
ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ALUEHALLITUS

ESITYSLISTA 5/2022 1

Itä-Uudenmaan aluehallitus   21.04.2022

Aika 21.04.2022 klo 18:00

Paikka Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen
Aleksanterinkatu 1, 06100 PORVOO

Käsiteltävät asiat

Asia Sivu
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA 3

2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4

3 ILMOITUKSET VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMISESTA
TAI JÄRJESTÄYTYMISESTÄ

5

4 HYVINVOINTIALUEEN LASKUNMAKSUOIKEUDET
TOISTAISEKSI JA ENINTÄÄN VUODEN 2022 LOPPUUN

7

5 HYVINVOINTIALUEEN PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDET
VUODEN 2022 LOPPUUN

8

6 ENNAKOLLISEN VALINTATAVAN KÄYTTÄMINEN ITÄ-
UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLA

9

7 ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
TOIMIALAJOHTAJIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA
VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT

11

8 ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN HENKILÖSTÖ-, DIGI-,
VIESTINTÄ-, HALLINTO-, TALOUS JA KEHITTÄMISJOHTAJIEN
VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN
KELPOISUUSEHDOT

14

9 ALUEHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN
LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2022-2025

16

10 HYVINVOINTIALUEEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HPK
PALVELUT OY:N HALLITUKSEEN

17

11 AJANKOHTAISET ASIAT 19

12 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 20

13 TIEDOKSI 21



ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ALUEHALLITUS

ESITYSLISTA 5/2022 2

Osallistujat

LÄSNÄ Nylander Mikaela puheenjohtaja
Honkasalo Riku 1.varapuheenjohtaja
Eskola Tapani 2.varapuheenjohtaja
Andersson Otto jäsen
Björkman Patrik jäsen
Edgren Bernhard jäsen
Forsman Kristian jäsen
Lepola Janne jäsen
Lindqvist Kaj jäsen
Manninen-Ollberg Marja jäsen
Mattila Marketta jäsen
Nurme Pia jäsen
Perokorpi Jenna jäsen
Railila Marika jäsen
Servin Kevin jäsen

MUU Vestman Heikki aluevaltuuston
puheenjohtaja

Blomqvist-Valtonen Elin aluevaltuuston
1.varapuheenjohtaja

Karlsson Anette aluevaltuuston
2.varapuheenjohtaja

Liljestrand Tom kansalliskielilautakunna
n puheenjohtaja

Silvennoinen Ann-Sofie vt.
hyvinvointialuejohtaja

Kokko Leena vt.
hyvinvointialuejohtajan
sijainen

Johansson Peter pelastusjohtaja
Määttä Tomas hallintolakimies,

sihteeri
Heiskanen Sanna viestinnän suunnittelija



ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN
ALUEHALLITUS

ESITYSLISTA 5/2022 3

Itä-Uudenmaan aluehallitus 21.04.2022

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

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 13.4.2022 sekä julkaistu samanaikaisesti Itä- Uu-
den maan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 Päätösehdotus:
 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 21.04.2022

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.

 Päätösehdotus:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen

pöy tä kir jan tar kas ta jik si Kaj Lindqvistin ja Marja Manninen- Ollbergin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 21.04.2022

3
ILMOITUKSET VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMISESTA TAI
JÄRJESTÄYTYMISESTÄ

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

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Hyvinvointialuelain 27§:n mukaan ja Itä- Uudenmaan hy vin voin ti alu-
een hallintosäännön 100§:n mukaan valtuutetut voivat muodostaa
val tuus to ryh miä aluevaltuustotyöskentelyä varten. Hallintosäännön
100§:n mukaan aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet.

 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 100§:n mukaan
val tuus to ryh män muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on
an net ta va aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaik-
kien ryhmään liittyvien valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.

 Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, mikäli hän on
an ta nut edellä mainitun ilmoituksen.

