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Paikka
Porvoo

Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen Aleksanterinkatu 1, 06100
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Andersson Otto
Björkman Patrik
Edgren Bernhard
Eloranta Anna-Mari
Engblom Charlotta
Eskola Tapani
Forsman Kristian
Harkimo Roy
Hjelt Nea
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Honkasalo Riku
Hällfors Christoffer
Isotalo Arja
Jalonen Jaakko
Jäppilä Matti
Kahri Lilli
Karlsson Anette
Karlsson Mikael
Kivineva Sanna
Korpi Marianne
Kujala Arto
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Perokorpi Jenna
Pietikäinen Markus
Pirhonen Matti
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Sigfrids Frida
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Stenberg Pamela
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Suominen Tero
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Turunen Janne
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Lindgren Satu
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
viestinnän
suunnittelija

18:00 - 21.20 väliaikaisen
§14
valmistelutoimieli
men pj.
18:00 - 21.20 väliaikaisen
valmistelutoimieli
men varapj.
18:00 - 21.20 pelastusjohtaja
18:00 - 21.20 sihteeri

Heli Sjöblom
Sihteeri

§ 1 - 15

Pöytäkirjan tarkastus
Otto Andersson

Patrik Björkman

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
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08.03.2022

ALUEVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
VATE 08.03.2022 § 1
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on perustettu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoa ja voimaanpanoa koskevalla lailla (616/2021). Laki tuli voimaan 1.7.2021.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevan
voimaanpanolain (616/2021 8§) mukaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on johtanut hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua ja käyttänyt sitä koskevaa päätösvaltaa aluevaltuuston toimikauden alkuun
saakka.
Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu valtuutetut kokoukseen. Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu
johtaa puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat (2). (616/2021 17§.)
Kokouskutsu on lähetettävä neljä päivää ennen kokousta. Samassa
ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla. (611/2021 99§.) Kutsu valtuutetuille on
toimitettu 4.3.2022 sekä julkaistu samanaikaisesti Itä- Uudenmaan
hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu johtaa
puhetta siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajat.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

toteaa
kokouksen
lailliseksi
koollekutsutuksi
ja
päätösvaltaiseksi

suorittaa ensimmäisen aluevaltuuston kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen
varajäseninä kutsutut
Päätös:
Puheenjohtaja totesi
päätösvaltaiseksi.

kokouksen

laillisesti

koollekutsutuksi

ja
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08.03.2022

ALUEVALTUUSTON KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
VATE 08.03.2022 § 2
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (164§)
aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua
tarkistamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirjan valmistuttua aluevaltuuston sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi puheenjohtajalle ja valituille tarkastajille hyväksyttäväksi
sähköisesti.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto valitsee Otto Anderssonin ja Patrik Björkmanin
pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
Päätös:
Aluevaltuusto valitsi Otto Anderssonin
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.

ja

Patrik

Björkmanin
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08.03.2022

ALUEVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN
TOIMIKAUDEKSI 2022-2025
VATE 08.03.2022 § 3
Hyvinvointialuelain (611/2021 26§) mukaan aluevaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että
heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi.
Puheenjohtaja
ja
varapuheenjohtajat
valitaan
samassa
vaalitoimituksessa (611/2021 26§).
Itä- Uudenmaan hallintosäännön (9§) mukaan aluevaltuusto valitsee
valtuutetuista puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtajisto valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi tai aluevaltuuston päättämäksi toimikaudeksi.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat
(2) toimikaudeksi 2022-2025.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Puheenjohtaja
ja varapuheenjohtajat toimikaudeksi 2022-2025:
Heikki Vestman KOK+KD, puheenjohtaja
Elin Blomqvist- Valtonen RKP, 1.varapuheenjohtaja
Anette Karlsson SDP, 2.varapuheenjohtaja
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HYVINVOINTIALUEEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN
VATE 08.03.2022 § 4

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskyla.fi; kehittämisjohtaja Katja Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi; sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Leena
Kokko leena.kokko@sipoo.fi
Hyvinvointialuelain 95 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:
1. hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista:

toimielimet ja johtaminen

aluehallituksen puheenjohtajan tehtävistä

henkilöstöorganisaatiosta

taloudenhoidosta

hallinnon ja talouden tarkastuksesta

sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten
hallinnasta
2. päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista
asioista:

toimivallan siirtäminen

toimielinten kokoontumisesta

varajäsenten kutsumisesta

toimielimen puheenjohtajan tehtävistä

kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta

aluehallituksen edustajan ja hyvinvointialuejohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa

muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa

toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten hyvinvointialue huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat
tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä

esittelystä

pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta

asiakirjojen allekirjoittamisesta

tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä

asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista

30 §:ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista

viestinnän periaatteista

menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi
3. aluevaltuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista:

aluevaltuuston kokousmenettely
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varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle
valtuutetun aloitteen käsittelystä
valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista
valtuustoryhmistä
kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä
sähköisesti
valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä
asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.

