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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1 07.06.2022 
 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1 
Aluehallituksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

 
Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on 
lähetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on ko- 
kouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen 
verkkosivustolla (146 §). 

 
Kutsu on lähetetty 3.6.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uuden- 
maan hyvinvointialueen verkkosivustolla. 

 
Päätösehdotus: 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 

− suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoit- 
taneet sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut. 

− toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös: 
 

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

 
Aluehallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5 07.06.2022 

 

 

 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat. 

 
Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkis- 
tettavaksi puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti. 

 
Päätösehdotus: 

 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi Riku Honkasalon ja Tapani Eskolan. 

 
Päätös: 

 
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Honkasalo ja Tapani 
Eskola. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 07.06.2022 

 

 

 

TYÖTERVEYSHUOLLON HANKINTA ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLE 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 
Valmistelu ja lisätiedot: HR- jaoston puheenjohtaja Irja Suhonen ir- 
ja.suhonen@porvoo.fi, HR-jaoston varapuheenjohtaja Carita 
Schröder, carita.schröder@loviisa.fi 

 

Aluehallitus on tehnyt päätöksen 19.5.2022 työterveyshuollon kilpai- 
lutuksesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstölle ja alueen 
kuntien yrittäjille sekä yrityksille. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
työterveyshuollon palvelukuvaus sekä liite pelastustoimen lisävaati- 
muksista oli aluehallituksessa käsittelyssä päätöksenteon yhteydes- 
sä. 

 
HR jaosto on valmistellut alustavaa tarjouspyyntöä ja sopimusta 
yhdessä Lehti & CO kanssa. 

 
Kilpailutus toteutetaan oheismateriaalina olevien tarjousasiakirjojen 
luonnosten periaatteiden mukaisesti. Tarjousasiakirjat eivät 
toistaiseksi ole julkisia (Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
621/1999, 6 §). Tarkoituksena on vielä ennen tarjouspyynnön 
julkaisemista käydä tiivis markkinakartoitus, jolla varmistetaan ehtojen 
asianmukaisuus tarjoajien kannalta. Hankintamenettelyn ja palvelun 
käynnistymisen edellyttämän aikataulun vuoksi vt. 
hyvinvointialuejohtaja valtuutetaan tarkentamaan ja viimeistelemään 
tarjousasiakirjat ennen hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön 
julkaisemista. Tarjouspyyntö julkaistaan suunnitelman mukaan 
8.8.2022. 

 
Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Aluehallitus valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tarkentamaan ja 
viimeistelemään hankinnan tarjousasiakirjat ennen 
hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisua. 

 

Päätös: 
 

Tehtiin yksimielinen päätös asian käsittelemisestä esityslistan asiana 
§ 3. 

 

Päätettiin yksimielisesti lisätä, että aluehallitus tarkistaa asiakirjat 
elokuussa ennen hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisua. 

 
Aluehallitus valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tarkentamaan ja 
viimeistelemään hankinnan tarjousasiakirjat ennen 
hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön julkaisua. 

mailto:ja.suhonen@porvoo.fi
mailto:carita.schröder@loviisa.fi
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 07.06.2022 

 

 

 

AJANKOHTAISET ASIAT 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituksen jäseniä informoi- 
daan ajankohtaisista asioista. 

 

Päätös: 
 

Päätettiin yksimielisesti käsitellä asia esityslistalla kohdassa § 4. 
 

Merkittiin tiedoksi KPMG:n edustajien esitys Myrskylän ja Pukkilan 
sotepalveluiden järjestämiseen liittyen ja muut ajankohtaiset asiat. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 07.06.2022 

 

 

 

ALUEVALTUUSTON 17.5.2022 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5 
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtaja Ann- Sofie Silvennoi 
nen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi. 

 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa alue- 
valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta. Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten 
laillisuuden valvonta. Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuus- 
virheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin. Käytännössä alue halli- 
tus päättää asiasta aluevaltuuston kokouksen jälkeisessä kokoukses- 
saan. 