 Valtuutetut ovat muodostaneet seuraavat valtuustoryhmät:
 RKP:n valtuustoryhmä
 Kokoomuksen valtuustoryhmä
 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
 Vihreiden valtuustoryhmä
 Perussuomalaisten valtuustoryhmä
 Keskustan valtuustoryhmä
 Liike Nyt- valtuustoryhmä
 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

hyväksyy seuraavat valtuustoryhmien nimet ja päättää merkitä
tiedoksi valtuustoryhmien ilmoitukset ryhmien muo dos ta mi ses ta
seuraavasti:

 RKP:n valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Otto Andersson
 Varapuheenjohtaja: Elin Blomqvist- Valtonen

 Kokoomuksen valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Jorma Wiitakorpi
 Varapuheenjohtaja: Marja Manninen- Ollberg

 Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Anette Karlsson
 Varapuheenjohtaja: Arja Isotalo
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 Vihreiden valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Lilli Kahri
 Varapuheenjohtaja: Pasi Siltakorpi

 Perussuomalaisten valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Jenni Lastuvuori
 Varapuheenjohtaja: Ilkka Luusua

 Keskustan valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Sanna Kurki
 Varapuheenjohtaja: Kristian Forsman

 Liike Nyt- valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Roy Harkimo
 Varapuheenjohtaja:

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Leo Kylätasku
 Varapuheenjohtaja: Mikko Nieminen
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 17.03.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus 21.04.2022

4
HYVINVOINTIALUEEN LASKUNMAKSUOIKEUDET TOISTAISEKSI JA ENINTÄÄN
VUODEN 2022 LOPPUUN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Sil ven-

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

Itä-Uudenmaan laskut on laittanut maksuun hallinto, talous, toimitilat
ja tukipalvelut-jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo, joka on
lait ta nut maksuun laskut ja palkat OP:n verkkopankkisovelluksella.

 Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen laskunmaksuoikeudet ovat tois-

tai sek si ja enintään vuo den 2022 loppuun väliaikaisen val mis te lu toi-
mi eli men talousvastaavalla, hallinto, talous, toimitilat ja tu ki pal ve-
lut-ja os ton varapuheenjohtajalla Pekka Ki vi le volla.

 Päätös:
 Aluehallitus päätti yksimielisesti, että Itä- Uudenmaan hy vin voin ti alu-

een laskunmaksuoikeudet ovat toistaiseksi ja enintään vuoden 2022
lop puun väliaikaisen valmistelutoimielimen talousvastaavalla Pekka
Ki vi le vol la.

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

noi nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi, kehittämisjohtaja Katja
Blom berg katja.blomberg@porvoo.fi .

 Aluehallitus päätti yksimielisesti kokouksessaan 17.3.2022, että
Itä-Uu den maan hyvinvointialueen laskunmaksuoikeudet ovat tois tai-
sek si ja enintään vuoden 2022 loppuun väliaikaisen val mis te lu toi mi-
eli men talousvastaavalla Pekka Kivilevolla.

 Annette Povenius jatkaa hallinto, talous, tukipalvelut ja toimitilat
-jaos ton varapuheenjohtajana 1.4.2022 alkaen. Hy vin voin ti alue val-
mis te luun on käynnistetty myös määräaikainen talousvastaavan rek-
ry toin ti.  Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen laskunmaksuoikeudet
ovat toistaiseksi ja enintään vuoden 2022 loppuun hallinto, talous,
toi mi ti lat ja tuki palvelut- jaoston varapuheenjohtajalla Annette Po-
veni uk sel la sekä talousvastaavalla rekrytoinnin päätyttyä.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen laskunmaksuoikeudet ovat tois-

tai sek si ja enintään vuoden 2022 loppuun hallinto, talous, toimitilat
ja tuki palvelut- jaoston varapuheenjohtajalla Annette Poveniuksella
se kä talousvastaavalla rekrytoinnin päätyttyä.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 17.03.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus 21.04.2022

5
HYVINVOINTIALUEEN PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDET VUODEN 2022 LOPPUUN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8
 Valmistelu ja lisätiedot: väliaikaisen valmistelutoimielimen ta lous vas-

taa va, HTTT- jaoston varapuheenjohtaja Pekka Kivilevo pek-
ka.kivilevo@sipoo.fi.

 Itä-Uudenmaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle/ hy vin voin ti alu-
eel le on lokakuussa 2021 avattu tili Itä-Uudenmaan osuuspankissa.
Ti liin on käyttöoikeudet vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Sil ven-
noi sel la ja hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut- jaoston va ra pu-
heen joh ta ja Pekka Kivilevolla.

 Vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää, että pank ki ti-

lin käyttöoikeus ja laskujen hy väk sy mis oi keus on vt. hy vin voin ti alue-
joh ta ja Ann-Sofie Silvennoisella ja HTTT-jaoston va ra pu heen joh ta-
jal la Pekka Kivilevolla.