Hallintosäännössä annetaan lisäksi sellaiset tarpeelliset määräykset,
joilla turvataan kielilaissa (423/2003) ja muualla laissa säädettyjen
kielellisten oikeuksien toteutuminen hyvinvointialueen hallinnossa.
Hallintosääntöä on tarkoitus päivittää vielä vuoden 2022 aikana vastaamaan 1.1.2023 aloittavaa henkilöstöorganisaatiota ja samalla valmistellaan yksilöasioihin liittyvät päätösvallan delegoinnit. Näiden tulee olla valmiina järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle
1.1.2023 alkaen.
Jotta hallintosäännössä määriteltävät toimielimet voidaan valita, on
hallintosäännön tarkoitus astua voimaan heti hyväksymisen jälkeen.
Hallintosäännössä on kysymys hyvinvointialueen sisäisen hallinnon
ja toiminnan järjestämisestä. Tästä syystä on vakiintuneesti katsottu,
että hallintosääntöä voidaan soveltaa heti kun se tai sen muutos on
hyväksytty. Jos hallintosäännön tai sen muutoksen hyväksymistä
koskeva pykälä tarkastetaan heti valtuuston kokouksessa, on hallintosääntöä mahdollista soveltaa samassa kokouksessa tehtävissä
päätöksissä.
Liite. Hyvinvointialueen hallintosääntö
Liite. Hyvinvointialueen luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

hyväksyy liitteen mukaisen hallintosäännön ja että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa

hyväksyy
hallintosäännön
liitteenä
olevan
luottamushenkilöiden palkkiosäännön

arvioi ja käsittelee hallintosääntöä edelleen saatujen
kokemusten perusteella kesäkuussa ja joulukuussa 2022
Päätös:
Aluevaltuusto
päätti yksimielisesti hyväksyä hallintosäännön
allaolevin muutoksin ja hallintosääntö astui voimaan välittömästi
hyväksymisen jälkeen. Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta heti.
Aluevaltuusto päätti hyväksyä hallintosäännön liitteenä olevan
luottamushenkilöiden palkkiosäännön teknisin korjauksin.
_________________________________________________________________________
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Aluevaltuusto päätti, että se arvioi ja käsittelee hallintosääntöä
edelleen saatujen kokemusten perusteella kesäkuussa ja
joulukuussa 2022.


Hallintosääntöön hyväksytyt muutokset:



Aluevaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
RKP:n
ryhmän
muutosesityksen 11§ osalta. Muutetaan 11§ siten, että
yksilöasioiden jaosto toimii aluehallituksen sijasta Palveluiden
järjestäminen -lautakunnan alaisuudessa.

Palveluiden järjestäminen -lautakunnan alaisuudessa on
yksilöasioiden jaosto, jossa on seitsemän (7) jäsentä, joista
aluevaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Jokaisella
jäsenellä
on
henkilökohtainen varajäsen.

Yksilöasioiden jaoston puheenjohtajan on oltava
palveluiden järjestäminen -lautakunnan
jäsen tai
varajäsen.



Aluevaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
RKP:n
ryhmän
muutosesityksen 13§ osalta: 13§ poistetaan virke Aluevaltuusto
voi päättää perustaa lautakunnille jaostoja.



Aluevaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
RKP:n
ryhmän
muutosesityksen, että hallintosääntöön lisätään uusi 104§
Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen.

Valtuustoryhmien
toimintaedellytysten
parantamiseksi
hyvinvointialue voi vuosittain hakemuksesta taloudellisesti
tukea
valtuustoryhmien
sisäistä
toimintaa
sekä
toimenpiteitä,
joilla
valtuustoryhmät
edistävät
hyvinvointialueen
asukkaiden
osallistumisja
vaikuttamismahdollisuuksia. Ryhmän tuen määrä on 6 000
euroa
valtuutettua
kohden
vuodessa.
Tukea
myönnettäessä on yksilöitävä käyttötarkoitus. Tuen saajan
tulee raportoida tuen käytöstä vähintään kerran vuodessa.
Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia
määräyksiä.
Tuen
määrä
valtuustoryhmittäin
on
ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.



