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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto
Aika

29.03.2022 klo 18:00 - 18:34

Paikka

Nikkilän Sydän, Iso Kylätie 12, 04130 Sipoo

LÄSNÄ

Vestman Heikki
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Karlsson Anette
Andersson Otto
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18.00 - 18.34 jäsen
18:00 - 18:34 varajäsen
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18.00 - 18.34 jäsen
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Heiskanen Sanna
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jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

18.00 - 18.34 vt.
hyvinvointialuejoht
aja
18.00 - 18.34 sosiaali- ja
terveysjohtaja
18.00 - 18.34 pelastusjohtaja
18.00 - 18.34 viestinnän
suunnittelija
18.00 - 18.34 hallintosihteeri

Heli Sjöblom
Sihteeri

§ 16 - 25

Pöytäkirjan tarkastus
Bernhard Edgren

Elin Blomqvist-Valtonen

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 16
Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.
Hyvinvointialueen hallintosäännön (106§) mukaan kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa
kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (106§).
Kutsu on lähetetty 25.3.2022 sekä julkaistu samanaikaisesti Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.

toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Suoritettiin kokouksen nimenhuuto ja todettiin esteen ilmoittaneet
sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut.
Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 17
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (126§)
aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua
tarkistamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Pöytäkirjan valmistuttua aluevaltuuston sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja valituille tarkastajille.
Aluevaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Elin Blomqvist- Valtosen sekä Bernhard Edgrenin.
Päätös:
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elin Blomqvist- Valtonen
sekä Bernhard Edgren.
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA /MYRSKYLÄN KUNTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 18
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen
ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot
hahmottuvat
vasta
siirtyvän
henkilöstön
tarkentuessa
jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuo_________________________________________________________________________
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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,
vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
Liite 1.1. Myrskylän kunnanhallitus. 7.3.2022. Pöytäkirjanote 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.
Päätös:
Jäsen Kristian Forsman ilmoitti 18§:n kohdalla olevansa esteellinen
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(yhteisöjäävi) tässä pykälässä ja oli poissa asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin
Päätös tarkastettiin heti

yksimielisesti

keskustelun

jälkeen.

Päätöksenteon jälkeen jäsen Kristian Forsman saapui takaisin
kokoukseen klo 17.53.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 18
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Myrskylän kunnan selvityksen.
Myrskylän kunnan irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto pyytää Myrskylän kuntaa täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / LOVIISAN KAUPUNKI
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 19
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot hahmottuvat vasta
siirtyvän henkilöstön tarkentuessa jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuoden kuluessa pidettävistä lomis_________________________________________________________________________
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ta.
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,
vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
Liite 2.1. Loviisan kaupunginhallitus. 7.3.2022. Pöytäkirjanote 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.
Päätös:
_________________________________________________________________________
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Jäsen
Otto
Andersson,
jäsen
Janne
Lepola
ja
kansalliskielilautakunnan pj. Tom Liljestrand ilmoittivat 19§:n
kohdalla olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) tässä pykälässä ja olivat
poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin
Päätös tarkastettiin heti.

yksimielisesti

keskustelun

jälkeen.

Päätöksenteon jälkeen jäsen Otto Andersson, jäsen Janne Lepola ja
kansalliskielilautakunnan pj. Tom Liljestrand saapuivat takaisin
kokoukseen klo 18.10.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 19
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Loviisan kaupungin selvityksen.
Loviisan kaupungin irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto pyytää Loviisan kaupunkia täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/LAPINJÄRVEN KUNTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 20
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot hahmottuvat vasta
siirtyvän henkilöstön tarkentuessa jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuoden kuluessa pidettävistä lomis_________________________________________________________________________
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ta.
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, sopimuksista, 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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Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen.
Päätös tarkastettiin heti.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 20
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Lapinjärven kunnan selvityksen.
Lapinjärven kunnan irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto pyytää Lapinjärven kuntaa täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ SIPOON KUNTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 21
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot hahmottuvat vasta
siirtyvän henkilöstön tarkentuessa jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuoden kuluessa pidettävistä lomis_________________________________________________________________________
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ta.
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,
vastuista 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.
Päätös:
Jäsen Kaj Lindqvist ja jäsen Marketta Mattila ilmoittivat 21§:n kohdalla olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi) tässä pykälässä ja olivat
poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin
Päätös tarkastettiin heti.

yksimielisesti

keskustelun

jälkeen.