 Päätös:
 Aluehallitus päätti yksimielisesti, että pankkitilin käyttöoikeus on vt.

hy vin voin ti alue joh ta ja Ann-Sofie Silvennoisella sekä väliaikaisen val-
mis te lu toi mi eli men talousvastaava Pekka Kivilevolla.

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto, talous, toimitilat ja tukipalvelut -jaos-

ton puheenjohtaja Katja Blom berg katja.blomberg@porvoo.fi .

 Itä-Uudenmaan väliaikaiselle valmistelutoimielimelle/ hy vin voin ti alu-
eel le on lokakuussa 2021 avattu tili Itä-Uudenmaan osuuspankissa.
Alue hal li tus päätti yksimielisesti kokouksessaan 17.3.2022, että
Itä-Uu den maan hyvinvointialueen tilinkäyttöoikeudet ovat tois tai sek si
ja enintään vuoden 2022 loppuun väliaikaisen val mis te lu toi mi eli men
talousvastaavalla Pekka Kivilevolla sekä vt. hyvinvointialuejohtaja
Ann- Sofie Silvennoisella.

 Annette Povenius jatkaa hallinto, talous, tukipalvelut ja toimitilat
-jaos ton varapuheenjohtajana 1.4.2022 alkaen. Hy vin voin ti alue val-
mis te luun on käynnistetty myös määräaikainen talousvastaavan rek-
ry toin ti.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen tilinkäyttöoikeudet ovat tois tai sek-

si ja enintään vuoden 2022 loppuun vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-
Sofie Silvennoisen lisäksi hallinto, talous, toimitilat ja tukipal ve lut-
jaoston varapuheenjohtajalla Annette Poveniuksella sekä
talousvastaavalla rekrytoinnin päätyttyä.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 21.04.2022

6
ENNAKOLLISEN VALINTATAVAN KÄYTTÄMINEN ITÄ- UUDENMAAN
HYVINVOINTIALUEELLA

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena

Kokko leena.kokko@sipoo.fi.

 Väliaikainen valmistelutoimielin on keskustellut hyvinvointialueen eri
viranhaltijoiden rekrytointiprosesseista. Ehdotuksena
aluehallitukselle on, että tiettyihin virkoihin valitaan viranhaltijat
ennakollista valintamenettelyä hyödyntäen. Kun virasta
kiinnostuneet hakijat on kartoitettu ja valinta on tehty
yhteistoiminnassa sovitun valintamenettelyn kautta, ehdotetaan
virkaan valittavan ns. ennakollisesti. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen yhteistoimintaelin on käsitellyt kokouksessaan
31.3.2022 liikkeenluovutuksella hyvinvointialueelle siirtyvän
henkilöstön kartoitus- ja ilmoittautumismenettelyä ja ennakollista
valintaa johto- ja päällikkötason virkoihin.

 Ennakollinen valinta mahdollistaa sen, että ilmoittautumismenettely
ja kartoitus voitaisiin tehdä jo kevään ja alkukesän aikana. Valinta
tehtäisiin etukäteen siten, että virkaan valittu aloittaisi virassa
vakituisesti vasta 1.1.2023. Tuolloin kyseinen henkilö siirtyy liikkeen
luovutuksen periaattein hyvinvointialueelle. Valittu henkilö voisi
kuitenkin jo ennen 1.1.2023 toimia virkaa toimittavana (vt)
viranhaltijana. Tämä tietysti edellyttää, että hän saa luovuttavalta
organisaatiolta virkavapaata kyseiselle ajalle. Tarvittaessa virkaan
valittu voi myös jatkaa osa-aikaisesti työskentelyä sekä luovuttavalla
organisaatiolla että hyvinvointialueella. Ennakollinen valintaprosessi
sopii parhaiten johtajien ja päälliköiden valinnassa, koska heitä on
riittävän pieni joukko eikä mahdollista päällekkäisyyttä viroissa
pääse syntymään liikkeen luovutuksen jälkeen.