Aluevaltuusto
hyväksyi
yksimielisesti
SDP:n
ryhmän
muutosesityksen 103§ osalta.

Iltakouluja järjestetään aluehallituksen harkinnan mukaan
aluevaltuuston puheenjohtajan määräämänä aikana.
Iltakoulussa annetaan selvityksiä ja tietoja keskeisistä
vireillä olevista asioista ja keskustellaan niistä.

Varavaltuutettu
voi
osallistua
aluevaltuuston
kokouspäivänä järjestettävään iltakouluun kokouksesta
poissa olevan varsinaisen valtuutetun sijasta. Mikäli
iltakoulu on muulloin kuin aluevaltuuston kokouspäivänä,
iltakouluun voi osallistua jokaisesta valtuustoryhmästä
kaksi varavaltuutettua.
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Aluevaltuuston
puheenjohtaja
toimii
iltakoulun
puheenjohtajana. Puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa
puheenvuoroja. Aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä pitää
pöytäkirjaa.



Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti Vihreiden muutosesityksen
Liite 1 Palkkiosääntöön, 5§ Ansionmenetyskorvaus. Lisätään
ensimmäiseen virkkeeseen maininta ansiomenetyskorvauksen
maksamisesta myös omaishoidon järjestämisestä.

Luottamushenkilölle
suoritetaan
korvausta
ansionmenetyksestä samoin kuin kustannuksista, joita
luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta,
lasten hoidon järjestämisestä, omaishoidon järjestämisestä
tai muusta vastaavasta syystä kultakin alkavalta tunnilta, ei
kuitenkaan
enemmältä
kuin
kahdeksalta
tunnilta
kalenterivuorokaudessa.



Aluevaltuusto äänesti seuraavista muutoksista hallintosääntöön,
joita ei hyväksytty:



Aluevaltuusto hylkäsi äänin 53-6 Perussuomalalaisten ryhmän
muutosesityksen
liittyen
Liite
1.,
s.1
muutoksista
palkkiossäännön palkkiomääriin. Muutosesityksen puolesta
äänestivät Harkimo, Jäppilä, Lastuvuori, Luusua, Servin,
Lindroos.

Muutetaan
ensimmäisen
kappaleen
palkkiomäärät:
Aluevaltuusto, aluehallitus ja niiden iltakoulut 150 €.
Aluevaltuustossa
läsnä
olevat
aluevaltuuston
puheenjohtajat ja kansalliskielilautakunnan puheenjohtajat
150 €. Lautakunnat, johtokunnat, jaostot, toimikunnat ja
muut aluehallituksen nimeämät toimielimet 130 €. Läsnä
olevat aluehallituksen pj ja aluehallituksen edustajat 130 €.

Muutetaan kappaleessa neljä prosenttimäärä: Jos kokous
kestää yli kolme tuntia, ja luottamushenkilö on ollut läsnä
yli 3 tuntia, korotetaan palkkiota jokaiselta alkavalta
kahden tunnin jaksolta 35 prosentilla laskettuna
peruspalkkiosta.

Liite s. 4 Yhteenveto. Muutetaan palkkioiden summat
samoiksi, kuin edellä esitetty.



Aluevaltuusto hylkäsi äänin 57-2 Liike Nyt valtuustoryhmän
esityksen
23§
muutoksista
toimivaltaan
hankinnoissa,
sopimuksissa ja sitoumuksissa. Muutosesityksen puolesta
äänestivät Harkimo, Lindroos.

Muut johtavat viranhaltijat ja vastuualuejohtajat päättävät
alle 200 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja
sitoumuksista;
esitettiin
muutosta
toimintavaltaan
euromäärän osalta: Muut johtavat viranhaltijat ja
vastuualuejohtajat päättävät alle 100 000 euron
hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista.

Toimialajohtajat päättävät alle 500 000 euron hankinnoista,
sopimuksista ja sitoumuksista; esitettiin muutosta
_________________________________________________________________________
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toimintavaltaan euromäärän osalta.
Hyvinvointialuejohtaja päättää alle 1 000 000 euron
hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista; esitettiin
muutosta toimintavaltaan euromäärän osalta.

Aluehallitus päättää 1 000 000–20 000 000 euron
hankinnoista, sopimuksista ja sitoumuksista; esitettiin
muutosta toimintavaltaan euromäärän osalta: Aluehallitus
päättää 500 000–7 000 000 euron hankinnoista,
sopimuksista ja sitoumuksista.

