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1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Itä-Uudenmaan aluehallitus
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 13.6.2022 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.
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2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.
Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkistettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.
Päätösehdotus:
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen
pöytäkirjantarkastajiksi Kristian Forsmanin ja Janne Lepolan.
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3
HYVINVOINTIALUEEN TOIMITILAT
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; vastuuvalmistelija Katja
Blomberg katja.blomberg@porvoo.fi.
Ns. voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kuntien oli
viimeistään 28.2.2022 annettava hyvinvointialueelle selvitys sosiaalija terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista.
Kaikki alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset ovat kevään 2022
aikana
toimittaneet
selvityksen
seuraavalla
yhteisellä
valmistelutekstillä: ”Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon,
erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä
olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023.
Hyvinvointialue ja kaupunki tekevät toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa ainakin 31.12.2025
asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kaupungille
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä (Voimaanpanolaki 22 §).”
Aluevaltuusto käsitteli selvityksiä kokouksessaan 29.3.2022 ja
päätti, että kuntien ja kaupunkien irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan,
sopimusten
ja
vastuiden
siirtymisestä
hyvinvointialueelle päätetään lopullisesti kevään 2022 aikana.
Kuntien toimittamien tietojen perusteella hyvinvointialueelle on
siirtymässä 237 rakennusta tai asuntoa. Näiden kohteiden
kokonaishuoneistoala on 108 000 m² ja alustava kokonaisvuokra
19,6 miljoonaa euroa vuodessa. Kuntien toimittamissa tiedoissa
löytyi kuitenkin puutteita, mm. puuttuvia vuokrasopimuksia tai
vanhentuneita vuokrasummia.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialue voi pyytää kunnalta
käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä ja asiakirjoja. Jos
hyvinvointialue katsoo, että hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät
toimitilat eivät turvaa sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen
järjestämistä alueella, hyvinvointialueen on neuvoteltava kunnan
kanssa. Kunnan on täydennettävä selvitystä viimeistään 30.6.2022
jos toimitiloissa tai sopimuksissa on tapahtunut olennaisia muutoksia
selvityksen antamisen jälkeen tai jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen olevan tarpeellinen.
Hyvinvointialue on huhtikuussa lähettänyt lisäselvityspyynnön
kuntien kiinteistö- ja toimitilavastaaville. Kirjeessä pyydetään kuntia
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mahdollisimman pian toimittamaan vuokrasopimukset ja toimitilojen
pohjakuvat jatkovalmistelua varten. Lisäksi kuntien kanssa on
sovittu keskustelutilaisuudesta, jossa käydään läpi toimitiloihin
liittyvät sopimukset ja vastuut. Näillä toimenpiteillä halutaan
varmistaa,
että
hyvinvointialueet
ja
kunnat
pääsevät
yhteisymmärrykseen
siirtyvien
toimitilojen
kokonaisuudesta
kesäkuun loppuun mennessä.
Kuntien täydennysten ja yhteisen keskustelutilaisuuden jälkeen
valmistelua jatketaan niin, että aluehallitus voi päättää siirtyvien
toimitilojen kokonaisuudesta elo-syyskuun 2022 aikana ja, että
vuokrasopimukset voidaan allekirjoittaa mahdollisimman pian.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Itä-Uudenmaan aluehallitus
valmistelutilanteen tiedoksi.

