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 Heikki Vestman Tomas Määttä

Puheenjohtaja Sihteeri

Käsitellyt asiat  § 1 - 5
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  Irmeli Hoffren  Christoffer Hällfors 

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 30.6.2022
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 1 21.06.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 1
 Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden to tea-

mi nen.

 Hyvinvointialueen hallintosäännön (106§) mukaan kokouskutsu on
lä he tet tä vä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajassa
ko kouk ses ta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hy vin voin ti alu-
een verkkosivustolla (106§).

 Kutsu kokoukseen on lähetetty 17.6.2022 sekä julkaistu sa man ai kai-
ses ti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

 Päätösesitys:
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

 suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen
ilmoittaneet sekä kokoukseen va ra jä se ni nä kutsutut,

 toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

 Päätös:

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

 - suoritti kokouksen nimenhuudon ja totesi esteen ilmoittaneet sekä
 kokoukseen varajäseninä kutsutut.
 - totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 2 21.06.2022

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 2
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (126§)

alue val tuus to valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua
tar kis ta maan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöy tä-
kir jaa ei tarkasteta kokouksessa.

 Pöytäkirjan valmistuttua aluevaltuuston sihteeri lähettää sen tar kis-
tet ta vak si ja hyväksyttäväksi sähköisesti puheenjohtajalle ja valituille
tar kas ta jil le.

 Päätösesitys:

 Aluevaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Irmeli Hof-
fre nin ja Riku Honkasalon.

 Päätös:

 Puheenjohtaja teki muutosehdotuksen, jonka mukaan
pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irmeli Hoffren ja Christoffer Hällfors.

 Valtuusto hyväksyi muutosesityksen yksimielisesti ja kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Irmeli Hoffren ja Christoffer Hällfors.
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 3 21.06.2022

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 3
 Aluevaltuuston kokouksen käsiteltävät asiat on ilmoitettu ennalta ko-

kous kut sus sa ja sen mukana toimitetussa esityslistassa.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 118 §:n mukaan
asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei alue-
val tuus to toisin päätä.

 Päätösesitys:

 Aluevaltuusto päättää hyväksyä kokouksen esityslistan.

 Päätös:

 Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 14 16.06.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 4 21.06.2022

HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 14

Valmistelu ja lisätiedot:

Sipoon kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtaja Leena Kokko,
leena.kokko@sipoo.fi

Aluevaltuusto on päätöksellään 17.3.2022 § 10 perustanut
hyvinvointialuejohtajan viran sekä määritellyt viran kelpoisuusehdot ja
hakuilmoituksessa painotettavat kriteerit. Samalla on päätetty viran haettavaksi
julistamisesta ja valmistelussa noudatettavasta menettelystä. Virka on päätetty
täytettävän viiden vuoden määräajaksi.

Hyvinvointialuejohtajan virka oli julkisesti haettavana ajanjaksolla
19.4.-10.5.2022. Hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekry-palvelussa, te-palvelut.fi:ssä
sekä Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa. Hakuilmoitus on esitetty
myös tämän päätöksen liitteenä.

Hakuajan päättymiseen mennessä hyvinvointialue vastaanotti seitsemän
hakemusta. Kaikki hakijat täyttivät hakuilmoituksessa asetetut kelpoisuusehdot.

Hakuprosessi koostui useista eri vaiheista ja siinä hyödynnettiin ulkoisen
rekrytointikonsultin palveluja. Kaikki seitsemän hakijaa haastateltiin.
Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen jatkoon ja aluehallituksen
haastateltaviksi valittiin viisi hakijaa, joiden katsottiin perustuslain
virkavalintaperusteiden nojalla olevan sopivimpien joukossa haettavaan
tehtävään. Seuraavalta haastattelukierrokselta jatkoon suoriutui kolme hakijaa,
joiden katsottiin vertailussa parhaiten täyttävän virkavalinnan perusteet. Kolmelle
parhaalle hakijalle suoritettiin ulkoisen rekrytointikonsultin henkilöarvioinnit.
Testaamisessa hyödynnettiin esimerkiksi persoonallisuuden ja kyvykkyyden
arviointia sekä selvitettiin hakijoiden motivaatiota. Arviointien tavoitteena oli
saada esiin johtajuuspotentiaalia sekä tunnistaa vahvuuksia ja myös riskialttiita
piirteitä. Valintamenettelyä jatkettiin vielä aluevaltuuston haastatteluilla.
Haastattelutilaisuuksissa rekrytointikonsultti oli selostamassa henkilöarviointien
tuloksia ja muutenkin aluevaltuuston jäsenten käytettävissä.