Aluevaltuusto päättää yli 20 000 000 euron hankinnoista,
sopimuksista ja sitoumuksista; esitettiin muutosta
toimintavaltaan euromäärän osalta: Aluevaltuusto päättää
yli 7 000 000 euron hankinnoista, sopimuksista ja
sitoumuksista.
Tämän jälkeen Liike Nyt veti pois muutosesityksensä 24§
Toimivalta osakkeiden ostamiseen, myyntiin ja vaihtoon sekä
25§ Toimivalta kiinteän omaisuuden ostamiseen, myyntiin ja
vaihtoon.
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ALUEVALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2022-2025
VATE 08.03.2022 § 5
Vaalilain (714/1988 12a§) mukaisesti aluevaltuuston on asetettava
toimikaudekseen aluevaalilautakunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
(714/1998 12a§.)
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 15§:n 130§:n
mukaan aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan,
vaalilautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja viisi (5) varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää valita aluevaltuuston vaalilautakuntaan viisi jäsentä
sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi
2022-2025

päättää valita jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Aluevaltuuston
vaaalilautakunta toimikaudelle 2022-2025:
Jäsen
Otto Andersson RKP, puheenjohtaja
Jorma Wiitakorpi KOK+KD, varapuheenjohtaja
Anette Karlsson SDP
Jenni Lastuvuori PS
Lilli Kahri VIHR

Varajäsen
Christoffer Hällfors RKP
Marja Manninen- Ollberg
KOK+KD
Arja Isotalo SDP
Kevin Servin PS
Sanna Kivineva VIHR

Teknisenä korjauksena poistettiin 5§ tekstin ensimmäinen kappale
virheellisenä sekä viittaus hallintosäännön pykälään 15§ sekä
korjattiin ruotsinkielisen esityslistan otsikko 5§:n osalta vastaamaan
otsikkoa
"Aluevaltuuston
vaalilautakunnan
valitseminen
toimikaudeksi 2022-2025".
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ALUEHALLITUKSEN JA SEN PUHEENJOHTAJISTON VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI
2022-2025
VATE 08.03.2022 § 6
Hyvinvointialuelain (611/2021 35§) mukaan hyvinvointialueella on oltava aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta.
Aluehallituksen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei
aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jos jäljempänä ei toisin säädetä
(611/2021 37§).
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (10§) mukaan
aluehallituksessa on viisitoista (15) jäsentä, joista aluevaltuusto
valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hyvinvointialuelain (78§) mukaan aluehallitukseen ei voida valita
henkilöä

joka on välittömästi aluehallituksen alaisena toimivan hyvinvointialueen palveluksessa

joka toimii hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa vastaavissa tehtävissä kuin
edellä

joka on lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa aluehallituksen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta

joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä tai johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yhteisö, jolle aluehallituksen tavanomaisesti käsiteltävien
asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa
Enemmistön aluehallituksen jäsenistä on oltava muita kuin hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön
tai säätiön palvelussa olevia henkilöitä (611/2021 78§).
Aluehallitusta valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka
mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää valita aluehallitukseen 15 jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2022-2025
_________________________________________________________________________
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valitsee aluehallitukselle puheenjohtajan ja kaksi
varapuheenjohtajaa (2) toimikaudeksi 2022-2025
päättää, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo
kokouksessa

Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Pöytäkirja
tarkastettiin asian osalta heti.
Aluehallitus toimikaudelle 2022-2025:
Jäsen
Mikaela Nylander RKP,
puheenjohtaja
Riku Honkasalo KOK+KD,1.
varapuheenjohtaja
Tapani Eskola SDP, 2.
varapuheenjohtaja
Otto Andersson RKP
Pia Nurme KOK+KD
Jenna Perokorpi SDP
Bernhard Edgren RKP
Janne Lepola KOK+KD
Kaj Lindqvist RKP
Kevin Servin PS
Marketta Mattila VIHR
Marika Railila RKP
Marja Manninen- Ollberg
KOK+KD
Patrik Björkman RKP
Kristian Forsman KESK