 
Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, 
että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastai- 
nen, aluehallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on 
viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen käsiteltäväksi. Aluehalli- 
tus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, et- 
tä se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat 
kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet 
menettelyvirheet, toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet. 

 
vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa, että sillä ei ole 
huomauttamista valtuuston (17.5.2022) päätösten laillisuudesta. 

 
Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjan mukaisina. 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 

mailto:ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 07.06.2022 

HYVINVOINTIALUEEN ALUEVAALILAUTAKUNNANVALINTA TOIMIKAUDELLE 2022- 
2025 

 
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 

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

 
Aluevaltuuston tulee vaalilain 12 a §:n nojalla asettaa hyvinvointialu- 
eelle aluevaltuuston toimikaudeksi aluevaalilautakunta, johon kuulu- 
vat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä 
tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään 
viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdolli- 
suuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella edellisissä aluevaa- 
leissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. 

 
Hallintosäännön 15 §:n mukaan aluevaalilautakunnassa on viisi (5) 
jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheen¬johtajan ja varapu- 
heenjohtajan ja viisi (5) varajäsentä. 

 
Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mu- 
kaan hyvinvointialueen toimielimissä lukuun ottamatta aluevaltuusto- 
ja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 pro- 
senttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Tasa-arvovaatimuksen 
tulee täyttyä erikseen sekä varsinaisten jäsenten että varajäsenten 
osalta. 

 
Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että aluevaltuusto sa- 
massa vaalitoimituksessa päättää valita aluevaalilautakuntaan toimi- 
kaudeksi 2022–2025 

− viisi (5) jäsentä ja 

− hallintosäännön mukaisen määrän varajäseniä, jotka 
asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jä- 
senten sijaan sekä 

− nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapu- 
heenjohtajan. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti. Merkittiin, että tämä 
pykälä tarkastettiin kokouksessa. 

mailto:mas.maatta@porvoo.fi
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 07.06.2022 
 

 

ERITYISLAINSÄÄDÄNNÖN EDELLYTTÄMIEN VASTUUVIRANHALTIJOIDEN VIRKOJEN 
PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT 

 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 
Valmistelu ja lisätiedot: HR- jaoston puheenjohtaja Irja Suhonen ir- 
ja.suhonen@porvoo.fi. 

 
Aluehallitus nimeää hallintosäännön (26 §) mukaan Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen toimialojen erityislainsäädännön edellyttämät vas- 
tuuviranhaltijat. Näitä ovat hyvinvointialueen terveydenhuollon vas- 
taava lääkäri ja sosiaalityöstä vastaava viranhaltija. Näiden vastuuvi- 
ranhaltijoiden lisäksi hallintosäännössä (36 §) hoitotyön johtajan kat- 
sotaan käyttävän erityistä ratkaisuvaltaa. 

 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 57 § mukaan terveydenhuollon toi- 
mintayksikössä on oltava vastaava lääkäri. Johtava lääkäri on 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen johtava terveyden- ja sairaanhoi- 
don, sekä lääketieteellisen hoidon viranhaltija, eli lain määrittämä 
vastaava lääkäri. Johtava lääkäri toimii lääketieteen asiantuntijana ja 
vastaa terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden yhdenmukaisuudes- 
ta, laadusta, potilasturvallisuudesta ja lainmukaisesta toteuttamises- 
ta hyvinvointialueen terveyden- ja sairaanhoidon yksiköissä. 

 
Sosiaalityön ammatillisesta johtamisesta säädetään sosiaalihuollon 
ammattihenkilöistä annetun lain 9 §:ssä. Sosiaalityöntekijän amma- 
tillisesta johtamisesta sekä yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosi- 
aalisen tuen ja palvelujen tarpeeseen vastaavasta sosiaalityön asia- 
kas- ja asiantuntijatyöstä sekä sen vaikutusten seurannasta ja ar- 
vioinnista tulee vastata sosiaalityöntekijä, joka on saanut Sosiaali- ja 
terveysalan lupa-ja valvontaviraston myöntämän oikeuden laillistet- 
tuna ammattihenkilönä harjoittaa sosiaalityöntekijän ammattia. Sosi- 
aalityön johtavana viranhaltijana toimii Itä-Uudenmaan hyvinvointi- 
alueelle sosiaalityön johtaja. 