merkitsee

toimitiloihin

liittyvän
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4
SELVITYS MYRSKYLÄN JA PUKKILAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON
PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISEKSI SIIRTYMÄKAUDELLA
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 25
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi; pelastusjohtaja Peter Johansson peter.johansson@porvoo.fi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on vastaanottanut Myrskylän ja Pukkilan kunnanjohtajien kirjeen, jossa esitetään käytäviksi neuvotteluja
Itä-Uudenmaan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden välillä sen selvittämiseksi, voidaanko edellä mainittujen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut edelleen tuottaa Päijät-Hämeessä v. 2023-2025 kattavan siirtymäkauden ajan.
Myrskylän ja Pukkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan tällä hetkellä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä kuntalain mukaisena yhteistoimintana. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on siirtymässä hyvinvointialueuudistusta koskevan lainsäädännön mukaisesti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle v. 2023 alusta lukien.
Esityksessä katsotaan, että palvelujen riittävän laadukas ja
yhdenvertainen saatavuus ja toteutus vaatisi siirtymäkauden
kestävää palvelutuotantoa vanhalta alueelta käsin samoin
perusratkaisuin kuin millä palvelua on tähän mennessä tuotettu.
Esityksessä pyydetään, että aluehallitus ”päättäisi käynnistää
jäsenkuntiensa edunvalvojana pikaisesti neuvottelut Päijät-Hämeen
hyvinvointialueen kanssa tavoitteenaan mahdollistaa Myrskylän ja
Pukkilan kuntalaisten palveluiden käyttö Päijät-Hämeessä
siirtymäajalla v. 2023-2025” sekä ”kutsuisi kuntien nimeämät
osallistujat neuvotteluihin.”
Esitys tarkempine perusteineen on tämän päätösesityksen liitteenä.
Asiasta
on
keskusteltu
Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen
valmistelutoimielimen
kokouksissa
syksyn
2021
aikana.
Keskusteluja on käyty myös sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.
Alustavaksi
käsitykseksi
on
muodostunut
se,
ettei
hyvinvointialueuudistusta koskeva lainsäädäntö mahdollistaisi
tavoitellun kaltaista palvelutuotannon kokonaissiirtoa toiselle
alueelle. Keskusteluissa ei kuitenkaan erikseen ole syvennytty niihin
oikeudellisiin reunaehtoihin, jotka määrittävät toiseen alueeseen
tukeutuvan palvelutuotannon hyödyntämistä uuden lainsäädännön
perusteella. Myöskään mahdollisen yhteistoiminnan oikeudellisiin
muotoihin ei ole otettu kantaa syksyllä eikä nyt vastaanotetussa
kirjeessä. Näistä syistä neuvotteluissa tulisi keskittyä käytännön
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tahtotilan ja edellytysten selvittämisen ohessa myös tutkimaan, miltä
osin
hyvinvointialueesta
annetun
lain
(611/2021,
ns.
hyvinvointialuelaki) eri yhteistoimintamuodot sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021, ns.
järjestämislaki) palvelujen järjestämistä koskevat periaatteet mahdollistavat hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien tehtävien
siirtämisen toiselle hyvinvointialueelle.
Päätöksenteko hyvinvointialueiden hyvinvointialuelain 8 luvun
mukaisesta
yhteistoiminnasta
kuuluu
lähtökohtaisesti
aluevaltuustolle. Aluehallituksen tehtävänä on hyvinvointialuelain 43
§:n mukaisesti mm. hyvinvointialueen edun valvominen, puhevallan
käyttäminen ja toiminnan yhteensovittaminen. Lisäksi aluehallitus
valmistelee aluevaltuuston päätökset hyvinvointialuelain 98 §:n
nojalla. Tämän vuoksi voidaan pitää perusteltuna, että päätöksen
mahdolliseen yhteistoimintaan tähtäävästä selvityksestä ja
neuvottelujen käynnistämisestä tekee aluehallitus. On kuitenkin
syytä korostaa, ettei aluehallitus kirjeessä esitetystä huolimatta toimi
”jäsenkuntiensa edunvalvojana”. Aluehallitus valvoo hyvinvointialueen etua.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää

käynnistää neuvottelut Päijät-Hämeen hyvinvointialueen
kanssa Myrskylän ja Pukkilan kuntien alueen sosiaali- ja
terveydenhuollon
järjestämistai
tuottamismahdollisuuksien selvittämiseksi siirtymäkaudella
Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta käsin sekä kutsuu myös
em. kuntien erikseen osoittamat edustajat neuvotteluihin.

neuvottelujen ohella kartoittaa oikeudelliset mahdollisuudet
ja reunaehdot mahdolliselle yhteistoiminnalle.
Neuvottelut ja selvitys laaditaan viranhaltijatyönä, jonka
johtopäätökset tuodaan erikseen aluehallituksen arvioitaviksi.
Päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin
Päätös tarkastettiin heti.

yksimielisesti

keskustelun

jälkeen.

Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann-Sofie
Silvennoinen
ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi,
vt.
hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena Kokko, leena.kokko@sipoo.fi,
pelastusjohtaja Peter Johansson, peter.johansson@porvoo.fi.
Itä-Uudenmaan aluehallitus on päätöksellään edellyttänyt sekä
juridisen selvityksen hankkimista että neuvottelujen käynnistämistä
Päijät-Hämeen
hyvinvointialueen
kanssa.
Selvityksen
ja
neuvottelujen kohteena olisi mahdollisuus jatkaa Myrskylän ja
Pukkilan kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
järjestämistä tai tuottamista Päijät-Hämeen hyvinvointialueelta käsin
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mahdollisen erikseen määritellyn siirtymäkauden ajan.
Juridinen selvitys on tilattu KPMG Oy Ab:ltä (jälj. KPMG).
Selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa oikeudelliset reunaehdot ja
mahdolliset
rajoitukset
sille,
voidaanko
Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle kuuluvien kuntien palveluja järjestää tai tuottaa
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella siirtymäajalla.
KPMG:n koostama selvitys on kokonaisuudessaan luettavissa
tämän päätösesityksen liitteenä.
Selvityksessä käydään läpi etenkin hyvinvointialuelaista (611/2021)
ja ns. sotejärjestämislaista (612/2021) johtuvia reunaehtoja toisen
hyvinvointialueen alueelle sijoittuvien sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen
organisoimiselle.
Tekstissä
syvennytään
myös
hankintalain ja hyvinvointialuelain mukaisiin kriteereihin, jotka
koskevat palvelujen ostamista ja myymistä hyvinvointialueiden
välillä.
Vertailussa
ovat
hyvinvointialuelain
mukaisten
yhteistoimintamuotojen ohella mukana myös osakeyhtiöihin ja
sidosyksikköhankintoihin liittyvät periaatteet sekä yksityisessä muodossa toteutettavaa toimintaa koskevat rajaukset lainsäädännössä.
Selvityksen lopputulemana katsotaan, ettei hyvinvointialuelaki
itsessään
aseta
merkittäviä
rajoituksia
laajallekaan
hyvinvointialueiden väliselle yhteistoiminnalle. Sotejärjestämislaki
tulee kuitenkin huomioida erityislakina suhteessa edellä mainittuun.
Jälkimmäisestä johtuukin keskeisiä reunaehtoja mm. sille, että
hyvinvointialueella tulee säilyä riittävä oma sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen palvelutuotanto. Lain tulkintakäytäntöä ei vielä ole
hallintotuomioistuimissa kertynyt, joten ehdottomia ja lopullisia
johtopäätöksiä yhteistoimintaan liittyvästä järjestämisvastuun alueellisesta siirrosta ei yksinkertaisesti voida tässä vaiheessa tehdä.
Taustalla on syytä huomioida myös muut osin vastaavia
kysymyksenasetteluja
koskevat
selvitystyöt,
joihin
tässä
selvityksessä keskeisiltä osilta viitataan. Painoarvoa on annettava
sille, että etenkin sosiaali- ja terveysministeriö lain valmistelijan
asemassa on suhtautunut hyvin kriittisesti siihen, että sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä tai palvelutuotantoa siirrettäisiin
kokonaisvaltaisesti toisen alueen vastattavaksi. Vastaavat
siirtokuviot on nähty etenkin lainsäädännön tavoitteiden (mm. integraatiotavoite) kannalta ongelmallisiksi.
Keskeisinä
johtopäätöksinä
esille
nousevat
ainakin
oikeusvarmuuden puuttuminen toistaiseksi, ministeriötason kriittiset
kannanotot sekä se, etteivät lait kuitenkaan suoraan vaikuta
kieltävän
yhteistoiminnassa
toteutuvaa
järjestämisvastuun
alueellista siirtoa. Sotejärjestämislain väljistä reunaehdoista ei tässä
vaiheessa
ole
saatavissa
laintulkinta-auktoriteettien
eli
tuomioistuinten ratkaisuja. Sosiaali- ja terveysministeriö on katsonut
laajat järjestämisvastuun siirtoa tarkoittavat järjestelyt lainsäädännön
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kannalta vähintäänkin kyseenalaisiksi. Ei kuitenkaan voida sulkea
pois mahdollisuutta siihen, että hyvinvointialueet voisivat juridisesti
hyväksyttävällä tavalla sopia melko laajoistakin tehtävien siirroista.
Hyvinvointialuelain 8 luvun mukaisista tehtävien siirroista kyseeseen
tulisivat etenkin sopimus yhteisestä toimielimestä, sopimus viranomaistehtävän hoitamisesta, yhteiset virat taikka jokin näiden yhteistoimintamuotojen yhdistelmä. Hyvinvointiyhtymän toiminta voi sen
sijaan koskea vain tukipalvelujen tuottamista. Palvelutuotantoa voidaan myös tarvittaessa melko laajasti siirtää hyvinvointialueiden yhteisesti omistamalle osakeyhtiölle. Viimeisimmässä mallissa järjestelyä rajaa etenkin se, ettei varsinaista julkisen vallan käyttöä eli viranomaispäätöksentekoa voida antaa yksityiselle.
Hyvinvointialuelain ja sotejärjestämislain säännökset ja sanamuodot
eivät vaikuta suoranaisesti estävän hyvinvointialueiden laajaakaan
yhteistoimintaa
sosiaalija
terveydenhuollon
palvelujen
järjestämisessä
ja
tuottamisessa,
jos
siitä
sovitaan
hyvinvointialuelain mukaisena yhteistoimintana ja sitä koskevin
ehdoin. Toisaalta etenkin sotejärjestämislain reunaehdot jättävät
merkittävästi tulkinnanvaraa, ja merkitystä tulee antaa myös
valtakunnan tasolla ilmaistuille käsityksille siitä, etteivät vastaavat
alueellisiin siirtoihin johtavat järjestelyt olisi lainsäädännön tavoitteiden mukaisia.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevan selvityksen Myrskylän
ja Pukkilan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen mahdollista
siirtymäkautta koskevien järjestelyjen oikeudellisista reunaehdoista.
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5
KUUKAUSIRAPORTTI TALOUSARVION TOTEUTUMASTA AJALTA 1.1.-31.5.2022
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: Hallinto-, talous-, tilat- ja tukipalvelutjaoston
varapuheenjohtaja Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue sai vuonna 2021 valtionavustusta
471 826 euroa josta vuoden loppuun mennessä jäi käyttämättä 58
484,82 euroa. Tämä käyttämättä jäänyt osuus voidaan käyttää tänä
vuonna. Tammikuussa 2022 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle
maksettiin avustusta 1 489 757 euroa toiminnan valmisteluun.
Maaliskuussa 2022 maksettiin 7 191 821 euroa toiminnan
valmisteluun sekä ICT –järjestelmien muutoksiin.
Toukokuun loppuun mennessä näistä avustuksista on palkkoihin,
palveluiden ostoihin sekä muihin toimintakuluihin kulunut 1 260 536
euroa. Palveluiden ostot sisältävät palkka- ja talousjärjestelmien projektityöt, kuntien virkamiesten työpanokset, juristipalvelut sekä hankinta-asiantuntijan palvelut.