Varajäsen
Petra Lind RKP
Jere Riikonen KOK+KD
Pertti Lohenoja SDP
Mikael Karlsson RKP
Jeanette Broman KOK+KD
Arja Isotalo SDP
Jesse Mårtenson RKP
Arto Kujala KOK+KD
Fred Henriksson RKP
Matti Jäppilä PS
Lilli Kahri VIHR
Frida Sigfrids RKP
Mia Myllys KOK+KD
Tove Munkberg RKP
Heikki Junes KESK
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2022-2025
VATE 08.03.2022 § 7
Hyvinvointialuelain (611/2021 35§) mukaan hyvinvointialueella on oltava aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten (611/2021 125§). Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt,
että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai
jäljempänä toisin säädetä (611/2021 37§).
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (12§) mukaan
tarkastuslautakuntaan valitaan kolmetoista (13) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee hallintosäännön
mukaan olla valtuutettuja. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen.
Hyvinvointialuelain (611/2021 125§) mukaan tarkastuslautakunnan
tehtäviä ovat muun muassa

valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat

arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla

arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudessa

valvoa, että 89§:ssä säädettyä velvollisuutta ilmoittaa sidonnaisuuksista noudatetaan ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston
tiedoksi

valmistella aluehallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi
Hyvinvointialuelain (611/2021 80§) mukaan tarkastuslautakuntaan ei
ole vaalikelpoinen

aluehallituksen jäsen

henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan hallintolain 28§:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa tai toimitusjohtajana tai siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä

henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
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Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää valita tarkastuslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2022-2025

päättää valita tarkastuslautakuntaan valituista puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Tarkastuslautakunta toimikaudelle 2022- 2025:
Jäsen
Silja Metsola KOK+KD, puheenjohtaja
Jaakko Jalonen SDP, varapuheenjohtaja
Johan Söderberg RKP
Ilkka Sillanpää PS
Timo Raivio VIHR
Petra Paakkanen RKP
Sonja Hällfors KESK
Eila Kohonen SDP
Ari Oksanen KOK+KD
Tiina Sinkkonen KOK+KD
Marko Piirainen SDP
Hannu Ollikainen RKP
Johanna Knoop LIIK

Varajäsen
Kari Jahnsson KOK+KD
Tero Aaltonen VAS
Björn Sundqvist RKP
Kari Pauloaho PS
Harri Lehtonen VIHR
Malin Havila RKP
Lenita Niemelä KESK
Auli Lehto- Tähtinen SDP
Hannele Luukkainen KOK+KD
Pirkko Parjanen KOK+KD
Mikko Valtonen SDP
Martin Segerstråle RKP
Sandra Riipi LIIK
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KANSALLISKIELILAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2022-2025
VATE 08.03.2022 § 8
Hyvinvointialuelain (611/2021 33§) mukaan kaksikielisellä hyvinvointialueella tulee olla kansalliskielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi
valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.
Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajalla on läsnä- ja puheoikeus
aluehallituksessa. (611/2021 33§.)
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (14§) mukaan
kansalliskielilautakuntaan valitaan yhdeksän (9) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Kansalliskielilautakunnan tehtävänä on hyvinvointialuelain 33§:n
mukaan muun muassa

selvittää, arvioida ja lausua siitä, miten aluevaltuuston päätökset vaikuttavat kielellisten oikeuksien käytännön toteutumiseen

selvittää, arvioida ja määritellä hyvinvointialueen vähemmistökielellän tarjottavien palvelujen tarvetta sekä seurata näiden
palvelujen saatavuutta ja laatua

selvitysten, arvioinnin ja seurannan perusteella tehdä aluehallitukselle ehdotuksia toimenpiteiksi kielivähemmistöjen palvelujen ja palveluketjujen kehittämiseksi sekä henkilöstön kielitaitovaatimuksiksi ja kielitaidon kehittämiseksi

tehdä ehdotuksia kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyötä
ja työnjakoa koskevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 30§:ssä tarkoitetun sopimuksen sisällöksi,
antaa sopimuksesta lausunto aluevaltuustolle sekä seurata
sen toteutumista.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää valita kansalliskielilautakuntaan 9 kielivähemmistöön kuuluvaa henkilöä ja heille varajäsenet toimikaudeksi
2022-2025

päättää valita kansalliskielilautakuntaan valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Kansalliskielilautakunta toimikaudelle 2022- 2025:
Jäsen
Varajäsen
Tom Liljestrand RKP, puheen- Roger Wide RKP
johtaja
Kjell Grönqvist SDP, varaDaniel Hannus SDP
_________________________________________________________________________

