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Käsitellyt asiat  § 1 - 12

Pöytäkirjan tarkastus Marika Railila  Kevin Servin

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1 05.05.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1

Aluehallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on
lähetetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen
verkkosivustolla (146 §).

Kutsu on lähetetty 2.5.2022 ja julkaistu samanaikasesti
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

- suorittaa kokouksen nimehuudon 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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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2 05.05.2022

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen
tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille
sähköisesti.

Päätösehdotus:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi Marika Raililan ja Kevin Servinin.

Päätös:

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marika Railila ja Kevin
Servin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 05.05.2022

AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

  Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä informoidaan
  ajankohtaisista asioista.

  - Valtuustoryhmien tuki, hallintolakimies Tomas Määttä
  - Hyvinvointialueen hankintaohje, hallintolakimies Tomas Määttä

  Päätös:

  Merkittiin tiedoksi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4 05.05.2022

LASTENSUOJELUN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN PALVELUJEN HANKINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

Valmistelu ja lisätiedot: Hanna Kaunisto, sosiaalityön päällikkö
Maria Andersson, lapsi- ja perhepalveuiden johtaja
Jaana Iivonen, palvelupäällikkö lasten ja nuorten palvelut

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen hankinta toteutetaan
Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin yhteishankintana.
Uudenmaan kunnat ovat toteuttaneet lastensuojelun
ympärivuorokautista, dynaamista hankintaa vuodesta 2018 alkaen.
Hyvinvointialueet jatkavat tuloksellista hankintayhteistyötä Helsingin
kaupungin kanssa. Uudenmaan kuntien ja Helsingin kaupungin
hankintayhteistyö sisältää myös yhteisen laatukriteerien määrittelyn
sekä valvontayhteistyön.

Hyvinvointialueen aluevaltuusto päättää Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen osallistumisesta Uudenmaan alueen yhteiseen
lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen kilpailutukseen ja
valtuuttaa Helsingin kaupungin hoitamaan kilpailuttamismenettelyn.

Hankinnan arvo ajalle 1.1.2023 – 31.12.2026 on Itä-Uudenmaan
alueella n. 28 milj. euroa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei sitoudu
mihinkään hankintamääriin, vaan palvelua tilataan tarpeen mukaan.

Lastensuojelun ympärivuorokautisten palvelujen yhteishankintaan
osallistuvat hyvinvointialueet ovat valtuuttaneet Helsingin sosiaali- ja
terveystoimialan toteuttamaan kilpailutuksen ja Helsingin sosiaali- ja
terveyslautakunnan hyväksymään hankinnan periaatteet. Kukin
osallistuva hyvinvointialue tekee tarjouskilpailun tuloksen perusteella
omat hankintapäätöksensä ja -sopimuksensa. Hyvinvointialueet
maksavat Helsingin kaupungille yhteensä 50 000 euroa, josta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen osuus on noin 10 000 euroa.

Hankintamenettely ja hankintaprosessi

Hankinta toteutetaan dynaamisena puitejärjestelynä, jossa
puitejärjestely avataan perustamisen jälkeen uusille tarjouksille kerran
vuodessa. Samassa yhteydessä dynaamiseen puitejärjestelyyn jo
valitut palveluntuottajat voivat parantaa olemassa olevaa tarjoustaan.

Hankinnassa käytetään kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena
ainoastaan halvinta hintaa. Hankinnan kohdetta koskevat korkeat
laatuvaatimukset on määritelty ehdottomina vähimmäisvaatimuksina,
siten että ne vastaavat hankintayksiköiden määrittelemää laatutasoa.
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Hyväksytyt tarjoukset liitetään osaksi dynaamista puitejärjestelyä
hinnan mukaisessa järjestyksessä.

Hyväksyttyjen tarjousten osalta tehdään palveluntuottajien kanssa
sopimukset. Kukin hyvinvointialue tekee oman sopimuksensa
palveluntuottajan kanssa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja
palveluntuottajaa sitova sopimus syntyy vasta, kun osapuolet ovat
allekirjoittaneet sopimuksen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 23 §:n mukaan
aluevaltuusto päättää yli 20 000 000 euron hankinnoista, sopimuksista
ja sitoumuksista. Näin ollen hankintamenettelyyn osallistumisestakin
päättäminen kuuluu aluevaltuuston päätösvaltaan.