ICT-hankkeeseen Itä-uudenmaan hyvinvointialue haki valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä 15 476 191 euroa sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT
–muutokseen. Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 6 772 508,97
euroa. Avustus on tarkoitus käyttää aikavälillä 1.7.2021-31.12.2025
syntyviin ICT -kustannuksiin. Tästä avustuksesta on maksettu ennakkomaksuna maaliskuussa 2 901 426 euroa. Toukokuun loppuun
mennessä hankkeen ennakkomaksusta on käytetty 513 022 euroa.
Liite: Tuloslaskelmaraportti
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi talousraportin ajalta 1.1.-31.5.2022.
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6
JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA YHTYMÄKOKOUKSESSA HUS-YHTYMÄN
HALLITUKSEEN
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fI.
Perustelut:
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt
kokouksessaan 19.4.2022 § 31 HUS-yhtymän perussopimuksen.
Yhtymän jäsenten on nimettävä yhtymäkokouksessa 7.7.2022
edustajansa perussopimuksessa mainittuihin toimielimiin, joita ovat
yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta.
Ensimmäisessä
yhtymäkokouksessa
nimetään
jäsenet
yhtymähallitukseen, kun tarkastuslautakunnan ja kansalliskielilautakunnan jäsenet nimetään myöhemmässä kokouksessa.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella on yhtymähallituksessa yksi
varsinaisen jäsenen paikka ja yksi varajäsenen paikka. Jäsenten
valinnassa yhtymähallitukseen ja muihin toimielimiin on otettava
huomioon tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentti, jonka mukaan
hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja hyvinvointialueiden välisen
yhteistoiminnan toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja ja
kunnanvaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin
vähintään 40 prosenttia, jollei erityisestä syystä muuta johdu.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan,
mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on
aluehallituksella. Näin toimivalta jäsenen ja varajäsenen
nimeämiseksi osakkuusyhtiön hallitukseen kuuluu hallintosäännön
nojalla aluehallitukselle.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää nimetä HUS-yhtymän yhtymähallitukseen
varsinaisen jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
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HUS- YHTYMÄKOKOUKSEN 7.7.2022 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext- tomas.maatta@porvoo.fi.
HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenien valtuustoissa voimaanpanolain 616/2021 edellyttämässä määräajassa.
Saman lain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja
Helsingin kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on hyväksynyt
kokouksessaan 19.4.2022 § 31 HUS-yhtymän perussopimuksen,
jonka 7 §:n mukaisesti yhtymäkokous on yhtymän ylintä
päätösvaltaa käyttävä toimielin ja kutakin jäsentä edustaa
yhtymäkokoukseen nimetty edustaja, jolle on lisäksi nimettävä
henkilökohtainen varaedustaja.
HUS-yhtymän ensimmäinen yhtymäkokous on tarkoitus pitää
7.7.2022
läsnäolokokouksena
Helsingin
Meilahdessa
ja
lakisääteisten asioiden lisäksi ehdotetaan, että yhtymäkokouksessa
käsiteltäisiin ehdotus HUS-yhtymän talousarvion kehykseksi
vuodelle
2023
sekä
HUS-yhtymän
luottamushenkilöiden
taloudellisten etuuksien perusteet.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan,
mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa eikä määrätty
hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toimivalta on
aluehallituksella. Näin toimivalta yhtymäkokousedustajan ja tämän
henkilökohtaisen varaedustajan nimeämiseksi yhtymäkokoukseen
kuuluu hallintosäännön nojalla aluehallitukselle.
Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää
1.
nimetä yhtymäkokousedustajan ja tälle henkilökohtaisen
varaedustajan
HUS-yhtymän
ensimmäiseen
yhtymäkokoukseen.
2.
antaa
yhtymäkokousedustajalle
kokousohjeet
HUS-yhtymän
toimielimiin
nimettäviksi
esitettävistä
henkilöistä.
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ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VAMMAISNEUVOSTON VALINTA
TOIMIKAUDEKSI 2022-2025
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.
Perustelut:
Hyvinvointialuelaissa (611/2021) säädetään hyvinvointialueen
asukkaiden
osallistumismahdollisuuden
yhdeksi
muodoksi
vaikuttamistoimielinten asettaminen. Hyvinvointialuelain 32 §:n
mukaan aluehallituksen tulee asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava
nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien
turvaamiseksi
hyvinvointialueen
vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen
vammaisneuvosto.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa
toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.
Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä.
Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa
hyvinvointialueen
toiminnan
suunnitteluun,
valmisteluun,
toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten,
ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän
tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee
ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 17 §:n mukaan
vammaisneuvoston
toimintasäännön
hyväksyy
aluehallitus.
Toimintasäännössä
todetaan
muun
muassa
toimielimen
lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja
valintatapa,
toimikausi,
kokousja
toimintakäytännöt,
puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä
yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.
Aluehallitus päätti 7.4.2022 § 43 pyytää 30.4.2022 mennessä
kuntien vaikuttamistoimielimiltä yhden tai enintään kaksi ehdokasta
hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin
vanhusneuvostoon,
vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. Ehdotukset nimettävistä
henkilöistä pyydettiin toimittamaan 30.4.2022 mennessä. Kaikkia
ehdotuksia ei saatu määräaikaan mennessä ja nimeämispyyntö
kunnille uusittiin.
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Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus
nimeää
seuraavat
henkilöt
Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen vammaisneuvoston jäseniksi toimikaudeksi
2022–2025:













Mirja Juusti, Askola
Janne Riekki, Askola
Jonas Lindström, Loviisa
Jyrki Laakso, Loviisa
Tuula Räikkönen, Sipoo
Monica Ståhls-Hindsberg, Sipoo
Håkan Westerholm, Porvoo
Maija Aatelo, Porvoo
Pauli Ritola, Lapinjärvi
Eeva Hava, Myrskylä
Hannele Käenaho-Virtala, Myrskylä
Robert Almiala, Pukkila
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ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VANHUSNEUVOSTON VALINTA
TOIMIKAUDEKSI 2022- 2025
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.
Perustelut:
Hyvinvointialuelaissa (611/2021) säädetään hyvinvointialueen
asukkaiden
osallistumismahdollisuuden
yhdeksi
muodoksi
vaikuttamistoimielinten asettaminen. Hyvinvointialuelain 32 §:n
mukaan aluehallituksen tulee asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava
nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien
turvaamiseksi
hyvinvointialueen
vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen
vammaisneuvosto.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa
toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että
kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja.
Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä.
Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa
hyvinvointialueen
toiminnan
suunnitteluun,
valmisteluun,
toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla
vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten,
ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän
tarvitsemiensa palveluiden kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee
ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 16 §:n mukaan
vanhusneuvoston
toimintasäännön
hyväksyy
aluehallitus.
Toimintasäännössä
todetaan
muun
muassa
toimielimen
lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja
valintatapa,
toimikausi,
kokousja
toimintakäytännöt,
puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen sekä
yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa.
Aluehallitus päätti 7.4.2022 § 43 pyytää 30.4.2022 mennessä
kuntien vaikuttamistoimielimiltä yhden tai enintään kaksi ehdokasta
hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielimiin
vanhusneuvostoon,
vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. Ehdotukset nimettävistä
henkilöistä pyydettiin toimittamaan 30.4.2022 mennessä. Kaikkia
ehdotuksia ei saatu määräaikaan mennessä ja nimeämispyyntö
kunnille uusittiin.
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Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus
nimeää
seuraavat
henkilöt
Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen
vanhusneuvoston
jäseniksi
toimikaudeksi
2022–2025:

Hannes Bjurstöm, Askola

Petri Hyvönen, Loviisa

Nina Björkman-Nysten, Loviisa

Juha Huotari, Sipoo

Hans Blomberg, Sipoo

Leena Sorjonen, Porvoo

Carl-Johan Numelin, Porvoo

Kenneth Lévin, Lapinjärvi

Eeva Hava, Myrskylä

Hannele Käenaho-Virtala, Myrskylä

Erja Sihlman, Pukkila
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DIGIFINLAND OY:N OSAKKEIDEN MERKITSEMINEN JA OSAKASSOPIMUKSEN
HYVÄKSYMINEN
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-tomas.maatta@porvoo.fi.
Perustelut:
DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan
omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia
digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja
muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti
tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa
tällä hetkellä muun ohella Omaolo ja Päivystysapu 116117
-palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaalija terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden
2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen
säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy
hyvinvointialueille
1.1.2023
alkaen.
On
tärkeää,
että
hyvinvointialueet tulevat valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja
voivat siten hyödyntää yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja.
Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin
omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja
Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana
toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut
DigiFinlandin
omistusrakenteesta
ja
liiketoiminnasta
hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen kanssa marras-joulukuussa
2021 ja tammikuussa 2022. Keskusteluiden perusteella DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion
yhteisenä sidosyksikkötoimijana. Valtiovarainvarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa 2022 yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön ja sisäministeriön sekä hyvinvointialueiden,
Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa neuvottelut
DigiFinlandin
omistuksesta
ja
osakassopimuksesta
sekä
yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan
vastikkeetta
DigiFinlandin
osakeomistuksen
enemmistöstä
hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi
sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee
yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina vähintään 33,4
prosentin
omistusja
äänivaltaosuus
yhtiössä.
Tällöin
hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan
luovuttaa yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä.
Tarkoitus on, että niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet
jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä.
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Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan
suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.
DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat
hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023
lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUSyhtymä ja valtio.
Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen
niitä
kilpailuttamatta.
Sidosyksikköasemaan
liittyvän
ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat
eivät käytännössä voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun
edelläsuunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely on tullut voimaan.
Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja
HUS-yhtymä hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien
palvelusopimusten nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan
yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä.
Omistusjärjestelyn
toteuttamista
koskevan
valtioneuvoston
yleisistunnon päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset
täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUSyhtymälle
suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä
on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita.
Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1. Osakemerkinnän ehtona
on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen 2
mukaisen osakassopimuksen.
Liitteet:
1.
2.
3.

Osakeannin ehdot
Osakassopimus
Merkintäsitoumus

Vt. hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää, sillä edellytyksellä, että Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n
osakkeita:

merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7)
osakkeita olennaisilta osin liitteen 1 mukaisin ehdoin;

sitoutua ja allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen
olennaisilta osin liitteen 2 mukaisin ehdoin; ja

valtuuttaa
hyvinvointialuejohtajan
allekirjoittamaan
olennaisilta osin liitteen 2 mukaisen osakassopimuksen ja
liitteen 3 mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen,
hyväksymään
merkittävien
osakkeiden
määrän
mahdollisen
muutoksen
ja
neuvottelemaan
ja
hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin 1–3.
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AJANKOHTAISET ASIAT
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.




Ehdotus Helsingin ja Uudenmaan hyvinvointialueiden
yhteistyön järjestämiseksi ja yhteistyösopimukseksi.
Talousarvion laadintaohje.
Tukipalvelut.
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VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:
¨

Vt. hyvinvointialuejohtaja. 9.6.2022. 20§.
Puheenjohtaja:
Aluehallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto- oikeuttaan.
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TIEDOKSI
Itä-Uudenmaan aluehallitus
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi
seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.


HUS-yhtymän talousarvio 2023- raamin valmistelutilanne.