 
Hoitotyön johtajan pätevyyttä ei ole kuvattu erikseen laissa mutta 
Terveydenhuoltolain (1326/2010) 4 § terveydenhuollon toimintaedel- 
lytykset, säädetään että toimintayksikön johtamisessa on oltava mo- 
niammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen 
hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja 
toimintatapojen kehittämistä. 

 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan 
virkojen perustamisesta päättää aluehallitus. Aluehallituksen tulee 
perustaa johtavan lääkärin, sosiaalityön johtajan ja hoitotyön johta- 
jan virat ja vahvistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perus- 
taessaan. Tilapäinen johtoryhmä ehdottaa, että johtava lääkäri, sosi- 
aalityön johtaja ja hoitotyön johtaja valitaan toistaiseksi voimassa 
oleviin virkasuhteisiin. 

 
Kyseiset viranhaltijat toimivat sosiaali- ja terveysjohtajan alaisuudes- 

mailto:ja.suhonen@porvoo.fi
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sa. 
 

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

 

Tilapäinen johtoryhmä on keskustellut johtavan lääkärin, sosiaalityön 
johtajan ja hoitotyön johtajan virkojen kelpoisuusehdoista. 

 

Tilapäinen johtoryhmä ehdottaa johtavan lääkärin kelpoisuusvaati- 
muksiksi erikoislääkärin pätevyyttä (Laki terveydenhuollon ammatti- 
henkilöstä 559/1994 4§) soveltuvalta erikoisalalta ja sosiaali- ja ter- 
veysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämää oikeutta harjoittaa 
ammattia laillistettuna ammattihenkilönä, perusterveydenhuollon 
tuntemusta sekä kokemusta johtamistehtävissä. 

 
Sosiaalityön johtajalta edellytetään Laki sosiaalihuollon ammattihen- 
kilöistä 817/2015 7§:n mukaista sosiaalityöntekijän kelpoisuutta. So- 
siaalityön johtaja toimii myös sosiaalityön ammatillisena johtajana, 
jolloin johtajana täytyy olla sosiaalityöntekijä, jolla on Sosiaali- ja ter- 
veysalan lupa- ja valvontaviraston myöntämä oikeus harjoittaa sosi- 
aalityöntekijän ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. 

 
Tilapäinen johtoryhmä on päätynyt ehdottamaan hoitotyön johtajan 
kelpoisuusehdoiksi terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 
559/1994 5§:n mukaista ylempää korkeakoulututkintoa, johtamisko- 
kemusta ja hoitotyön tuntemusta. 

 
Tilapäinen johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että kielitaitovaatimuk- 
sena edellä mainittuihin virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä 
taito sekä suullisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä 
suullinen taito. Johtavassa lääkärissä, sosiaalityön johtajassa ja hoi- 
totyön johtajassa arvostetaan hyviä johtamis-, vuorovaikutus- ja työ- 
yhteisötaitoja sekä innostavaa työotetta. 

 
Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Aluehallitus päättää 

− perustaa johtavan lääkärin, sosiaalityön johtajan ja hoito- 
työn johtajan toistaiseksi voimassa olevat virat, 

− vahvistaa virkaa perustaessaan edellä mainittujen johtajien 
virkojen kelpoisuusvaatimukseksi edellä esitetyn mukaiset 
kelpoisuusvaatimukset. 

− että kielitaitovaatimuksena edellä mainittuihin virkoihin olisi 
yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suullisesti että 
kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 

 

Päätös: 
 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 07.06.2022 
 

 

ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TULOSYKSIKKÖPÄÄLLIKÖIDEN VIRKOJEN 
PERUSTAMINEN JA VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT 

 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 
Valmistelu ja lisätiedot: vt. hyvinvointialuejohtajan sijainen Leena 
Kokko leena.kokko@sipoo.fi. 