 Ehdotuksena on, että ennakollista valintatapaa käytetään
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysjohtajan,
vastuualuejohtajien ja tulosyksikköpäälliköiden valinnassa. Lisäksi
ennakollista valintatapaa ehdotetaan käytettävän johtavan lääkärin,
sosiaalityöstä vastaavan viranhaltijan ja hoitotyön johtajan
valinnoissa. Lisäksi ehdotetaan, että jos sisäisessä kartoituksessa
kaikista liikkeenluovutuksen piirissä olevista kelpoisuusehdot
täyttävistä henkilöistä löytyy virkaan sopiva hakija, ennakollista
valintaa voidaan käyttää myös henkilöstöjohtajan, digijohtajan,
viestintäjohtajan, hallintojohtajan, talousjohtajan ja
kehittämisjohtajan valinnassa.

 vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:
 Aluehallitus päättää, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen edellä

esitettyjen johtajien, päälliköiden, johtavan lääkärin ja sosiaalityöstä
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vastaavan viranhaltijan valinnassa käytetään ennakollista valintaa.

 Jos henkilöstö-, digi-, viestintä-, hallinto-, talous- ja
kehittämisjohtajien virkaan ei ilmoitus- ja kartoitusmenettelyllä tule
kelpoisuusehtoja täyttävää ja muuten sopivaa hakijaa, virka laitetaan
julkiseen hakuun. Samoin toimitaan, jos ilmoitus- ja
kartoitusmenettelyn kautta ei löydetä ketään muista kyseessä
olevista viroista kiinnostunutta.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 35 31.03.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus 21.04.2022

7
ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TOIMIALAJOHTAJIEN VIRKOJEN
PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 35
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena

Kokko leena.kokko@sipoo.fi.

 Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen
palveluksessa oleva hen ki lös tö on joko virkasuhteessa tai
työsopimussuhteessa hy vin voin ti alu ee seen. Virkasuhteesta ja
työsopimussuhteesta sekä virka- ja työ eh to so pi muk sis ta
hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muut ta mi ses-
ta (305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sel lai ses sa
tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtavia viranhaltijoita ovat
hyvinvointialuejohtajan lisäksi toi mi ala joh ta jat. Toimialajohtajat
toimivat hyvinvointialuejohtajan alai suu des sa. Toimialajohtajia ovat
sosiaali- ja terveysjohtaja ja pe las tus joh ta ja. Toimialajohtajat
vastaavat toimialansa toiminnasta ja ta lou des ta, johtamisesta ja
toiminnan kehittämisestä. Toi mi ala joh ta jat toimivat virkasuhteessa.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä (48 §)
toimialajohtajien virkojen pe rus ta mi ses ta ja lakkauttamisesta päättää
aluevaltuusto. Aluevaltuuston tu lee perustaa sosiaali- ja
terveysjohtajan ja pelastusjohtajan virat ja vah vis taa virkojen
kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan. Vä li ai kai nen
valmistelutoimielin ehdottaa, että toimialajohtajat valitaan tois tai sek si
voimassa oleviin virkasuhteisiin.

Kelpoisuusvaatimukset:
 Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään

perustuslaissa. Laki kunnan ja hy vin voin ti alu een viranhaltijasta
(304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mi tä on perustuslaissa säädetty
virkasuhteeseen ottamisesta, vir ka suh tee seen otettavalla on oltava
erikseen säädetty tai hy vin voin ti alu een päättämä erityinen
kelpoisuus.

 Väliaikainen valmistelutoimielin on käsitellyt sosiaali- ja
terveysjohtajan ja pelastusjohtajan vir ko jen kelpoisuusehtoja ja
päätynyt ehdottamaan virkojen kel poi suus eh doik si ylempää
korkeakoulututkintoa, hyvää joh ta mis ko ke mus ta ja kyseessä olevan
toimialan tuntemusta.

 Väliaikainen val mis te lu toi mi elin ehdottaa hallitukselle, että
kielitaitovaatimuksena vir koi hin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä
taito sekä suullisesti että kir jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä
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suullinen taito. Toi mi ala joh ta jis sa arvostetaan hyviä johtamis-,
vuorovaikutus- ja työ yh tei sö tai to ja sekä innostavaa työotetta.

 vt. hyvinvointialuejohtajan sij.:
 Aluehallitus päättää

 esittää aluevaltuustolle sosiaali- ja terveysjohtajan ja pe las tus-
joh ta jan toistaiseksi voimassa olevien virkojen perustamista.

 esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto vahvistaa virkaa pe-
rus taes saan toimialajohtajien virkojen kelpoisuusehdoiksi
soveltuvan ylem män korkeakoulututkinnon, toimialan
tuntemuksen ja ko ke muk sen johtamistehtävissä.

 että, kielitaitovaatimukseksi esitetään yhden kotimaisen hyvää
suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen hyvää suullista
taitoa.

