas tuis ta ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista

  Liite 6.1. Pukkilan kunnanhallitus. 22.2.2022. Pöy tä kir-
jan ote 9§.

  Liite 6.2. Siirtyvät sopimukset, vuokrattavat toimitilat.
  Liite 6.3. Selvitys sopimuksista, vastuista ja

henkilöstöstä.
  Liite 6.4. Siirtyvien rakennustietojen täydennys.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn Pukkilan kunnan selvityksen.

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Pukkilan kunnan
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Pukkilan
kuntaa samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä
vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

9
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ ASKOLAN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitila ja tukipalvelut
-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pekka.kivilevo@sipoo.fi;
hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.

 Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi samassa
määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n
nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n
mukaisesta lomapalkkavelasta.

Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi kat so-
mi aan lisäselvityksiä ja asia kir jo ja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
mo men tis sa tarkoitetun sel vi tyk sen mukaan hyvinvointialueen hal lin-
taan siirtyvät toimitilat, ir tai mis to ja sopimukset eivät turvaa sosiaali-
ja terveystoimen tai pe las tus toi men järjestämistä alueella, hy vin voin-
ti alu een on neu vo tel ta va kunnan kanssa.

 Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä vii-
meis tään 30. päivänä ke sä kuu ta 2022, jos 1 momentissa tar koi te-
tuis sa toimitiloissa, siirtyvässä ir tai mes sa omaisuudessa tai so pi-
muk sis sa on tapahtunut olennaisia muu tok sia 1 momentissa tar koi-
te tun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vi tyk sen täydentämisen tar peel li sek si.

 Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tar koi te tun selvityksen vii meis tään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päät tää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omai suu-
den, lomapalkkavelan, so pi mus ten ja vastuiden siirtymisestä hy vin-
voin ti alu eel le ja hy vin voin ti alu een vastuulle. Erityishuoltopiirien
omai suus- ja sitoumusselvitykset eivät kuulu voimaanpanolain 28
§:n mukaisen hyvinvointialueen päätöksen sisältöön.

 Päätösesitysten tarkoituksena on tuoda aluevaltuustolle tiedoksi
kunnilta tähän mennessä saadut voimaanpanolain 26 §:n
edellyttämät selvitykset ja niistä ilmenevät omaisuuden ja
sitoumusten suunnitellut siirrot. Siirtyvän hen ki lös tön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osal ta tulee huomioida, et tä lopulliset siirrot
hahmottuvat vasta siir ty vän henkilöstön tar ken tues sa
jatkovalmistelun aikana. Lo ma palk ka vel ka riippuu myös lop pu vuo-
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den kuluessa pidettävistä lomista.

 Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pukkilan ja Sipoon kunta sekä
Loviisan ja Porvoon kaupunki ovat toimittaneet selvityksiään
hyvinvointialueelle. Askolan kunta on toimittanut tarvittavat liitteet
lukuun ottamatta selvitystä irtaimesta omaisuudesta ja varsinaista
selvitystä. Askolan kuntaa pyydetään erikseen ja viivytyksettä
toteuttamaan lakisääteinen velvollisuutensa selvityksen antamiseen
ja tiedoksi saattamiseen sekä toimittamaan tiedot irtaimesta
omaisuudesta. Pukkilan kunta on toimittanut osan lakisääteisistä
tiedoista, mutta lisätietoja pyydetään irtaimesta omaisuudesta ja
selvitystä siirtyvistä sopimuksista. Selvityksen vastaanottaminen
kiireellisesti on oleellista hyvinvointialueen tulevan
järjestämisvastuun valmistelussa. Saadut selvitykset ovat kunkin
päätösesityksen liitteinä.

 Luovuttavia organisaatioita on yhteensä seitsemän. Siirtyvää
omaisuutta ja sopimuksia on runsaasti. Valmistelussa ei ole ehditty
tarkastella saatuja selvityksiä riittävällä tarkkuudella. On oletettavaa,
että selvitykset vaativat vielä täsmennyksiä. Hyvinvointialue tarvitsee
lisäaikaa selvitysten läpikäyntiin ja voimaanpanolain 28 §:n
mukaisen hyväksymispäätöksensä valmisteluun. Selvitykset on
tarkoituksenmukaista ohjata viranhaltijoiden tutustuttaviksi ja
analysoitaviksi lopullista päätöksentekoa varten. Voimaanpanolaki
mahdollistaa joka tapauksessa selvitysten täydentämisen kesäkuun
loppuun mennessä esim. olosuhdemuutosten perusteella.