 
Hyvinvointialuelain (611/2021 92 §) mukaan hyvinvointialueen palve- 
luksessa oleva henkilöstö on joko virkasuhteessa tai työsopimus- 
suhteessa hyvinvointialueeseen. Virkasuhteesta ja työsopimussuh- 
teesta sekä virka- ja työehtosopimuksista hyvinvointialueella sääde- 
tään erikseen. Laki kuntalain muuttamisesta (305/2003 44 §) mu- 
kaan virkasuhdetta käytetään sellaisessa tehtävässä, jossa käyte- 
tään julkista valtaa. 

 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vastuualueet ovat perhe- ja sosi- 
aalipalvelut, terveyspalvelut ja ikääntyneiden palvelut. Perhe- ja so- 
siaalipalvelut sisältävät lasten, nuorten ja perheiden palvelut, vam- 
maispalvelut, työikäisten sosiaalipalvelut sekä mielenterveys- ja 
päihdepalvelut. Terveyspalveluiden vastuualueen tulosyksiköt ovat 
terveysasemapalvelut, suun terveydenhuolto, terveyskeskussairaala 
ja lääkinnällinen kuntoutus. Ikääntyneiden palveluiden tulosyksiköt 
ovat kotona asumista tukevat palvelut, kotihoitopalvelut ja asumis- 
palvelut. 

 
Tulosyksikköpäälliköt toimivat vastuualuejohtajan alaisuudessa. Tu- 
losyksikköpäälliköt johtavat tulosyksikkönsä toimintaa. He vastaavat 
tulosyksikkönsä toiminnan suunnittelusta, taloudesta, kehittämises- 
tä, yhteensovittamisesta, toimeenpanosta, arvioinnista, riskienhallin- 
nasta ja sisäisestä valvonnasta. Lisäksi he vastaavat yksikkönsä 
henkilöstön kehittämisestä, työnjaosta ja yhteistyöstä. Tulosyksikkö- 
päällikön yleiset tehtävät on kuvattu tarkemmin Itä-Uudenmaan hy- 
vinvointialueen hallintosäännössä (34 §). 

 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (48 §) mukaan tu- 
losyksikköpäälliköiden virkojen perustamisesta päättää aluehallitus. 
Aluehallituksen tulee perustaa tulosyksikköpäälliköiden virat ja vah- 
vistaa virkojen kelpoisuusvaatimukset virkoja perustaessaan. 

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

 
Laajennettu johtoryhmä on keskustellut tulosyksikköpäälliköiden vir- 
kojen kelpoisuusehdoista ja päätynyt ehdottamaan virkojen kelpoi- 
suusehdoiksi soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, johtamisko- 
kemusta ja kyseessä olevan tulosyksikön toimialan tuntemusta. Ter- 
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veydenhuoltolain (1326/2010) 4 § terveydenhuollon toimintaedelly- 
tykset, säädetään, että toimintayksikön johtamisessa on oltava mo- 
niammatillista asiantuntemusta, joka tukee laadukkaan ja turvallisen 
hoidon kokonaisuutta, eri ammattiryhmien yhteistyötä sekä hoito- ja 
toimintatapojen kehittämistä. 

 

Laajennettu johtoryhmä ehdottaa hallitukselle, että kielitaitovaati- 
muksena virkoihin olisi yhden kotimaisen kielen hyvä taito sekä suul- 
lisesti että kirjallisesti ja toisen kotimaisen kielen hyvä suullinen taito. 
Tulosyksikköpäälliköissä arvostetaan hyviä johtamis-, vuorovaikutus- 
ja työyhteisötaitoja sekä innostavaa työotetta. 

 

Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Aluehallitus päättää 

− perustaa tulosyksikköpäälliköiden toistaiseksi voimassa 
olevat virat. 

