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Valmistelu/lisätiedot hallintojohtaja Tuija Saloranta, puh. 040 719 5069, 

etunimi.sukunimi@askola.fi 
 
Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta mukaan 
(616/2021) §:n 26 1. momentin mukaan kunnan on tehtävä viimeistään 28 
päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä tar-
koitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä ole-
vista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vas-
tuista. Lisäksi samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialu-
eelle arvio 18 §:n nojalla siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 
24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.  
 
Saman pykälän 3 momentin mukaan kunnan on täydennettävä 1 momen-
tissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 
momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuu-
dessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa 
tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo sel-
vityksen täydentämisen tarpeelliseksi. 
 
Askolan kunta on Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmiste-
lutoimielimen (Vate) pyynnöstä toimittanut loppuvuodesta 2021 ja alku-
vuonna 2022 alustavat tiedot kunnasta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuk-
sista, vastuista ja kunnalta vuokrattavista toimitiloista sekä henkilöstön 
määrästä, palkkakuluista ja lomapalkkavelasta. Yllä olevien pykälän mu-
kaan kunnan on myös virallisesti annettava selvitys asiasta hyvinvointialu-
eelle. 
 
 

Esittelijä Kunnanjohtaja Ilari Soosalu 
 

Päätösehdotus Kunnanhallitus valtuuttaa hallintojohtaja Tuija Salorannan vastaamaan As-
kolan kunnan sote-sopimusten ja näihin liittyvien muiden sopimusten siir-
rosta ja muista virallisista selvityksistä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle. 
 

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 
 

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta pöytäkirjasta  
lähetetty ote sähköpostilla. 

 
 Askolassa 15.03.2022 
 
 
 Maina Anttilainen 
 hallintosihteeri
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 51 

 

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 

• kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi: Yleinen tietoverkko 08.03.2022 . 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Askolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kun-
nan 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 oikaisuvaati-
muksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Askolan kunnanhallitus  
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Postiosoite:  Askolantie 30, 07500 Askola 
Käyntiosoite: Askolantie 30, 07500 Askola 
Sähköpostiosoite: askola@askola.fi 
Puhelinnumero:  019-529 100 
 
Kirjaamon aukioloaika on ma-to klo 9.00-15.00 ja pe klo 9.00 – 14.00. 

 

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.  
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Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 