Liite 7. Askola -selvitykset siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista,
vas tuis ta ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista

  Liite 7.1. Askolan kunnanhallitus. 2.3.2022. Pöy tä kir jan-
ote 51§.

  Liite 7.2. Taksat, maksut, vuokrat ja avustukset 2022.
  Liite 7.3. Toimitilat.
  Liite 7.4. Investoinnit vuosille 2023-2025.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se ottaa vastaan ja

merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn Askolan kunnan selvityksen.

 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Askolan kunnan
irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden
siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle
päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Askolan
kuntaa samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä
vaiheessa tiedetään olevan puutteita.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta jo kokouksessa.
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10
SELVITYS MYRSKYLÄN JA PUKKILAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI SIIRTYMÄKAUDELLA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Sil ven-

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Jo-
hans son peter.johansson@porvoo.fi

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on vastaanottanut Myrskylän ja Puk-
ki lan kunnanjohtajien kirjeen, jossa esitetään käytäviksi neuvotteluja
Itä-Uu den maan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden välillä sen sel-
vit tä mi sek si, voidaanko edellä mainittujen Itä-Uudenmaan hy vin voin-
ti alu een kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut edelleen tuot-
taa Päijät-Hämeessä v. 2023-2025 kattavan siirtymäkauden ajan.

 Myrs ky län ja Pukkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuo te-
taan tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä kun ta-
lain mukaisena yhteistoimintana. Kuntien sosiaali- ja ter vey den huol-
lon palvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä hy vin voin ti alue uu dis-
tus ta koskevan lainsäädännön mukaisesti Itä-Uudenmaan hy vin-
voin ti alu eel le v. 2023 alusta lukien.

 Esityksessä katsotaan, että palvelujen riittävän laadukas ja
yhdenvertainen saatavuus ja to teu tus vaatisi siirtymäkauden
kestävää palvelutuotantoa vanhalta alu eel ta käsin samoin
perusratkaisuin kuin millä palvelua on tähän men nes sä tuotettu.
Esityksessä pyydetään, että aluehallitus ”päättäisi käynnistää
jäsenkuntiensa edunvalvojana pi kai ses ti neuvottelut Päijät-Hämeen
hyvinvointialueen kanssa ta voit tee naan mahdollistaa Myrskylän ja
Pukkilan kuntalaisten pal ve lui den käyttö Päijät-Hämeessä
siirtymäajalla v. 2023-2025” sekä ”kut sui si kuntien nimeämät
osallistujat neuvotteluihin.”

 Esitys tarkempine perusteineen on tämän päätösesityksen liitteenä.

 Asiasta on keskusteltu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelutoimielimen kokouksissa syk syn 2021 aikana.
Keskusteluja on käyty myös sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Alustavaksi käsitykseksi on muodostunut se, ettei
hyvinvointialueuudistusta koskeva lainsäädäntö mahdollistaisi
tavoitellun kaltaista palvelutuotannon kokonaissiirtoa toiselle
alueelle. Keskusteluissa ei kuitenkaan erikseen ole syvennytty niihin
oikeudellisiin reunaehtoihin, jotka määrittävät toiseen alueeseen
tukeutuvan palvelutuotannon hyödyntämistä uuden lainsäädännön
perusteella. Myöskään mah dol li sen yhteistoiminnan oikeudellisiin
muotoihin ei ole otettu kantaa syk syl lä eikä nyt vastaanotetussa
kirjeessä. Näistä syistä neuvotteluissa tu li si keskittyä käytännön
tahtotilan ja edellytysten selvittämisen ohes sa myös tutkimaan, miltä
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osin hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021, ns.
hyvinvointialuelaki) eri yhteistoimintamuodot sekä so si aa li- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021, ns.
järjestämislaki) palvelujen järjestämistä koskevat periaatteet mah-
dol lis ta vat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien teh tä vien
siirtämisen toiselle hyvinvointialueelle.