− vahvistaa virkaa perustaessaan tulosyksikköpäälliköiden 
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: 
 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10 19.05.2022 
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9 07.06.2022 

 

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN ORGANISAATIORAKENNE 
TOIMINTAYKSIKKÖTASOLLE 

 
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10 

 
Valmistelu ja lisätiedot: Hanna Kaunisto, palvelutyön päälllikkö, 
sosiaalijohtaja hanna.kaunisto@sipoo.fi 

 

Aluevaltuusto on hyväksynyt organisaatiomallin ylätason sekä 

tulosyksikkötason aiemmissa käsittelyissään. Organisaatiomallia on 

valmisteltu edelleen sekä sote -palvelujen että konserni- ja 

strategiapalvelujen vastuualueilla. 

Sote-palveluissa tulosyksiköiden alle esitetään perustettavaksi 

toimintayksikköjä. Toimintayksikköjen johtamisrakenne määräytyy 

yksiköiden palvelutehtävien mukaisesti. Organisaatiomallin 

viimeistely voidaan tehdä vasta, kun tarkat tiedot siirtyvästä 

henkilöstöstä on saatu. Palvelujen lähijohtamisen taso tarkentuu siis 

edelleen valmistelun edistyessä. 

Konserni- ja strategiapalveluihin sijoittuvat koko sote- ja 

pelastustoimen yhteiset henkilöstö-, hallinto- talous-, kehittämis-, 

viestintä- ja digitaaliset palvelut. Vastuualueille valitaan johtajat. 

Kunkin vastuualueen tehtäväkokonaisuudet on määritelty 

esityksessä. Eri vastuualueille sijoittuva henkilöstö ja tarvittavat 

johtamisen muut rakenteet täsmentyvät valmistelutyössä edelleen. 

Hyvinvointialueen professiojohtajat ovat johtava lääkäri, hoitotyön 

johtaja ja sosiaalityön johtaja. Professiojohtajat ovat osa 

hyvinvointialueen johtamisjärjestelmää ja heidän vastuullaan on mm. 

johtaa oman alansa toimintaa tutkimukseen ja tietoon pohjautuen, 

vastata ammatillisesta osaamisesta sekä asiakas- ja potilastyön 

laadusta sekä turvallisuudesta. Johtavalla lääkärillä ja sosiaalityön 

johtajalla on myös lakisääteisiä tehtäviä liittyen palvelutuotantoon. 

Professiojohtajien sijoittuminen hallinnollisesti suoraan sosiaali- ja 

terveysjohtajan alaisuuteen vahvistaa asiakas- ja potilasnäkökulman 

tuomista ja ylläpitämistä organisaation ylätasoilla ja 

päätöksenteossa. 

Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja 

Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää 

aluevaltuustolle liitteen mukaisen toimintayksikkötason 

organisaatiomallin hyväksymistä. 

Päätös: 
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Tapani Eskola teki ehdotuksen asian palauttamisesta 

valmisteltavaksi. Puheenjohtaja totesi, että palautusehdotusta 

kannatettiin yksimielisesti. 

Aluehallitus päätti asian palauttamisesta valmisteltavaksi iltakoulun 

järjestämistä varten. 

 

 
Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9 

 
Päätösesitys, vt. hyvinvointialuejohtaja: 

 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää 
aluevaltuustolle liitteen mukaisen toimintayksikkötason 
organisaatiomallin hyväksymistä. 

 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Merkittiin, että tämä 
pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10 07.06.2022 
 

 

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN KONSERNIOHJE 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 10 
Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä ext-to- 
mas.maatta@porvoo.fi. 

 

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuustolle kuuluu päätösvalta 
hyvinvointialueen omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. 

 

Hyvinvointialuelain 4 §:n mukaan hyvinvointialue tytäryhteisöineen 
muodostaa hyvinvointialuekonsernin. Yhteisö, jossa hyvinvointialueella 
on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 §:ssä tai 6 §:n 2 momentissa tar- 
koitettu määräysvalta, on hyvinvointialueen tytäryhteisö. Itä-Uuden- 
maan hyvinvointialue toimii emoyhteisönä, jonka tytäryhteisöjä ovat sel- 
laiset yhteisöt, joissa hyvinvointialue joko yksin tai yhdessä muiden 
kanssa käyttää määräysvaltaa. 