VATE

PÖYTÄKIRJA
puheenjohtaja
Sebastian Ekblom RKP
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Göran Wallen RKP
Gia Mellin- Kranck RKP
Jens Hannuksela VIHR
Sofia Antman RKP
Linda Sundelin KOK+KD
Tobias Liljeström RKP
Anki Tallqvist VAS
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YKSILÖASIOIDEN JAOSTON VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI 2022-2025
VATE 08.03.2022 § 9
Hyvinvointialuealain (611/2021 35§) mukaan aluevaltuusto voi asettaa jaostoja aluehallitukseen. Toimielinten jäsenet valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä
toisin säädetä (611/2021 37§).
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (11§) mukaan
aluehallituksen alaisuudessa on yksilöasioiden jaosto, jossa on seitsemän (7) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajan sekä yhden varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan tulee hallintosäännön mukaan olla valtuutettu. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Hallintosäännön (11§) mukaan yksilöasioiden jaosto käsittelee sosiaalihuollon yksilöasioiden oikaisuvaatimukset. Lisäksi jaoston tehtävänä on käsitellä yksilöä ja perhettä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon asiat, jotka on säädetty monijäsenisen toimielimen käsiteltäviksi.
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää valita yksilöasioiden jaostoon seitsemän jäsentä ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 20222025

valitsee yksilöjaostoon valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Yksilöasioiden
jaosto toimikaudelle 2022- 2025:
Jäsen
Tove Munkberg RKP, puheenjohtaja
Tero Suominen KOK+KD, varapuheenjohtaja
Suvi Vuoksenranta KOK+KD
Eva Kuntsi SDP

Varajäsen
Stina Lindgård RKP
Jari Ilkka KOK+KD
Seija Haataja KOK+KD
Riitta Ahola SDP
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Kia Lindström KOK+KD
Stefan Sandström RKP
Matti Jäppilä PS
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VARAUTUMINEN JA TURVALLISUUS -LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI
2022-2025
VATE 08.03.2022 § 10
Hyvinvointialuelain (611/2021 35§) mukaan aluevaltuusto voi asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston
toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä (611/2021 37§).
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan
varautuminen ja turvallisuus lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (27§) mukaan
varautuminen ja turvallisuus -lautakunnan tehtäviä ovat muun muassa:

linjata varautumista, valmiussuunnittelua ja pelastustoimen
ohjausta

vastata pelastustoimen talousarvion valmistelusta aluehallitukselle

vastata pelastustoimen merkittävien linjausten valmistelusta aluehallitukselle

antaa toimialaansa kuuluvat vastineet ja lausunnot tuomioistuin- ja viranomaisasioissa

koordinoida pelastuslain mukaisia viranomaistehtäviä

tehdä aluehallitukselle ja -valtuustossa esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä

seurata, arvioida ja raportoida aluehallitukselle turvallisuusja varautumisjärjestelyjen toteuttamista

antaa aluehallitukselle esitys varautumisen ja valmiussuunnitelman toteuttamisesta
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää, että aluevaltuusto

päättää valita varautuminen ja turvallisuus -lautakuntaan
13 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2022- 2025

päättää valita lautakuntaan valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Päätös:
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Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Varautuminen
ja turvallisuus -lautakunta toimikaudelle 2022-2025:
Jäsen
Satu Lindgren KOK+KD,
puheenjohtaja
Christer Andersson RKP, varapuheenjohtaja
Nina Pauloaho KESK
Lennu Sajomaa PS
Helene Liljeström RKP
Pia Baumgartner RKP
Roosa Lehtimäki KESK
Jere Riikonen KOK+KD
Janne Turunen SDP
Mikael Karlsson RKP
Tom Sundbäck RKP
Tuomo Repo KOK+KD
Jenni Hovilehto VIHR

Varajäsen
Pamela Weckman KOK+KD
Mikael Ahlfors RKP
Anne Penninkangas KESK
Kirsi Toivola PS
Elin Andersson RKP
Sharie Sveholm RKP
Marika Hyväri KESK
Antti Skogster KOK+KD
Petri Hosiaisluoma SDP
Oscar Lökfors RKP
Christoffer Hällfors RKP
Erkki Naumanen KOK+KD
Jari Oksanen VIHR
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PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN -LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI
2022-2025
VATE 08.03.2022 § 11
Hyvinvointialuelain (611/2021 35§) mukaan aluevaltuusto voi asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston
toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä (611/2021 37§).
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan
palveluiden järjestäminen lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä
ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (27§) mukaan
palveluiden järjestämisen -lautakunnan tehtäviä ovat muun muassa:

käsitellä ja linjata palvelukokonaisuuksien integraatioon,
palveluiden saatavuuteen sekä hankinta- ja tuotantotapoihin liittyviä asioita

vastata sosiaali- ja terveydenhuollon talousarvion valmistelusta aluehallitukselle

vastata sosiaali- ja terveydenhuollon merkittävien linjausten valmistelusta aluehallitukselle

päättää sosiaali- ja terveydenhuollon yhtenäisistä palvelukriteereistä, harkinnanvaraisista asiakasmaksuista ja palveluseteliarvoista aluevaltuuston hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti

tehdä aluehallitukselle esitys hyvinvointialueen sote- palvelustrategiaksi

tehdä aluehallitukselle esitys sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelmaksi
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää, että aluevaltuusto

päättää valita palveluiden järjestäminen -lautakuntaan 13 jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi
2022-2025

päättää valita lautakuntaan valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Palveluiden
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järjestäminen -lautakunta toimikaudelle 2022-2025:

Jäsen
Micaela Röman RKP, puheenjohtaja
Anna-Mari Eloranta SDP, varapuheenjohtaja
Pamela Stenberg RKP
Irmeli Hoffren KOK+KD
Johanna Aaltonen SDP
Jarkko Haverinen PS
Sanna Kivineva VIHR
Tove Munkberg RKP
Tero Suominen KOK+KD
Pehr Sveholm RKP
Markus Pietikäinen SDP
Arto Kujala KOK+KD
Roy Harkimo LIIK

Varajäsen
Bodil Weckström RKP
Riikka Lintukangas SDP
Jonna Hinttaniemi RKP
Katri Kakkuri KOK+KD
Meri Lohenoja SDP
Janne Immonen PS
Tanja Lehtikuusi VIHR
Charlotta Savin RKP
Jari Ilkka KOK+KD
Stefan Andersin RKP
Jan Nyström SDP
Jani Asunmaa KOK+KD
Olli Kykkänen LIIK
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KEHITTÄMINEN JA YHTEISTYÖ -LAUTAKUNNAN VALITSEMINEN TOIMIKAUDEKSI
2022-2025
VATE 08.03.2022 § 12
Hyvinvointialuelain (611/2021 35§) mukaan aluevaltuusto voi asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia tehtäviä. Toimielimen jäsenet valitaan aluevaltuuston
toimikaudeksi, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi tai jäljempänä toisin säädetä (611/2021 37§).
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (13§) mukaan
kehittäminen ja yhteistyö lautakunnassa on kolmetoista (13) jäsentä
ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (27§) mukaan
kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan tehtäviä ovat muun muassa:

linjata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaatiman yhteistyön suunnittelua ja koordinointia hyvinvointialueen
kuntien, kolmannen sektorin ja erikoissairaanhoidon kanssa

päättää myönnettävien yleisten avustusten periaatteista ja
menettelytavoista sekä jakamisesta määrärahojen puitteissa

ohjata potilas- ja asiakasturvallisuuden strategiaa ja edistää yhtenäistä turvallisuuskulttuuria

valvoa palveluiden laatustrategian toteutumista

koordinoida vapaaehtoistyötä

tehdä esitys alueellisesta hyvinvointisuunnitelmasta ja -kertomuksesta aluehallitukselle ja -valtuustolle

koordinoida yhteistyötä vanhus- ja vammaisneuvoton sekä
nuorisovaltuuston osalta

edistää yhdyspinnoissa tapahtuvaa yhteistyötä

vastata TKIO- toiminnan ohjauksesta
Toimielintä valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka mukaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta aluevaltuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää valita kehittäminen ja yhteistyö -lautakuntaan 13
jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2022-2025

päättää valita lautakuntaan valituista puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan
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Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Kehittäminen
ja yhteistyö -lautakunta toimikaudelle 2022-2025:
Jäsen
Lotte-Marie Stenman RKP,
puheenjohtaja
Nea Hjelt KOK+KD, varapuheenjohtaja
Charlotta Engblom RKP
Abdirisak Ahmed RKP
Nina Uski KOK+KD
Marianne Korpi SDP
Mari Lotila VIHR
Jyrki Loijas KOK+KD
Benny Engård RKP
Hannu Vihreäluoto SDP
Mikko Nieminen VAS
Piia Malmberg KOK+KD
Ilkka Luusua PS