 Päätös:
 Vt. hyvinvointialuejohtaja Silvennoinen ilmoitti 35§:n kohdalla

olevansa esteellinen tässä pykälässä ja oli poissa asian käsittelyn
sekä päätöksenteon ajan.

 Jäsen Björkman esitti jäsen Eskolan kannattamana, että
kielitaitovaatimukseksi muutetaan molempien kotimaisten kielten
hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

 Aluehallitus päätti yksimielisesti keskustelun jälkeen, että
kielitaitovaatimus muutetaan muutosehdotuksen mukaiseksi. Muilta
osin aluehallitus päätti yksimielisesti päätösesityksen mukaan.

 Päätöksenteon jälkeen vt. hyvinvointialuejohtaja Silvennoinen palasi
takaisin kokoukseen klo 20.20.

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena

Kok ko leena.kokko@sipoo.fi.

 Aluehallitus ja sen alaiset viranhaltijat ovat toimialajohtajien virkojen
pe rus ta mis ta aluevaltuustolle esitettyään havainneet, että hal lin to-
sään nön 48 §:stä on epähuomiossa jäänyt pois maininta siitä, että
alue val tuus to perustaisi toimialajohtajien virat. Em. säännöksen se-
kä aluehallituksen tehtäviä koskevan 26 § 2 mom. 5-kohdan sa nan-
mu kai nen tulkinta johtaa siihen, että toimivalta toimialajohtajien vir-
ko jen perustamisessa on aluehallituksella.

 Aluehallitus ja sen alaiset viranhaltijat ovat tämän vuoksi todenneet
tar peel li sek si käsitellä asian uudestaan niin, että aluehallitus suo-
raan päättäisi virkojen perustamisesta.

 Hallintosäännön 50 § 2 mom. mukaan virkasuhteen kel poi suus vaa ti-
muk sis ta voidaan päättää virkaa perustettaessa.

 Virat ja kelpoisuusehdot esitetään päätettäviksi samansisältöisinä
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kuin mitä aluehallituksen aiemmaksi esitykseksi aluevaltuustolle
pää tet tiin.

 Vt. hyvinvointialuejohtajan sij:
 Aluehallitus päättää hyväksyä

 sosiaali- ja terveysjohtajan ja pelastusjohtajan toistaiseksi
voi mas sa olevien virkojen perustamisen.

 em. toimialajohtajien virkojen kelpoisuusehdoiksi so vel tu-
van ylemmän korkeakoulututkinnon, toimialan tun te muk-
sen ja kokemuksen johtamistehtävissä.

 kielitaitovaatimukseksi molempien kotimaisen kielten hyvän
suullisen ja kirjallisen taidon.
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8
ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN HENKILÖSTÖ-, DIGI-, VIESTINTÄ-,
HALLINTO-, TALOUS JA KEHITTÄMISJOHTAJIEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA
VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie
Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

  Hyvinvointialuelain (611/2021 92§) mukaan hyvinvointialueen pal ve-
luk ses sa ole va henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työ so pi mus-
suh tees sa hyvinvointialueeseen. Vir ka suh tees ta ja työ so pi mus suh-
tees ta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella sää de-
tään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44§) mu-
kaan virkasuhdetta käy te tään sellaisessa tehtävässä, jossa käy te-
tään julkista valtaa.

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä (48§) virkojen
pe rus ta mi ses ta päättää alue hal li tus. Aluehallituksen tulee perustaa
hen ki lös tö-, digi-, viestintä-, hallinto-, talous- ja ke hit tä mis joh ta jien vi-
rat ja vahvistaa niiden kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan.
Eh do tuk se na on, että nämä edellä mainitut johtajat valitaan tois tai-
sek si voimassa oleviin vir ka suh tei siin.