Päätösesitys, vt. hyvinvointialueen johtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen osalta, että lastensuojelun ympärivuorokautisten
palvelujen hankinta 1.1.2023 – 31.12.2026 tehdään Helsingin
kaupungin toteuttaman tarjouspyynnön ja kilpailutuksen kautta.
Hyvinvointialue korvaa Helsingin kaupungille tästä toiminnasta
aiheutuneet kustannukset. 

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5 05.05.2022

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PELASTUSTOIMEN
VASTUUALUEPÄÄLLIKÖIDEN VIRKOJEN PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN
KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5

 Valmistelu- ja lisätiedot: Peter Johansson, pelastusjohtaja:
peter.johansson@porvoo.fi

 Leena Kokko, johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut:
leena.kokko@sipoo.fi

  Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen 
  palveluksessa oleva henkilöstö on joko   
  virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. 
  Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta sekä virka- ja 
  työehtosopimuksista hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki
  kuntalain muuttamisesta (305/2003 44§) mukaan virkasuhdetta 
  käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käytetään julkista 
  valtaa.

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimen vastuualuepäälliköt
  toimivat pelastusjohtajan alaisuudessa. Vastuualuepäälliköiden 
  vastuualueet ovat pelastustoimen johto, pelastustoiminta, riskienhallinta
  ja ensihoito.     
  Vastuualuepäälliköt vastaavat vastuualansa toiminnasta ja taloudesta,
  johtamisesta ja toiminnan kehittämisestä.

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä (48 §) virkojen
  perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää aluehallitus. Aluehallituksen
  tulee perustaa vastuualuepäälliköiden virat ja vahvistaa virkojen
  kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan. Laajennettu johtoryhmä
  ehdottaa, että pelastustoimen vastuualuepäälliköt valitaan toistaiseksi
  voimassa oleviin virkasuhteisiin.

  Kelpoisuusvaatimukset

  Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään 
  perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 
  (304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty
  virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava
  erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.

  Laajennettu johtoryhmä on käsitellyt pelastustoimen  
 vastuualuepäälliköiden virkojen kelpoisuusehtoja ja päätynyt
ehdottamaan virkojen yleisiksi kelpoisuusehdoiksi ylempää soveltuvaa
korkeakoulututkintoa, sekä johtamiskokemusta ja oman vastuualueen
tuntemusta. Lisäksi pelastuspäällikön erityisenä pätevyysvaatimuksena
on myös pelastuslain (379/2011) mukainen virkaa vastaava
pelastusalan tutkinto. Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle,
että kielitaitovaatimuksena virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä
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taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä
suullinen taito. Vastuualuepäälliköissä arvostetaan hyviä johtamis-,
vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä innostavaa työotetta.

  Virkaan ottamisen valmistelu
  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (53 §) mukaan
  pelastusjohtaja päättää vastuualuejohtajien ottamisesta virkaan.  Laki
  kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (304/2003) 5 §:n mukaan
  virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, jos kyseessä
  oleva henkilö antaa suostumuksensa ja lisäksi esittää selvityksen
  kelpoisuudestaan kyseiseen virkaan. Laajennettu johtoryhmä on
  keskustellut pelastustoimen vastuualuepäälliköiden  
  rekrytointiprosessista ja päättänyt, että jos nykyiset virassa olevat
  tehtäväaluepäälliköt antavat suostumuksensa siirtoon, siirtyvät he
  hyvinvointialueelle suoraan vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle
  1.1.2023.

  Esitys, vt. hyvinvointialuejohtaja:

 Aluehallitus päättää perustaa vastuualuepäälliköiden toistaiseksi
 voimassa olevat virat vahvistaa virkoja perustaessaan
vastuualuepäälliköiden virkojen kelpoisuusehdoiksi edellä esitetyn
mukaisesti soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä lisäksi
oman vastuualueen johtajakokemuksen sekä pelastuspäälliköllä
edelleen Pelastuslain 379/2011 mukaisen pätevyyden.