mailto:leena.kokko@sipoo.fi
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Yhteenveto hakijoiden keskeisestä kokemus- ja koulutustaustasta on esitetty
tämän päätösesityksen liitteenä.

Hyvinvointialueesta annetun lain (ns. hyvinvointialuelaki, 611/2021) 45 §:n
mukaan hyvinvointialuejohtajan valinnasta päättää aluevaltuusto.
Virkavalintaperusteina kyseeseen tulevat perustuslain 125 § 2 mom. mukaiset
taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Haastatteluissa ja henkilöarvioinneissa esille nousseiden henkilökohtaisten
ominaisuuksien sekä hakijoiden koulutuksesta ja kokemuksesta saadun
selvityksen perusteella valintaa valmistelleet ovat muodostaneet
kokonaisarvionsa kolmesta sopivimmasta ehdokkaasta haettuun virkaan.
Valinnan valmistelussa on painotettu hakuilmoituksessa lueteltuja kriteereitä.

Aluehallitukselle esitetään, että se päättää ehdotuksestaan
hyvinvointialuejohtajaksi aluevaltuustolle virkavalintaperusteiden nojalla ja
hakijoista saadun selvityksen perusteella sekä huomioiden erityisesti
hakuilmoituksessa korostetut ominaisuudet.

Valinta aluevaltuustolle valittavaksi esitettävästä henkilöstä tehdään
terveystieteiden maisteri Ann-Sofie Silvennoisen, terveystieteiden maisteri Pia
Nurmeen ja kauppatieteiden maisteri Max Lönnqvistin välillä.

Myös hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta päättäminen kuuluu aluevaltuustolle
hallintosäännön 53 §:n perusteella.

Sovelletut säännökset

Perustuslaki 125 §

Liitteet

Hakuilmoitus

Hakijayhteenveto - sisältää henkilötietoja, ei julkaista yleisessä tietoverkossa.

Päätösesitys, puheenjohtaja:
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Aluehallitus käy keskustelun ja valitsee aluevaltuustolle esitettäväksi
hyvinvointialuejohtajan virkaan valittavan henkilön.

Valintaprosessissa mukana ovat tässä vaiheessa terveystieteiden maisteri
Ann-Sofie Silvennoinen, terveystieteiden maisteri Pia Nurme ja kauppatieteiden
maisteri Max Lönnqvist.

Aluehallitus esittää viran täytettäväksi kuuden (6) kuukauden koeajalla
aluevaltuuston jo aiemmin päättämäksi viiden (5) vuoden määräajaksi.
Virkavalinta on ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan valittu on esittänyt
hyväksyttävän todistuksen terveydentilastaan. Valitulle henkilölle suoritetaan
myös turvallisuusselvitys.

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto samalla päättää hyvinvointialuejohtajan
kokonaispalkkauksesta. Hyvinvointialuejohtajan kanssa tehdään erikseen
johtajasopimus, jonka hyväksyy aluehallitus hyvinvointialuelain 46 §:n
mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.

Päätös: 

Aluehallitus päätti yksimielisesti, että tämä asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa.

Merkittiin, että vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen poistui
esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista klo 19.30
(esteellisyyden peruste: hallintolaki 28 § 1 mom. kohta 1, asianosaisjäävi).

Kokoukseen osallistuvat viranhaltijat sihteeriä lukuun ottamatta poistuivat
kokouksesta asiasta käydyn keskustelun ja päätöksenteon ajaksi klo 19.30 -
20.35.