Kelpoisuusvaatimukset:

  Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään pe rus-
tus lais sa. Laki kunnan ja hy vin voin ti alu een viranhaltijasta (304/2003
6§) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa sää det ty vir ka suh tee-
seen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen
sää det ty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

  Väliaikaisen valmistelutoimielimen jaostot ovat käsitelleet hen ki lös-
tö-, digi-, viestintä-, hal lin to-, talous- ja kehittämisjohtajien virkojen
kel poi suus eh to ja ja päätyneet ehdottamaan viran kel poi suus eh doik-
si seuraavaa:

henkilöstöjohtaja:
 ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.
 kokemus henkilöstöhallinnosta ja johtamistehtävistä.
 perehtyneisyys henkilöstöhallinnon lainsäädäntöön

kat so taan eduksi.
 ehdotuksena kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden

ko ti mai sen kielen hyvä tai to sekä suullisesti että kir-
jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen tai-
to.

digijohtaja: 
 ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.
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 kokemus tietohallinnosta ja johtamistehtävistä. Li säk-
si edellytetään tietoteknistä osaa mis ta.

 ehdotuksena kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden
ko ti mai sen kielen hyvä tai to sekä suullisesti että kir-
jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen tai-
to.

viestintäjohtaja: 
 ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.
 kokemus viestinnän johtamistehtävästä.
 eduksi katsotaan julkisen sektorin toimintatapojen

tun te mus.
 ehdotuksena kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden

ko ti mai sen kielen hyvä tai to sekä suullisesti että kir-
jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen tai-
to.

hallintojohtaja:
 ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.
 riittävä perehtyneisyys kunnallishallintoon ja kokemus

joh ta mis teh tä vis sä.
 ehdotuksena kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden

ko ti mai sen kielen hyvä tai to sekä suullisesti että kir-
jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen tai-
to.

talousjohtaja:
 ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.
 perehtyneisyys taloushallintoon ja rahoitusalaan sekä

ko ke mus joh ta mis teh tä vis tä.
 ehdotuksena kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden

ko ti mai sen kielen hyvä tai to sekä suullisesti että kir-
jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen tai-
to.

kehittämisjohtaja:
 ylempi soveltuva korkeakoulututkinto.
 kokemus kehittämis- ja johtamistehtävistä. Eduksi

kat so taan kokemus sosiaali- ja terveydenhuollon tai
pe las tus toi men kehittämisestä. Eduksi katsotaan
myös pe reh ty nei syys laadunhallintaan.

 ehdotuksena kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden
ko ti mai sen kielen hyvä tai to sekä suullisesti että kir-
jal li ses ti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen tai-
to.

Vt. hyvinvointialuejohtaja:
   Aluehallitus päättää

 perustaa henkilöstö-, digi-, viestintä-, hallinto-, talous- ja
ke hit tä mis joh ta jien johtajien tois tai sek si voimassa olevat vi-
rat.

 päättää edellä mainittujen johtajien virkojen kel poi suus vaa-
ti muk sek si edellä esitetyn mukaiset kelpoisuusvaatimukset.
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9
ALUEHALLITUKSEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI
2022-2025

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Matti Latva- Pirilä mat-

ti.latva-pirila@myrskyla.fi.

 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 151§:n mukaan
alue hal li tus voi 2 momentista ilmenevin rajoituksin määrätä muihin
toi mi eli miin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toi mi eli-
men kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös alue hal li tuk-
sen varajäsen tai hyvinvointialuejohtaja.

 Aluehallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
alue val tuus ton tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin
vaa li toi mi eli miin.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää edustajien nimeämisestä toimikaudekseen

 Palveluiden järjestäminen- lautakuntaan
 Kehittäminen ja yhteistyö- lautakuntaan
 Varautuminen ja turvallisuus- lautakuntaan
 Kansalliskielilautakuntaan
 Yksilöasioiden jaostoon
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10
HYVINVOINTIALUEEN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN HPK PALVELUT OY:N
HALLITUKSEEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 44
 Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie

Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on syksyllä 2021 valmistellun
yhteistyön toteuttamiseksi päät tä nyt v. 2022 alussa sitoutua
perustetun HPK Palvelut Oy:n osak kaak si merkitsemällä yhtiön
osakkeita sekä hyväksymällä ja al le kir joit ta mal la erillisen
osakassopimuksen. Ensimmäinen sopimus yh tiön
palvelutuotannosta hyvinvointialueelle on hyväksytty alue hal li tuk ses-
sa 31.3.2022. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa talous-, hen ki lös tö hal-
lin to-, ICT-, käännös- sekä muita tukipalveluja osakkailleen, joi ta
ovat tässä vaiheessa hyvinvointialue sekä Porvoon kaupunki. Hy vin-
voin ti alue omistaa 45 % ja kaupunki 55 % yhtiön osa ke kan nas ta.