 Päätöksenteko hyvinvointialueiden hyvinvointialuelain 8 luvun
mukaisesta yhteistoiminnasta kuu luu lähtökohtaisesti
aluevaltuustolle. Aluehallituksen tehtävänä on hyvinvointialuelain 43
§:n mukaisesti mm. hyvinvointialueen edun val vo mi nen, puhevallan
käyttäminen ja toiminnan yh teen so vit ta mi nen. Lisäksi aluehallitus
valmistelee aluevaltuuston päätökset hy vin voin ti alue lain 98 §:n
nojalla. Tämän vuoksi voidaan pitää pe rus tel tu na, että päätöksen
mahdolliseen yhteistoimintaan tähtäävästä sel vi tyk ses tä ja
neuvottelujen käynnistämisestä tekee aluehallitus. On kui ten kin
syytä korostaa, ettei aluehallitus kirjeessä esitetystä huo li mat ta toimi
”jäsenkuntiensa edunvalvojana”. Aluehallitus valvoo hy vin voin ti alu-
een etua.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää

 käynnistää neuvottelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
kanssa Myrs ky län ja Pukkilan kuntien alueen sosiaali- ja
terveydenhuollon jär jes tä mis- tai
tuottamismahdollisuuksien selvittämiseksi siir ty mä kau del la
Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta käsin sekä kutsuu myös
em. kuntien erikseen osoittamat edustajat neuvotteluihin.

 neuvottelujen ohella kartoittaa oikeudelliset mahdollisuudet
ja reu na eh dot mahdolliselle yhteistoiminnalle.

 Neuvottelut ja selvitys laaditaan viranhaltijatyönä, jonka
johtopäätökset tuodaan erikseen aluehallituksen arvioitaviksi.
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11
HYVINVOINTIALUEEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA ORGANISAATIOMALLI

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejoh ta ja Ann- Sofie Sil ven-

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; so si aa li- ja terveystoimen
joh ta ja Leena Kok ko lee na.kokko@sipoo.fi; pelastusjohtaja Peter
Jo hans son pe ter.johansson@porvoo.fi

 Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin on kuulunut valmistella
hy vin voin ti alu een organisoitumista. Johtamisen ja osaamisen- jaos-
ton teh tä viin kuuluu hyvinvointialueen organisaatiomallin val mis te lu
yk sik kö ta sol le. Ylätason joh ta mis jär jes tel mäs tä on käyty valmistelun
aikana tii vis tä kes kus te lua väliaikaisen val mis te lu toi mi eli men,
jaostojen sekä po liit ti sen seurantaryhmän kes ken. Väliaikainen
valmistelutoimielin käsitteli asiaa ja hyväksyi tulosyksikkötason
organisaatiomallin kokouksessa 2.3.2022.

 Liite: Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja or ga ni saa tio mal li.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää hyväksyä liit-

teen mukaisen hyvinvointialueen joh ta mis jär jes tel män sekä tu los yk-
sik kö ta son organisaatiomallin.

 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää alue-
val tuus tol le liitteen mukaisen johtamisjärjestelmän sekä tu los yk sik-
kö ta son organisaatiomallin hyväksymistä.

 Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta heti kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

12
AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä in for moi-

daan ajankohtaisista asioista.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

13
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

 vt. hyvinvointialuejohtaja. 21.3.2022. 1§.

 Puheenjohtaja:
 Aluehallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja ilmoittaa vi-

ran hal ti jal le, että ei käytä päätökseen otto- oikeuttaan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 24.03.2022

14
TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi

seu raa vat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:
 Hallintoylihoitajat ry:n ja hoitotieteen professiokunta.

8.3.2022. Kannanotto.
 STM 8.3.2022. Kutsu: Aluevaltuutettujen ja va ra val tuu tet-

tu jen webinaarit.
 Eduskunnan Vammaisasiain yhteistyöryhmä. 9.3.2022.

Kan nanotto.


