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Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aika  28.04.2022 klo 18:01 - 19:52

Paikka  Sähköinen kokous, MS Teams

LÄSNÄ Nylander Mikaela 18:01 - 18:18 puheenjohtaja Poissa § 3
käsittelyn ajan

Honkasalo Riku 18:01 - 19.52 1.varapuheenjohta
ja

Eskola Tapani 18:01 - 18:18 2.varapuheenjohta
ja

Poissa § 3
käsittelyn ajan

Andersson Otto 18:01 - 19.52 jäsen
Björkman Patrik 18:01 - 19.52 jäsen
Edgren Bernhard 18:01 - 19.52 jäsen
Junes Heikki 18:01 - 19.52 varajäsen
Kujala Arto 18:01 - 19.52 varajäsen
Henriksson Fred 18:01 - 19.52 varajäsen
Manninen-Ollberg Marja 18:01 - 18:19 jäsen Poissa § 3

käsittelyn ajan
Mattila Marketta 18:01 - 18:20 jäsen Poissa § 3

käsittelyn ajan
Nurme Pia 18:01 - 19.52 jäsen
Perokorpi Jenna 18:01 - 19.52 jäsen
Railila Marika 18:01 - 19.52 jäsen
Servin Kevin 18:01 - 18:19 jäsen Poissa § 3

käsittelyn ajan
Jäppilä Matti 18:19 - 19:52 varajäsen Läsnä § 3

käsittelyn ajan

POISSA Forsman Kristian jäsen
Lepola Janne jäsen
Lindqvist Kaj jäsen

MUU Vestman Heikki 18:01 - 19.52 aluevaltuuston
puheenjohtaja

Blomqvist-Valtonen Elin 18:01 - 18:19 aluevaltuuston
1.varapuheenjoht
aja

Poissa § 3
käsittelyn ajan

Karlsson Anette 18:01 - 18:20 aluevaltuuston
2.varapuheenjoht
aja

Poissa § 3
käsittelyn ajan

Liljestrand Tom 18:01 - 19.52 kansalliskielilauta
kunnan
puheenjohtaja

Silvennoinen Ann-Sofie 18:01 - 19.52 vt.
hyvinvointialuejoht
aja

Kokko Leena 18:01 - 19.52 vt.
hyvinvointialuejoht
ajan sijainen

Johansson Peter 18:01 - 19.52 pelastusjohtaja
Määttä Tomas 18:01 - 19.52 hallintolakimies,

sihteeri
Heiskanen Sanna 18:01 - 19.52 viestinnän

suunnittelija
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4.5.2022  Mikaela Nylander  Riku Honkasalo

Puheenjohtaja §§ 1-2, 4-6 Puheenjohtaja § 3

 Tomas Määttä
 sihteeri

Käsitellyt asiat  § 1 - 6

Pöytäkirjan tarkastus  5.5.2022   6.5.2022

  Pia Nurme   Jenna Perokorpi

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä:
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1 28.04.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1
 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 25.4.2022 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.

 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 28.04.2022

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2
 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 Marja Manninen-Ollbergin ja Pia Nurmeen.

 Päätös:

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pia Nurme ja Jenna
Perokorpi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 28.04.2022

AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä in for moi-

daan ajankohtaisista asioista.

Esittelyasiana:

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toiminnan muutokset
vuodesta 2023 alkaen, toimitusjohtaja Heidi Räihä-Jaakola.

Päätös:

Päätettiin käsitellä asia esityslistan viimeisenä asiana.

Puheenjohtaja Mikaela Nylander, jäsenet Tapani Eskola,
Marja-Manninen Ollberg, Marketta Mattila ja Kevin Servin sekä
aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja Elin Blomqvist-Valtonen ja
aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anette Karlsson ilmoittivat
esteellisyydestä (yhteisöjäävi) ja poistuivat kokouksesta asian
käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Riku Honkasalo.

