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Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aika  28.06.2022 klo 16:01 - 17:18

Paikka  Teams, sähköinen kokous

LÄSNÄ Nylander Mikaela 16:01 - 17.18 puheenjohtaja
Honkasalo Riku 16:01 - 17.18 1.varapuheenjohta

ja
Eskola Tapani 16:01 - 17.18 2.varapuheenjohta

ja
Andersson Otto 16:01 - 17.18 jäsen
Björkman Patrik 16:01 - 17.18 jäsen
Edgren Bernhard 16:17 - 17.18 jäsen
Forsman Kristian 16:01 - 17.18 jäsen
Lepola Janne 16:01 - 17.18 jäsen
Lindqvist Kaj 16:01 - 17.18 jäsen
Mattila Marketta 16:01 - 17.18 jäsen
Perokorpi Jenna 16:01 - 17.18 jäsen
Railila Marika 16:09 - 17.18 jäsen
Servin Kevin 16:01 - 17.18 jäsen
Broman Jeanette 16:01 - 17.18 varajäsen
Myllys Mia 16:01 - 17.18 varajäsen

POISSA Manninen-Ollberg Marja jäsen
Nurme Pia jäsen
Vestman Heikki aluevaltuuston

puheenjohtaja
Blomqvist-Valtonen Elin aluevaltuuston

1.varapuheenjohta
ja

Silvennoinen Ann-Sofie vt.
hyvinvointialuejoht
aja

Johansson Peter pelastusjohtaja
Heiskanen Sanna viestintäpäällikkö

MUU Karlsson Anette 16:01 - 17.18 aluevaltuuston
2.varapuheenjoht
aja

Liljestrand Tom 16:01 - 17.18 kansalliskielilauta
kunnan
puheenjohtaja

Kokko Leena 16:01 - 17.18 vt.
hyvinvointialuejoht
ajan sijainen

Määttä Tomas 16:01 - 17.18 hallintolakimies,
sihteeri

Povenius Annette 16:01 - 16:39 jaoston varapj

  29.6.2022 (allekirjoitettu sähköisesti)

 Mikaela Nylander Tomas Määttä
Puheenjohtaja Sihteeri
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Käsitellyt asiat  § 1 - 3

Pöytäkirjan tarkastus 29.6.2022
(allekirjoitettu sähköisesti) Marketta Mattila Jenna Perokorpi

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 30.6.2022 alkaen
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1 28.06.2022

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 22.6.2022 ja julkaistu samanaikaisesti 
  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

  Päätösehdotus:

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 

  - suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä
  kokoukseen varajäseninä kutsutut,
  - toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

  Päätös:

  Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesti esteen ilmoittaneet sekä
  varajäseninä kokoukseen kutsutut.

  Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
  päätösvaltaiseksi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2 28.06.2022

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2

   Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

   Päätösehdotus:

   Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee
   kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Marja Manninen-Ollbergin
   ja Marketta Mattilan.

   Päätös:

   Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marketta Mattila ja
   Jenna Perokorpi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 16.06.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 28.06.2022

HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8
 Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext- to-

mas.maatta@porvoo.fi.

 HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenien val-
tuus tois sa voimaanpanolain 616/2021 edellyttämässä määräajassa.
Sa man lain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja
Hel sin gin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-val mis te lu ryh-
mäl le 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yh ty mä ko-
kouk seen.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt
kokouksessaan 19.4.2022 § 31 HUS-yhtymän perussopimuksen,
jonka 7 §:n mukaisesti yh ty mä ko kous on yhtymän ylintä
päätösvaltaa käyttävä toimielin ja kutakin jä sen tä edustaa
yhtymäkokoukseen nimetty edustaja, jolle on lisäksi ni met tä vä
henkilökohtainen varaedustaja.

 HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous on tarkoitus pitää
7.7.2022 läsnäolokokouksena Hel sin gin Meilahdessa ja
lakisääteisten asioiden lisäksi ehdotetaan, et tä yhtymäkokouksessa
käsiteltäisiin ehdotus HUS-yhtymän ta lous ar vion kehykseksi
vuodelle 2023 sekä HUS-yhtymän luot ta mus hen ki löi den
taloudellisten etuuksien perusteet.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan,
mikäli toimivallasta ei ole sää det ty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä tai edelleen de le goin ti pää tök ses sä, toimivalta on
aluehallituksella. Näin toimivalta yh ty mä ko kous edus ta jan ja tämän
henkilökohtaisen varaedustajan ni meä mi sek si yhtymäkokoukseen
kuuluu hallintosäännön nojalla alue hal li tuk sel le.

 Vt. hyvinvointialuejohtaja:
 Aluehallitus päättää

1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja tälle henkilökohtaisen
va ra edus ta jan HUS-yhtymän ensimmäiseen
yhtymäkokoukseen.

2. antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeet
HUS-yhtymän toimielimiin nimettäviksi esitettävistä
henkilöistä.

 Päätös:

 1. Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän yhtymäkokousedustajaksi vt.
 hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoisen ja tämän 
 henkilökohtaiseksi varaedustajaksi hallintolakimies Tomas Määtän.
 2. Aluehallitus päätti yksimielisesti päättää yhtymäkokousedustajalle
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 annettavien kokousohjeiden osalta asian palauttamisesta takaisin
 valmisteltavaksi ja käsiteltäväksi seuraavassa aluehallituksen
 kokouksessa.
 Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

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

HUS-yhtymän yhtymäkokouksessa 7.7.2022 valitaan jäsenet ja
varajäsenet HUS-yhtymän yhtymähallitukseen,
tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan. 

 Itä-Uudenmaan aluehallitus on 16.6.2022 § 7 nimennyt
HUS-yhtymän yhtymähallitukseen varsinaisen jäsenen ja hänelle
henkilökohtaisen varajäsenen. Aluehallituksen on vielä päätettävä
hyvinvointialueen edustajien nimeämisestä tarkastuslautakuntaan
sekä kansalliskielilautakuntaan.

 HUS-yhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaisesti HUS-yhtymässä
on tarkastuslautakunta. Lautakunnassa on 7 jäsentä. Jokaisella
jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnasta on sovittu
perussopimuksen 19 §:ssä. Lautakuntaan valitaan HUS-yhtymän
jäsenten alueen ruotsinkieliseen kielivähemmistöön kuuluvista
henkilöistä 9 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

 Jäsenten valinnassa yhtymähallitukseen ja mui hin toimielimiin on
otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 mo ment ti, jonka mukaan 
hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hy vin voin ti aluei den välisen
yhteistoiminnan toimielimissä sekä kun nal li sis sa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ot ta mat ta aluevaltuustoja ja
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia et tä miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muu ta johdu.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan,
mikäli toimivallasta ei ole sää det ty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä tai edelleen de le goin ti pää tök ses sä, toimivalta on
aluehallituksella. Näin toimivalta edustajien nimeämiseksi
tarkastuslautakuntaan sekä kansalliskielilautakuntaan kuu luu
hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.

 Liite: HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsu

 Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen:

 Aluehallitus nimeää jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
HUS-yhtymän tarkastuslautakuntaan ja kansalliskielilautakuntaan
sekä merkitsee tiedoksi HUS-yhtymän yhtymäkokouskutsun ja siinä
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mainitut asiat.

 Lisäksi aluehallitus antaa yhtymäkokousedustajalle kokousohjeet
HUS-yhtymän toimielimiin nimettäviksi esitettävistä henkilöistä ja
tarpeelliset toimintaohjeet kokoukseen.

 Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän tarkastuslautakunnan
varsinaiseksi jäseneksi Jari Oksasen.

Aluehallitus nimesi HUS-yhtymän kansalliskielilautakunnan jäseniksi
seuraavat henkilöt:

 Varsinaiseksi jäseneksi Pamela Weckman ja tämän
henkilökohtaiseksi varajäseneksi Antti Skogster.

 Varsinaiseksi jäseneksi Kjell Grönqvist
 Varsinaiseksi jäseneksi Roger Nordman

Aluehallitus päätti yksimielisesti antaa kokousedustajalle
toimiohjeiksi kokoukseen:

- Ehdottaa aluehallituksen nimeämiä henkilöitä HUS-yhtymän
yhtymähallituksen, tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan
jäseniksi.

-  Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän hallintosäännöksi
yhtymäkokouksen esityslistan liitteen mukaisena, mutta kuitenkin
hallintosäännön § 93 osalta kannattaa Helsingin kaupungin
kokousedustajan yhtymäkokouksessa tekemää muutosehdotusta,
jonka mukaan 93 §:n ensimmäinen lause kuuluu seuraavasti:

"Jokainen jäsen voi nimetä yhtymähallitukseen yhden läsnäolo-
ja puheoikeutetun henkilön".

- Hyväksyä ehdotus luottamushenkilöiden taloudellisten
etuuksien perusteista liitteen mukaisena.

- Hyväksyä ehdotus HUS-yhtymän talousarviokehykseksi
vuodelle 2023 liitteen mukaan.

- Muuten hyväksyä väliaikaisen valmisteluryhmän pohjaehdotukset
yhtymäkokoukselle.

Aluehallitus merkitsi HUS-yhtymäkokouskutsun ja siinä mainitut
asiat tiedoksi.
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Pykälä tarkastettiin kokouksessa.
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Muutoksenhakukielto
Seuraavat päätökset koskevat hyvinvointialueesta annetun lain 141
§:n mukaisesti vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, eikä nii hin voi
hakea muutosta: §§ 1, 2, 3

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 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
kirjaamosta.

Pöytäkirja on 30.6.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.