Päätöksenteon jälkeen jäsen Kaj Lindqvist ja jäsen Marketta Mattila
palasivat takaisin kokoukseen klo 18.20.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 21
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Sipoon kunnan selvityksen.
Sipoon kunnan irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten
ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti
kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto pyytää Sipoon kuntaa täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ PUKKILAN KUNTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 23
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot hahmottuvat vasta
siirtyvän henkilöstön tarkentuessa jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuoden kuluessa pidettävistä lomis_________________________________________________________________________
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ta.
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,
vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
Liite 6.1. Pukkilan kunnanhallitus. 22.2.2022. Pöytäkirjanote 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.
Päätös:
_________________________________________________________________________
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 22
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Pukkilan kunnan selvityksen.
Pukkilan kunnan irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto pyytää Pukkilan kuntaa täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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§ 22
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ PORVOON KAUPUNKI
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 22
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot hahmottuvat vasta
siirtyvän henkilöstön tarkentuessa jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuoden kuluessa pidettävistä lomis_________________________________________________________________________
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ta.
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,
vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
Liite 4.1. Porvoon kaupunginhallitus. 28.2.2022. Pöytäkirjanote 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.
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Porvoon kaupungin
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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.
Päätös:
Jäsen Mikaela Nylander, jäsen Tapani Eskola, jäsen Jenna Perokorpi, jäsen Kevin Servin ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anette
Karlsson ilmoittivat 22§:n kohdalla olevansa esteellisiä (yhteisöjäävi)
tässä pykälässä ja olivat poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajan.
Puheenjohtajana 7§ käsittelyn ajan toimi Riku Honkasalo. Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti keskustelun jälkeen. Päätös
tarkastettiin heti.
Päätöksenteon jälkeen jäsen Mikaela Nylander, jäsen Tapani Eskola, jäsen Jenna Perokorpi ja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Anette
Karlsson palasivat takaisin kokoukseen klo 18.30.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 23
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Porvoon kaupungin selvityksen.
Porvoon kaupungin irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto
pyytää
Porvoon
kaupunkia
täydentämään
selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA,
VASTUISTA JA KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/ ASKOLAN KUNTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 24
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 katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että 1
momentissa tarkoitetun selvityksen mukaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa sosiaalija terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan kanssa.
Kunnan on täydennettävä 1 momentissa tarkoitettua selvitystä viimeistään 30. päivänä kesäkuuta 2022, jos 1 momentissa tarkoitetuissa toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia 1 momentissa tarkoitetun selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi.
Voimaanpanolain 28 §:n mukaan aluevaltuusto käsittelee 26 §:ssä
tarkoitetun selvityksen viimeistään 31. päivänä maaliskuuta 2022 ja
päättää sen perusteella 22-25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle. Erityishuoltopiirien
omaisuus- 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 henkilöstön, palkkakulujen ja lomapalkkavelan osalta tulee huomioida, että lopulliset siirrot hahmottuvat vasta
siirtyvän henkilöstön tarkentuessa jatkovalmistelun aikana. Lomapalkkavelka riippuu myös loppuvuoden kuluessa pidettävistä lomis_________________________________________________________________________
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ta.
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,
vastuista ja kunnilta vuokrattavista toimitiloista
Liite 7.1. Askolan kunnanhallitus. 2.3.2022. Pöytäkirjanote 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.
Päätös:
Riku Honkasalo ilmoitti 24§:n kohdalla olevansa esteellinen (yhteisö_________________________________________________________________________
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jäävi) tässä pykälässä ja oli poissa asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajan.
Päätösehdotus hyväksyttiin
Päätös tarkastettiin heti.

yksimielisesti

keskustelun

jälkeen.

Päätöksenteon jälkeen jäsen Riku Honkasalo palasi takaisin
kokoukseen klo 18.44.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 24
Aluehallitus:
Aluevaltuusto ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi liitteessä esitetyn
Askolan kunnan selvityksen.
Askolan kunnan irtaimen omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto pyytää Askolan kuntaa täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedetään olevan puutteita.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti esityksen mukaan.
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HYVINVOINTIALUEEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ JA ORGANISAATIOMALLI
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 26
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; sosiaali- ja terveystoimen
johtaja Leena Kokko leena.kokko@sipoo.fi; pelastusjohtaja Peter
Johansson peter.johansson@porvoo.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen tehtäviin on kuulunut valmistella
hyvinvointialueen organisoitumista. Johtamisen ja osaamisen- jaoston tehtäviin kuuluu hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu
yksikkötasolle. Ylätason johtamisjärjestelmästä on käyty valmistelun
aikana tiivistä keskustelua väliaikaisen valmistelutoimielimen, jaostojen sekä poliittisen seurantaryhmän kesken. Väliaikainen valmistelutoimielin käsitteli asiaa ja hyväksyi tulosyksikkötason organisaatiomallin kokouksessa 2.3.2022.
Liite: Hyvinvointialueen johtamisjärjestelmä ja organisaatiomalli.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen hyvinvointialueen johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallin.
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallin hyväksymistä.
Pöytäkirja tarkastetaan asian osalta heti kokouksessa.
Vt. hyvinvointialuejohtajan muutettu päätösesitys
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle liitteen mukaisen johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallin hyväksymistä.
Päätös:
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti yksimielisesti
muutetun päätösesityksen mukaan.
Päätös tarkastettiin heti.
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 25
Aluehallitus:
Itä- Uudenmaan aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteen mukaisen
johtamisjärjestelmän sekä tulosyksikkötason organisaatiomallin.
Aluevaltuutettu

Lastuvuori

esitti

aluevaltuutettu

Servinin
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kannattamana asian palauttamisesta valmisteluun.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti palauttaa asian valmisteluun.
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Muutoksenhakukielto
Seuraavat päätökset koskevat hyvinvointialueesta annetun lain 141
§:n mukaisesti vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, eikä niihin voi
hakea muutosta:
16-25§§
Oikaisuvaatimusohjeet (laki hyvinvointialueesta)
Koskee seuraavia pykäliä:
-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 aluevaltuuston
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon
päättymistä.

kirjaamoon
aukioloajan

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
hyvinvointialueen aluevaltuusto.
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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