Kielitaitovaatimukseksi esitetään yhden kotimaisen hyvää suullista ja
kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen hyvää suullista taitoa

  merkitä tiedoksi, että jos nykyiset virassa olevat tehtäväaluepäälliköt
  antavat suostumuksensa siirtoon, siirtyvät he hyvinvointialueelle
  suoraan vastaaviin tehtäviin hyvinvointialueelle 1.1.2023.

  Päätös:

  Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 05.05.2022

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VASTUUALUEJOHTAJIEN VIRKOJEN
PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Valmistelu- ja lisätiedot: Leena Kokko, johtaja, sosiaali- ja terveyspalvelut:
leena.kokko@sipoo.fiy

Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen
palveluksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai
työsopimussuhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja
työsopimussuhteesta sekä virka- ja työehtosopimuksista
hyvinvointialueella säädetään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta
(305/2003 44 §) mukaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa
tehtävässä, jossa käytetään julkista valtaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuualueet ovat perhe- ja
sosiaalipalvelut, terveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut.
Vastuualuejohtajat toimivat sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuudessa.
Vastuualuejohtajat johtavat vastuualueensa toimintaa. He vastaavat
vastuualueensa toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämisestä,
yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, riskienhallinnasta
ja sisäisestä valvonnasta. Lisäksi he vastaavat vastuualueensa
henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä.

Vastuualuejohtajan yleiset tehtävät on kuvattu tarkemmin
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännössä (33 §).
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan
vastuualuejohtajien virkojen perustamisesta päättää aluehallitus.
Aluehallituksen tulee perustaa vastuualuejohtajien virat ja vahvistaa
virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan.

Kelpoisuusvaatimukset
Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään
perustuslaissa. Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
(304/2003 6 §) mukaan sen lisäksi mitä on perustuslaissa säädetty
virkasuhteeseen ottamisesta, virkasuhteeseen otettavalla on oltava
erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus.
Laajennettu johtoryhmä on keskustellut vastuualuejohtajien virkojen
kelpoisuusehdoista ja päätynyt ehdottamaan virkojen
kelpoisuusehdoiksi ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää
johtamiskokemusta ja kyseessä olevan vastuualan tuntemusta.
Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että
kielitaitovaatimuksena virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä taito
sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä
suullinen taito. Vastuualuejohtajissa arvostetaan hyviä johtamis-,
vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja sekä innostavaa työotetta.

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja:
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Aluehallitus päättää perustaa vastuualuejohtajien toistaiseksi voimassa
olevat virat ja vahvistaa virkaa perustaessaan vastuualuejohtajien
virkojen kelpoisuusehdoiksi edellä esitetyn mukaisesti soveltuvan
ylemmän korkeakoulututkinnon, toimialan tuntemuksen ja kokemuksen
johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimukseksi esitetään yhden kotimaisen
hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja toisen kotimaisen hyvää suullista
taitoa.

Päätös:

Patrik Björkman teki Otto Anderssonin, Bernhard Edgrenin ja Tapani
Eskolan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

Kielitaitovaatimuksena on molepien kotimaisten kielten hyvä suullinen
ja kirjallinen taito.

Muutosesitystä ei voitu hyväksyä yksimielisesti, vaan hyväksyttiin
puheenjohtajan äänestystapaesitys, jonka mukaan pohjaesityksen
kannalla olevat äänestävät nimenhuutoäänestyksessä "Jaa" ja
muutosesityksen kannalla olevat äänestävät "Ei".