Asiassa käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti päätösesitystään kuulumaan
seuraavasti:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,

2. virka täytetään aluevaltuuston jo aiemmin päättämäksi viiden (5) vuoden
määräajaksi ja virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,

3. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on esittänyt
terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja
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4. valitulle henkilölle suoritetaan turvallisuusselvitys.

Hyvinvointialuejohtajan kanssa tehdään erikseen johtajasopimus.

Kokouksessa muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 4

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto päättää

1. suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,

2. valita hyvinvointialuejohtajan viiden (5) vuoden määräajaksi ja
virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,

3. todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on
esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja

4. valitulle henkilölle suoritetaan turvallisuusselvitys.

Hyvinvointialuejohtajan kanssa tehdään erikseen johtajasopimus.

Liitteet:

1. hakuilmoitus
2. hakijayhteenveto (sisältää henkilötietoja - ei julkaista yleisessä
tietoverkossa)

  Päätös:

  Otto Andersson teki seuraavan sisältöisen muutosehdotuksen:

  Muutosehdotuksen jälkeen päätösehdotus kuuluisi seuraavasti:

  Aluevaltuusto päättää

  1.      suorittaa hyvinvointialuejohtajan virkavaalin,
  2.      valita hyvinvointialuejohtajan viiden (5) vuoden määräajaksi
  ja virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,
  3.      valita hyvinvointialuejohtajan virkaan valitun mahdollisen
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  kieltäytymisen johdosta varalle henkilön,
  4.      valita hyvinvointialuejohtajan virkaan varalle valitun
  mahdollisen kieltäytymisen johdosta varalle henkilön,
  5.      todeta, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu on
  esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja
  6. valitulle henkilölle suoritetaan turvallisuusselvitys.
  Hyvinvointialuejohtajan kanssa tehdään erikseen johtajasopimus.

  Aluevaltuusto hyväksyi muutosehdotuksen yksimielisesti.

  Merkittiin, että puheenjohtaja ilmoitti, että
  valtuutetuilla on ennen virkavaalia halutessaan
  mahdollisuus tutustua ehdokkaiden hakemuksiin ja
  henkilöarviontien tuloksiin kokouksessa.

  Puheenjohtaja teki ehdotuksen, jonka mukaan
  virkavaali toimitetaan enemmistövaalina suljetuin
  lipuin. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan
  ehdotuksen yksimielisesti.

  Puheenjohtaja teki ehdotuksen vaalimenettelystä seuraavasti:

  - Äänestyslippuun kirjoitetaan yhden ehdokkaan sukunimi.

  - Hakijoiden nimet esitetään kokoukselle sukunimen mukaisessa
  aakkosjärjestyksessä. Kokouksen sihteeri luettelee virkavaalissa
  ehdokkaana olevat henkilöt.

  - Valtuutettu voi antaa yhden äänen vaalissa kenelle tahansa 
  kelpoisuusvaatimukset täyttäneistä hakijoista.

  - Ääntä ei ole pakollista antaa.

  - Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajiksi valitut ja he 
  avustavat muutenkin vaalitoimituksessa.

  - Ääntenlaskun aikana pidetään kokoustauko.

  - Äänestysliput jätetään vaaliuurnaan nimenhuutojärjestyksessä, jonka
  kokouksen sihteeri suorittaa.

  Ehdotus vaalimenettelystä hyväksyttiin yksimielisesti.

  Kokouksen sihteeri luetteli virkavaalissa ehdokkaana olevat henkilöt:

  - Halme, Eeva Stiina
  - Kiukas, Vertti
  - Kiviniemi, Antero
  - Lönnqvist, Max
  - Markkula, Harri
  - Nurme, Pia
  - Silvennoinen, Ann-Sofie
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  Puheenjohtaja julisti virkavaalin alkaneeksi.

  Ääntenlaskun ajaksi klo 18.50 - 19.02 puheenjohtaja keskeytti 
  kokouksen.

  Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen.