Merkittiin asia tiedoksi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4 28.04.2022

ERON MYÖNTÄMINEN JESSE MÅRTENSSONILLE ALUEHALLITUKSEN VARAJÄSENEN
TEHTÄVÄSTÄ JA UUDEN VARAJÄSENEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

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

Hyvinvointialueen aluehallituksen varajäsen Jesse Mårtenson (rkp)
on 22.4.2022 henkilökohtaisiin syihin vedoten ilmoittanut pyytävänsä
eroa aluehallituksen varajäsenen tehtävästä.

Hyvinvointialuelain 75 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota
pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön
valinnut toimielin.

Hyvinvointialuelain (78§) mukaan aluehallitukseen ei voida valita
hen ki löä
 joka on välittömästi aluehallituksen alaisena toimivan hy-

vin voin ti alu een palveluksessa
 joka toimii hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yh tei-

sön tai säätiön palveluksessa vastaavissa tehtävissä kuin
edel lä

 joka on lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa alue hal-
li tuk sen käsiteltäviksi tulevien asioiden valmistelusta

 joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jä-
se ne nä tai johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai sii-
hen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa har joit ta vas-
sa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen
yh tei sö, jolle aluehallituksen tavanomaisesti käsiteltävien
asioi den ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä
tai vahinkoa

Aluehallitusta valittaessa on huomioitava tasa- arvolain 4a§, jonka
mu kaan hyvinvointialueen toimielimissä, lukuunottamatta alue-
valtuustoa, tulee olla naisia sekä miehiä kumpiakin vähintään 40%
(609/1986 4a§).

Aluehallitus toimikaudelle on 2022-2025:

Jäsen Varajäsen
Mikaela Nylander RKP,
puheenjohtaja

Petra Lind RKP

Riku Honkasalo KOK+KD,1.
varapuheenjohtaja

Jere Riikonen KOK+KD

Tapani Eskola SDP, 2.
varapuheenjohtaja

Pertti Lohenoja SDP

Otto Andersson RKP Mikael Karlsson RKP



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE PÖYTÄKIRJA 6/2022 8

_________________________________________________________________________

Pia Nurme KOK+KD Jeanette Broman KOK+KD
Jenna Perokorpi SDP Arja Isotalo SDP
Bernhard Edgren RKP Jesse Mårtenson RKP
Janne Lepola KOK+KD Arto Kujala KOK+KD
Kaj Lindqvist RKP Fred Henriksson RKP
Kevin Servin PS Matti Jäppilä PS
Marketta Mattila VIHR Lilli Kahri VIHR
Marika Railila RKP Frida Sigfrids RKP
Marja Manninen- Ollberg
KOK+KD

Mia Myllys KOK+KD

Patrik Björkman RKP Tove Munkberg RKP
Kristian Forsman KESK Heikki Junes KESK

Vt. hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Jesse
Mårtensonille tämän pyynnöstä eron aluehallituksen
varajäsenyydestä ja että aluevaltuusto nimeää uuden varajäsenen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös:

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se myöntää Jesse
Mårtensonille tämän pyynnöstä eron aluehallituksen
varajäsenyydestä ja että aluevaltuusto nimeää uuden varajäsenen
hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5 28.04.2022

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5
 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

 vt. hyvinvointialuejohtaja. 20.4.2022 § 12

 Puheenjohtaja:
 Aluehallitus merkitsee viranhaltijapäätöksen tiedoksi ja ilmoittaa vi-

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

 Päätös:

 Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 28.04.2022

TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi

seu raa vat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.:

 Ei asioita.
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Muutoksenhakukielto
Seuravat päätökset koskevat hyvinvointialueesta annetun lain 141
§:n mukaisesti vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, eikä nii hin voi
hakea muutosta: 1-6 §§

Oikaisuvaatimusohjeet (laki hyvinvointialueesta)

   Koskee seuraavia pykäliä:

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
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 9.5.2022 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