Äänestystulos:

JAA 6 (Forsman, Honkasalo, Lepola, Manninen-Ollberg, Mattila,
Nurme)
EI 9 (Andersson, Björkman, Edgren, Eskola, Lind, Lindqvist, Isotalo,
Railila, Servin)

Aluehallitus hyväksyi asian muutetun esityksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 05.05.2022

ILMOITUKSET VALTUUSTORYHMIEN MUODOSTAMISESTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

 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 ja että tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa:

 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

 Vihreiden valtuustoryhmä
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 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: Maria von Flittner

 Vasemmistoliiton valtuustoryhmä
 Puheenjohtaja: Leo Kylätasku

Varapuheenjohtaja: Mikko Nieminen

Päätös:

Esittelijä muutti päätösesitystään seuraavasti:

Kokoomuksen valtuustoryhmän nimeksi tulee Kokoomuksen ja
Krsitillisdemokraattien valtuustoryhmä ja sen 2.
varapuheenjohtajaksi tulee Jere Riikonen 1. varapuheenjohtaja
Marja Manninen-Ollbergin lisäksi.

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti ja merkittiin, että tämän
asian osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 05.05.2022

HALLINTOSÄÄNNÖN JA STRATEGIAN POLIITTINEN OHJAUSRYHMÄ

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Hyvinvointialueen valtuustoryhmien taholta on esitetty toivomus, että
hallintosäännön ja hyvinvointialueen strategian valmistelua varten
perustettaisiin poliittinen ohjausryhmä, jonka jäseninä olisivat valtuuston
puheenjohtaja ja valtuustoryhmien puheenjohtajat. Ohjausryhmän
puheenjohtajana toimisi aluevaltuuston puheenjohtaja.

 Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus nimeää hallintosäännön ja hyvinvointialuestrategian
poliittisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään
aluevaltuuston puheenjohtaja ja ryhmän jäseniksi valtuustoryhmien
puheenjohtajat.

Päätös:

Patrik Björkman teki muutosesityksen, jonka mukaan ryhmän jäseneksi
nimetään myös aluehallituksen puheenjohtaja.

Riku Honkasalo teki muutoesityksen, jonka mukaan ryhmän jäseniksi
nimetään myös valtuustoryhmien varapuheenjohtajat, jotka osallistuvat
valtuustoryhmän puheenjohtajan sijaan ryhmän kokouksiin
valtuustoryhmän puheenjohtajan ollessa estynyt.

Puheenjohtaja totesi, että molempia muutosehdotuksia kannatettiin
yksimielisesti.

Aluehallitus päätti nimetä hallintosäännön ja hyvinvointialuestrategian
poliittisen ohjausryhmän, jonka puheenjohtajaksi nimetään
aluevaltuuston puheenjohtaja ja ryhmän jäseniksi aluehallituksen
puheenjohtaja, valtuustoryhmien puheenjohtajat sekä
varapuheenjohtajat.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9 05.05.2022

SOTEUUDISTUSHANKKEIDEN SIIRTO KUNNILTA HYVINVOINTIALUEILLE

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9

Valmistelu: hankejohtaja Jaana Forslund jaana.forslund@porvoo.fi
040 676 1382

Itä-Uudenmaan kunnat ovat aloittaneet soteuudistuksen valmistelun
1.7.2020 käynnistyneiden Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus
hankkeen sekä Rakenneuudistushankkeen myötä.
Rakenneuudistushanke päättyi 31.12.2021. Vuoden 2022 alussa
käynnistyi Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut hanke ja
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankeen jatkohanke.
Hankkeissa tehdään hyvinvointialueen kuntien yhteistä sosiaali- ja
terveyspalveluiden sisällöllistä kehittämistyötä. Hankekokonaisuus
jatkuu vuoden 2023 loppuun ja tulee siirtymään 1.1.2023 kuntien
vastuulta hyvinvointialueelle.

Hankkeet tullaan siirtämään virallisesti hyvinvointialueelle syksyn 2022
aikana ministeriön ohjaamalla menettelyllä. Hyvinvointialueen tulee
ilmaista halukkuutensa ottaa vastaan hankkeiden hallinta ja
sitoutumisensa käynnissä olevaan kehittämistyöhön, joten on tärkeää
käynnistää hankkeiden ja hyvinvointialueen aluehallituksen välinen
keskustelu. Hankkeissa työskentelee 15 henkilöä ja heidän työnsä jatko
on hyvä saada varmistettua vuodelle 2023, jotta takaamme
kehittämistyön jatkumisen keskeytyksettä hyvinvointialueen
käynnistyessä.