 
Hyvinvointialuelain 48 §:ssä säädetään hyvinvointialuekonsernin omis- 
tajaohjauksesta ja säännöksen mukaan omistajaohjauksella tarkoite- 
taan toimenpiteitä, joilla hyvinvointi-alue omistajana tai jäsenenä myötä- 
vaikuttaa yhtiön tai muun yhteisön hallintoon ja toimintaan. 

 
Omistajaohjaus voi liittyä perustamissopimuksiin, yhtiöjärjestysmää- 
räyksiin, palvelujen tuottamista koskeviin ja muihin sopimuksiin, henki- 
lövalintoihin, ohjeiden antamiseen hyvinvointialuetta eri yhteisöissä 
edustaville henkilöille, muuhun hyvinvointialueen määräysvallan käyt- 
töön sekä muihin vastaaviin seikkoihin. 

 
Konsernijohtoon kuuluvat hyvinvointialuelain 50 §:n mukaisesti hyvin- 
vointialueen hallitus, hyvinvointialuejohtaja ja muut hallintosäännössä 
määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa hyvinvointialuekonsernin 
omistajaohjauksen toteutuksesta sekä konsernivalvonnan järjestämi- 
sestä, ellei hallintosäännössä toisin määrätä. 

 
Ehdotus Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserniohjeeksi on pykälän 
liitteenä. 

 
Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan 
konserniohjeen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen konserniohjeeksi. 

 
Pykälä tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa. 

Päätös: 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Merkittiin, että tämän 
pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11 07.06.2022 

 

 

 

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11 
Valmistelu ja lisätiedot: vastuuvalmistelija Matti Latva-Pirilä mat- 
ti.latva-pirilä@myrskyla.fi; hallintolakimies Tomas Määttä ext-to- 
mas.maatta@porvoo.fi. 

 

Aluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 8.3.2022 § 4 Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen hallintosäännön. Samalla valtuusto teki päätök- 
sen, että hallintosäännölle tehdään kesäkuussa ja joulukuussa 2022 
tarkistuskierros. Kevään aikana hallintosääntöön on saanut esittää 
muutoksia ja muutosehdotuksia on käsitelty hallintosäännön ja stra- 
tegian poliittisessa ohjausryhmässä. 

 
Muutosehdotukset ovat koskeneet mm. sopimusohjausta (5 luku) 
sekä toimielinten tehtäviä ja toimivallanjakoa (6 luku). Lisäksi on teh- 
ty teknisiä korjauksia. 

 

Hallintosääntöön ehdotettavat muutokset on merkitty liitteenä ole- 
vaan hallintosääntöluonnokseen keltaisella värillä. 

Liite: Luonnos Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännöksi. 

Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hy- 
väksyy liitteen mukaisen hallintosäännön ja että hallintosääntö astuu 
voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen mahdollisesta muutok- 
senhausta huolimatta ja pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo 
kokouksessa. 

 
Päätös: 

 
Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Merkittiin, että tämä 
pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12 07.06.2022 

 

 

 

HYVINVOINTIALUEEN HENKILÖSTON TURVALLISUUSSELVITTÄMINEN 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12 
Valmistelu ja lisätiedot: pelastusjohtaja Peter Johansson pe- 
ter.johansson@porvoo.fi. 

 

Lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019, 12 §:n mukaan on 
tunnistettava ne tehtävät, joiden suorittaminen edellyttää sen pal- 
veluksessa olevilta tai sen lukuun toimivilta henkilöiltä erityistä luotet- 
tavuutta. Turvallisuusselvitys tehdään tehtävissä, joissa edellytetään 
erityistä luotettavuutta. Turvallisuusselvitysten tarkoitus on estää 
Suomen turvallisuudelle tärkeiden tietojen päätyminen vääriin käsiin. 
Turvallisuusselvityksiä laaditaan vain tehtäviin, jotka on määritelty 
turvallisuusselvityslaissa (Turvallisuusselvityslaki 726/2014,19 ja 21 

§). 
 