Varajäsen
Hanna Lönnfors RKP
Heljä Pulli KOK+KD
Laura Günsberg- Sandström RKP
Markus Sjöholm RKP
Hilkka Knuuttila KOK+KD
Minna Tirkkonen SDP
Hanna Hurtta VIHR
Petri Hakasaari KOK+KD
Tobias Karlsson RKP
Tuomas Jakovesi SDP
Mikael Söderström VAS
Ritva Tarvainen KOK+KD
Esa Kantee PS
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HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
VATE 08.03.2022 § 13
Hyvinvointialuelain (611/2021 42§) mukaan hyvinvointialueen toimintaa johdetaan aluevaltuuston hyväksymän hyvinvointialuestrategian
mukaisesti. Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa
ja taloutta. Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
(611/2021 42§.)
Hyvinvointialuelain (611/2021 45§) mukaan aluevaltuusto valitsee
hyvinvointialueen johtajan. Aluehallitus valmistelee ja hyväksyy hyvinvointialuelain (611/2021 46§) mukaisen johtajasopimuksen.
Hyvinvointialuelain (611/2021 92§) mukaan hyvinvointialueen palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueilla säädetään erikseen. Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa.
Aluevaltuuston tulee perustaa hyvinvointialueen johtajan virka ja
vahvistaa viran kelpoisuusvaatimukset. Hyvinvointialueen johtajan
virka tulee olla kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoista annetun
lain 4§:n mukaisesti julkisesti haettavana vähintään 14 kalenteripäivää. (304/2003 4§.) Virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavan, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut virkaa kirjallisesti
ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset.
Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Suostumusmenettelyä ei voida soveltaa hyvinvointialuejohtajan hakumenettelyssä. (304/2003 5§.)
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijoita koskevan lain
mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai
hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus (304/2003 6§). Hyvinvointialuejohtajan kelpoisuudelle ei ole lainsäädännössä asetettu
erillisiä kelpoisuusvaatimuksia vaan aluevaltuusto päättää kelpoisuusehdoista ja asettaa muita eduksia katsottavia kriteereitä.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto

päättää perustaa hyvinvointialuejohtajan viran.

päättää siirtää hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimusten, tehtävän hoitamisen kannalta eduksi katsottavan
kokemuksen
sekä
rekrytointiprosessin
valmistelun
hyvinvointialueen hallitukselle
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Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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VT. HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN VALITSEMINEN
VATE 08.03.2022 § 14
Hyvinvointialuelain (611/2021 45§) mukaan aluevaltuusto perustaa
hyvinvointialueen johtajan viran. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4§:n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö
voidaan ottaa virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä, jos kyseessä on viran määräaikainen täyttö.
Aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa valitaan vt. hyvinvointialuejohtaja, joka toimii muun muassa aluehallituksen esittelijänä,
kunnes varsinaisen hyvinvointialueen johtaja aloittaa tehtävässään.
Hyvinvointialueen valmistelun aikataulunmukaisen etenemisen turvaamiseksi on välttämätöntä, että valmistelutyötä jatketaan.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

päättää valita vt. hyvinvointialuejohtajan tehtävään Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajana toimineen Ann- Sofie Silvennoisen

päättää, että tehtävään valittu toimii tehtävässä siihen
saakka, kunnes hyvinvointialuejohtajan virkavalinta on tehty ja valittu henkilö aloittaa tehtävän hoitamisen

päättää, että pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo
kokouksessa
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan. Ann-Sofie
Silvennoinen oli asian käsittelyn osalta esteellinen ja poistui
kokouksesta käsittelyn ajaksi.
Pöytäkirja tarkastettiin asian osalta heti.
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ALUEVALTUUSTON KOKOUSAIKATAULU
VATE 08.03.2022 § 15
Hyvinvointialuelain (611/2021 99§) mukaan aluevaltuusto kokoontuu
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun aluevaltuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Aluevaltuusto on kutsuttava koolle
myös aluehallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä
pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (99§) mukaan
aluevaltuuston koollekutsuu puheenjohtaja. Kokouskutsu on
lähetettävä viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Aluevaltuuston
kokousten pöytäkirjanpitäjänä sekä aluevaltuuston sihteerinä toimii
aluevaltuuston määräämä viranhaltija.
Esitys:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää kokoontua

29.3.2022

19.4.2022

17.5.2022

14.6.2022
Päätös:
Aluevaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
Seuraavat päätökset koskevat hyvinvointialueesta annetun lain 141
§:n mukaisesti vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, eikä niihin voi
hakea muutosta:
1§, 2§, 15§, 16§
Oikaisuvaatimusohjeet (laki hyvinvointialueesta)
Koskee seuraavia pykäliä:
3-14§§
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:



se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava väliaikaisen valmistelutoimielimen
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan väliaikainen valmistelutoimielin.
Kirjaamon yhteystiedot, posti- ja käyntiosoite:
Palvelupiste Kompassi
Kirjaamo
Rihkamatori B, 06100 Porvoo
PL 23, 06101 Porvoo
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)porvoo.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 16..

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja
täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:




päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää väliaikaisen valmistelutoimielimen kirjaamosta.
Pöytäkirja on xx.xx.xxxx viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.
Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lähettämispäivä:
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty
xx.xx.xxxx
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty xx.xx.xxxx
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