  Virkavaalissa annettiin yhteensä 59 ääntä ja äänet jakautuivat 
  seuraavasti:

  Halme, Eeva Stiina 0 ääntä
  Kiukas, Vertti 0 ääntä
  Kiviniemi, Antero 0 ääntä
  Lönnqvist, Max 27 ääntä
  Markkula, Harri 0 ääntä
  Nurme, Pia 14 ääntä
  Silvennoinen, Ann-Sofie 18 ääntä

  Koska hyvinvointialuejohtajan vaalissa kukaan ei ole saanut yli puolta
  annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen
  välillä: Lönnqvist ja Silvennoinen.

  Ääntenlaskun ajaksi klo 19.39-19.49 puheenjohtaja keskeytti 
  kokouksen.

  Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen.

  Virkavaalissa annettiin yhteensä 59 ääntä ja äänet jakautuivat 
  seuraavasti:

  Lönnqvist, Max 40 ääntä
  Silvennoinen, Ann-Sofie 19 ääntä

  Koska uudessa vaalissa eniten ääniä on saanut Max Lönnqvist, on
  hänet valittu Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajaksi.

  Lisäksi valtuusto suoritti hyvinvointialuejohtajan kieltäytymisen varalle
  hyvinvointialuejohtajan varahenkilön virkavaalin.

  Ääntenlaskun ajaksi klo 20.08-20.19 puheenjohtaja keskeytti 
  kokouksen.

  Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen.

  Virkavaalissa annettiin yhteensä 59 ääntä ja äänet jakautuivat 
  seuraavasti:

  Halme, Eeva Stiina 0 ääntä
  Kiukas, Vertti 0 ääntä
  Kiviniemi, Antero 0 ääntä
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  Markkula, Harri 0 ääntä
  Nurme, Pia 22 ääntä
  Silvennoinen, Ann-Sofie 37 ääntä

  Koska Ann-Sofie Silvennoinen on saanut yli puolet äänistä, on hänet
  valittu hyvinvointialuejohtajan virkaan valitun mahdollisen kieltäytymisen
  johdosta varahenkilöksi.

  Puheenjohtaja tiedusteli vaalituloksen perusteella aluevaltuustolta,
  voiko aluevaltuusto yksimielisesti valita hyvinvointialuejohtajan virkaan
  varalle valitun mahdollisen kieltäytymisen johdosta varahenkilöksi Pia
  Nurmeen.

  Aluevaltuusto päätti yksimielisesti valita virkavaalissa 
  hyvinvointialuejohtajan virkaan varalle valitun mahdollisen 
  kieltäytymisen johdosta tämän varahenkilöksi Pia Nurmeen.

  Puheenjohtaja totesi aluevaltuuston päätökseksi, että aluevaltuusto on
  suorittamansa virkavaalin tuloksena valinnut hyvinvointialuejohtajan
  virkaan viiden (5) vuoden määräajaksi Max Lönnqvistin.

  Virkaa täytettäessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa,

  Valtuusto on virkavaalissa valinnut hyvinvointialuejohtajan virkaan
  valitun mahdollisen kieltäytymisen johdosta varalle Ann-Sofie 
  Silvennoisen ja edelleen virkavaalissa valinnut hyvinvointialuejohtajan
  virkaan varalle valitun mahdollisen kieltäytymisen johdosta varalle Pia
  Nurmeen.

  Valtuusto päättää, että valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes valittu
  on esittänyt terveydentilastaan hyväksyttävän todistuksen ja valitulle
  henkilölle suoritetaan turvallisuusselvitys.

  Hyvinvointialuejohtajan kanssa tehdään erikseen johtajasopimus.
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 5 21.06.2022

ALUEVALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto § 5
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (138 §) mukaan

val tuus to ryh mäl lä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
hy vin voin ti alu een toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa.

 Aloite toimitetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti. Hal lin-
to sään nön (138 §) mukaan aloite on lähetettävä aluehallituksen val-
mis tel ta vak si. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitetteessa tar koi te-
tun asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Puheenjohtaja to-
teaa hallintosäännön 138 §:n mukaiset aloitteet.

 Päätösesitys:
 Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähettää

aloit teet aluehallituksen valmisteltaviksi.

 Päätös:

 Merkittiin, että kokouksessa ei luovutettu yhtään valtuustoaloitetta.