 Osakeyhtiölain 6 luvun 9§:ssä todetaan, että osakeyhtiön hallituksen
asettaa yhtiökokous. Yh tiön 4.4.2022 allekirjoitetun
osakassopimuksen kohdan 6 mää räyk sen perusteella kumpikin
osapuoli valitsee omat jäsenensä hal li tuk seen. Hyvinvointialueella
on oikeus kahteen yhteensä kuudesta hal li tus pai kas ta. Toiminnan
alkuvaiheessa, kun muita osakkaita ei ole, hyvinvointialueelle kuuluu
kuitenkin nimettäviksi kolme hal li tus paik kaa.

 Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 43§:n mukaan
aluehallitus vastaa mm. hy vin voin ti alu een edunvalvonnasta,
edustamisesta ja puhevallan käyt tä mi ses tä. Säännöksen mukaan
aluehallituksen vastuulla on myös hy vin voin ti alue kon ser nin
omistajaohjaus.

 Hallintosäännön 20§:n perusteella aluehallituksen tehtäviin kuuluu
mm. omistajaohjauksen to teut ta mi nen, tytäryhtiöiden
hallitustyöskentelyn seuranta ja ar vioin ti sekä vastuu tytäryhtiöiden
hallitusten jäsenten nimitysprosesseista ja ehdokkaiden
asettamisesta näiden hallituksiin. Vaikka toimivalta hal li tus ten
jäsenten nimeämisessä rajoittuukin sananmukaisesti vain ty tär yh tiöi-
hin, käy sääntelykokonaisuuden perusteella selväksi, että ni meä mi-
siä koskevan toimivallan voidaan tulkita ulottuvan myös pie nem mil lä
omistusosuuksilla omistettuihin osakkuusyhteisöihin.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus käy keskustelun HPK Palvelut Oy:n hallitukseen

nimettävistä hyvinvointialueen edustajista ja valitsee kolme jäsentä
nimettäviksi hallitukseen.
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 Päätös:
 Puheenjohtaja Mikaela Nylander, jäsen Tapani Eskola, valtuuston 1.

varapuheenjohtaja Elin Blomqvist- Valtonen sekä valtuuston 2.
varapuheenjohtaja Anette Karlsson ilmoittivat 44§:n kohdalla
olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) tässä pykälässä ja olivat poissa
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

 Puheenjohtajana 44§:n käsittelyn ajan toimi 1. varapuheenjohtaja
Riku Honkasalo.

 Jäsen Patrik Björkman esitti jäsen Otto Anderssonin sekä jäsen Kaj
Lindqvistin kannattamana, että asia jätetään pöydälle.

 Aluehallitus päätti yksimielisesti muutosehdotuksen mukaan ja asia
jätettiin pöydälle.

 Päätöksenteon jälkeen puheenjohtaja Mikaela Nylander, jäsen
Tapani Eskola, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Elin Blomqvist-
Valtonen sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja palasivat
kokoukseen klo 19.02.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus käy keskustelun HPK Palvelut Oy:n hallitukseen

nimettävistä hyvinvointialueen edustajista ja valitsee kolme jäsentä
nimettäviksi hallitukseen.
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11
AJANKOHTAISET ASIAT

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

daan ajankohtaisista asioista.
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12
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

 vt. hyvinvointialuejohtaja. 11.4.2022. 8§, 10-11§§.

 Puheenjohtaja:
 Aluehallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja ilmoittaa vi-

ran hal ti jal le, että ei käytä päätökseen otto- oikeuttaan.
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13
TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi

seu raa vat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

 11.4.2022. THL ja Perhehoitoliitto järjestää: Hyvä perhehoito hy-
vin voin ti alueil la webinaari 3.6.

 12.4.2022. Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus
Socca ja Pääkaupunkiseudun sosiaalisen kuntoutuksen
verkosto. Kutsu Aikuisten sosiaalinen kuntoutus sotessa NYT!-
webinaari 6.6.