Edellä mainittujen säädösten perusteella hyvinvointialueella on hen- 
kilöstöä, jotka tulisi turvallisuusselvittää, esimerkiksi kaikki johtajani- 
mikkeellä olevat, koko ICT-henkilöstö sekä edelleen pelastuslaitok- 
sen koko henkilöstö. 

 
Turvallisuusselvitykset tehdään Suojelupoliisin toimesta. Jotta Suoje- 
lupoliisi tekisi turvallisuusselvityksiä hyvinvointialueen henkilöstöstä, 
on hyvinvointialueen anottava asiakkuutta Suojelupoliisilta. 

 

Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päättää hakea turvallisuus- 
selvitysasiakkuutta Suojelupoliisilta ja valtuuttaa Itä-Uudenmaan pe- 
lastuslaitoksen tietoturva- asiantuntija Tuomas Lintulan tekemään 
hakemuksen. 

 
Edelleen hallitus päättää, että kaikkien hyvinvointialueelle 
johtajanimikkeellä rekrytoitavien, koko ICT-henkilöstön sekä koko Itä-
Uudenmaan pelastuslaitoksen rekrytointi-ilmoituksiin lisätään 
vaatimus suostumisesta turvallisuusselvitykseen. 

 
Henkilöturvallisuusselvitys laaditaan johtajille ja pelastuslaitoksen 
päällystölle perusmuotoisena, ICT-henkilökunnalle ja 
pelastuslaitoksen muulle henkilökunnalle suppeana. 

 

Päätös: 
 

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13 07.06.2022 

 

 

 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13 
Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa: 

 

− Vt. hyvinvointialuejohtaja 2.6.2022, § 19 

− Vt. hyvinvointialuejohtaja 25.5.2022, § 18 

 

Puheenjohtaja: 
Aluehallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa vi- 
ranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto- oikeuttaan. 

 
Päätös: 

 
Aluehallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa 
viranhaltijalle, ettei se käytä päätökseen otto-oikeuttaan. 
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ALUEHALLITUKSEN KOKOUSAIKATAULU 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 14 
Hyvinvointialueen hallintosäännön 144§:n mukaan toimielin päättää 
kokoustensaajan ja paikan. Kokous pidetään myös, mikäli puheen- 
johtaja ja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen 
jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä il- 
moittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää 
kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa ko- 
kouksen. 

 
Vt. hyvinvointialuejohtaja: 
Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus 

− päättää kokouspäivät syyskaudelle 2022, 

− tekee linjauksen aluehallituksen kokouspaikasta tai ko- 
kouspaikoista, 

− päättää, että aluehallituksen puheenjohtaja päättää ko- 
kousten alkamisajan ja kokouspaikan ja antaa tarvittavat 
ohjeet muista kokousjärjestelyistä sekä päättää tarvittaes- 
sa kokouksen peruuttamisesta. 

 

Päätös: 
 

Aluehallitus päätti kokoontua syyskaudella 11.8.2022 alkaen 
torstaisin klo 18 alkaen. 

 
Aluehallitus päätti ensisijaiseksi kokouspaikaksi Kulttuuri- ja 
kongressikeskus Taidetehtaan. 

 
Aluehallituksen puheenjohtaja päättää kokousten alkamisajan ja 
kokouspaikan ja antaa tarvittavat ohjeet muista kokousjärjestelyistä 
sekä päättää tarvittaessa kokouksen peruuttamisesta. 
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TIEDOKSI 
 

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 15 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi seu- 
raavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym. 

 

Päätös: 
 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsi tiedoksi seuraa- 
vat saapuneet kirjelmät, päätökset ym. 

 
1. Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen 
toimitiloihin liittyvät myynnit 