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää, että hankkeiden ja hyvinvointialueen välinen
keskusteltu käynnistetään.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

mailto:jaana.forslund@porvoo.fi
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10 05.05.2022

HYVINVOINTIALUEEN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10

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

Työpaikalla tulee olla työsuojelupäällikkö ja työnantaja voi hoitaa
työsuojelupäällikön tehtävät itse tai nimetä tehtävään edustajansa.
Työsuojelupäällikön tulee tuntea työsuojelua koskeva lainsäädäntö
ja tuntea työpaikan olosuhteet.

Työsuojelupäällikön tehtävässä on toiminut 31.3.2022 saakka
HR-jaoston puheenjohtajana toimiva Porvoon kaupungin sosiaali- ja
terveystoimen erityisasiantuntija Irja Suhonen, joka tällä hetkellä
työskentelee kokoaikaisesti hyvinvointialueella 31.8.2022 saakka.

 Esitys, vt. hyvinvointialuejohtaja:

 Työsuojelupäällikön tehtävään nimetään Irja Suhonen 31.8.2022
saakka. Tehtävä alkaa välittömästi.

Päätös:

Hyväksyttiin esityksen mukaan.



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE PÖYTÄKIRJA 7/2022 18

_________________________________________________________________________

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11 05.05.2022

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

- vt. hyvinvointialuejohtaja
 - 29.4.2022 § 13
 - 2.5.2022 §§ 14, 15, 16

Puheenjohtaja:

Aluehallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa
viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.

Päätös:

Merkittiin, että viestinnän suunnittelija Sanna Heiskanen ilmoitti
olevansa asiassa esteellinen (asianosaisjäävi) ja hän poistui
kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. 

Vt. hyvinvointialuejohtaja ehdotti, että viranhaltijapäätös 2.5.2022 §
16 poistetaan esityslistalta ja asiassa tehdään uusi päätös.
Päätettiin poistaa viranhaltijapäätös 2.5.2022 § 16 esityslistalta.

Hyväksyttiin muutetun esityksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12 05.05.2022

TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi
seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.

- 20.4.2022 Osallistava kehittäminen ja digitalisaation
mahdollisuudet hyvinvointialueella.
- 20.4.2022 Soste Akatemia
- 22.4.2022 Kannanotto HVA, Lapsi tuo leivän tullessaan
- 22.4.2022 ESAVI HVA alueellinen tilaisuus

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
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Muutoksenhakukielto
Seuravat päätökset koskevat hyvinvointialueesta annetun lain 141
§:n mukaisesti vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, eikä nii hin voi
hakea muutosta: 1-4 §§, 7 §, 12 §

Oikaisuvaatimusohjeet (laki hyvinvointialueesta)

   Koskee seuraavia pykäliä: 5, 6, 8-11 §§

OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oi kai su vaa ti muk-
sen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuo mio is tui-
meen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel vol li suu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), se kä

 hyvinvointialueen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si-
saan nis ta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava väliaikaisen val mis te lu toi mi eli men
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon au ki olo-
ajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näy te tä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käy tet-
täes sä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan
saa neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päi-
vä nä viestin lähettämisestä.

Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
seit se män päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä ylei ses-
sä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oi kai su-
vaa ti mus ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, va-
pun päi vä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oi kai su vaa ti-
muk sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
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Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen aluehallitus.

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
täyt tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

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

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, ko ti kun ta,
postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä vies-
ti nä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös säh kö pos ti osoi te.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää vä li ai kai-
sen valmistelutoimielimen kirjaamosta.

Pöytäkirja on 12.5.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Asianosaiselle lähetettäviin oikaisuvaatimusohjeisiin merkitään lä-
het tä mis päi vä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lä he tet ty
xx.xx.xxxx

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lä-
he tet ty xx.xx.xxxx


