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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 1 15.09.2022

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

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

 Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on
lä he te 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 12.9.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uu den-
maan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

 Päätösehdotus:
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

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

 toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.

 Asian käsittely:

Esittelijä, hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist esitti, että §§ 4, 5 ja 9
poistettaisiin kokouksen esityslistalta.

 Päätös:

 Aluehallitus suoritti nimenhuudon ja totesti esteen ilmoittaneet sekä
varajäseninä kokoukseen kutsutut. Aluehallitus totesi kokouksen
laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 Aluehallitus päätti poistaa §§ 4, 5 ja 9 kokouksen esityslistalta.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2 15.09.2022

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 2
 Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

 Päätösehdotus:
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen

pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Eskola ja Otto Andersson.

 Päätös:

 Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tapani Eskola ja Otto
Andersson.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 15.09.2022

ITÄ- UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TALOUSSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3
 Valmistelu ja lisätiedot: hallintopäällikkö Marjut Helske mar-

jut.helske@porvoo.fi.

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 26 §:n mukaan
alue hal li tus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta.
Hal lin to sään nös sä luku 12 käsittelee talouden hoitoa. Tätä lukua
täs men ne tään taloussäännöllä. Taloussäännössä aluehallitus myös
de le goi talouden hoitoon liittyviä tehtäviä viranhaltijalle.

 Taloussäännön hyväksyy aluehallitus. Sen toimivalta tulee hal lin to-
sään nön 26 §:stä.  ”Mikäli toimivallasta ei ole säädetty laissa, eikä
mää rät ty hallintosäännössä tai edelleen delegointipäätöksessä, toi-
mi val ta on aluehallituksella.”

 Päätösehdotus,hyvinvointialuejohtaja:

 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyy liitteenä
olevan taloussäännön hyvinvointialueen taloussäännöksi.

 Päätös:

 Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4 15.09.2022

HYVINVOINTIALUEJOHTAJAN SIVUTOIMI-ILMOITUKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 4

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

Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist on tehnyt ilmoituksen kahdesta
sivutoimesta:

 2M-IT, hallituksen jäsen

 Turku City Data, hallituksen jäsen

Kunnallisesta ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 18 §:n
2 momentissa on säädetty, että viranhaltija ei saa ottaa vastaan tai pitää
sellaista sivutointa, jonka hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä. Tällaisenkin
sivutoimen hoitamiseksi voi hakea työnantajan lupaa. Muiden sivutoimien osalta
riittää, että viranhaltija ilmoittaa niistä työnantajalle.

Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että viranhaltija
ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään
saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan
haitata tehtävän asianmukaista hoitamista. Sivutoimena ei saa harjoittaa
sellaista toimintaa, joka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa
työnantajaa.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 60 §:n mukaan
sivutoimilupahakemuksen ratkaisee ja sivutoimiluvan peruuttamisesta sekä
sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää aluehallitus.

Hyvinvointialuejohtaja Lönnqvistin tämänhetkiset luottamustehtävät eivät niiden
osalta tehdyn arvion kannalta aiheuta esteellisyyttä taikka vaaranna luottamusta
tasapuolisuuteen hyvinvointialuejohtajan tehtävän hoidon osalta.
Luottamustehtävillä ei muutenkaan ole vaikutusta hyvinvointialuejohtajan
tehtävän asianmukaisen hoitamisen kannalta. Luottamustehtävien luonne ei
myöskään ole sellainen, että kysymys olisi työnantajan kanssa kilpailevasta
toiminnasta, josta työnantajalle syntyisi vahinkoa.

Päätösehdotus, puheenjohtaja:

Aluehallitus päättää käsitellä asian puheenjohtajan ehdotuksen pohjalta, koska
esittelijä on esteellinen esittelemään asiaa ja merkitsee hyvinvointialuejohtajan
tekemät sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi, koska luottamustehtävissä ei ole kyse
kilpailevasta toiminnasta eivätkä ne aiheuta esteellisyyttä, vaaranna luottamusta
tasapuolisuuteen taikka vaikuta hyvinvointialuejohtajan tehtävän
asianmukaiseen hoitamiseen.

Päätös:

mailto:ext-tomas.maatta@porvoo.fi
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Aluehallitus päätti yksimielisesti, että tämä asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta, koska esittelijä on esteellinen käsittelemään asiaa.
Merkittiin, että Max Lönnqvist poistui esteellisenä kokouksesta ennen tämän
asian käsittelyn alkamista (asianosaisjäävi).

Aluehallitus päätti merkitä hyvinvointialuejohtajan sivutoimi-ilmoitukset tiedoksi
päätösehdotuksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5 15.09.2022

HENKILÖSTÖN SIIRTOSUUNNITELMA JA -SOPIMUS

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 5

  Voimaanpanolain mukainen henkilöstö siirtyy Itä-Uudenmaan 
  hyvinvointialueella niin sanotun automaattisella liikkeenluovutuksella
  hyvinvointialuelainsäädännön mukaisesti. Kunnista ja kuntayhtymistä
  hyvinvointialueelle siirtyy sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
  tehtävät ja tehtäviä hoitava henkilöstä, opiskelijahuollon kuraattorit ja
  psykologit sekä tukipalveluhenkilöstö, joiden tehtävistä vähintään puolet on
  edellä mainittujen tehtävien tukitehtäviä. Lisäksi erityishuoltopiirien Etevan
  ja Kårkullan toiminta ja henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle niiltä osin kuin
  ne pääasiallisesti sijoittuvat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella.

Siirtosuunnitelma on hyvinvointialueen toimeenpanosuunnitelma toimivan
ja turvallisen henkilöstön siirtymän varmistamiseksi. Suunnitelmassa
kuvataan toimenpiteet ja karkea aikataulu toimenpiteille. Siirtosuunnitelma
toimii myös osana yhteistoimintamenettelyä henkilöstön siirtojen tueksi.
Siirtoon liittyvät järjestelyt valmistellaan yhteistoiminnassa luovuttavissa
organisaatioissa ja hyvinvointialueella henkilöstön edustajien kanssa.

Henkilöstön siirtosopimus tehdään henkilöstöä luovuttavien työnantajien ja
hyvinvointialueen kesken. Henkilöstön automaattisella
liikkeenluovutuksella siirtämisen periaatteet tulevat
hyvinvointialuelainsäädännöstä. Tästä syystä siirtosopimus on enemmän
asioiden todentamisen väline.

Siirtosopimus on ensisijaisesti sujuvan siirron edellytysten varmentamista
ja siirtohetkeen liittyvistä vastuunjaoista sopimista eri toimijoiden kesken.
Siirtosopimus toimii liikkeenluovutusneuvottelujen pohjana. Sopimusta
täydennetään ja tarkennetaan neuvottelujen kuluessa. Siirtosopimus
käsitellään sekä henkilöstöä luovuttavan että henkilöstöä vastaanottavan
työnantajan yhteistoimintaelimessä ennen päätöksentekoa. Neuvottelun
päätteeksi syntynyt henkilöstön siirtosopimus sekä tarkka listaus
siirtyvästä henkilöstöstä tuodaan hyvinvointialueen päätöksentekoon
loppuvuodesta 2022.

Luonnokset henkilöstön siirtosuunnitelmaksi ja -sopimukseksi on käsitelty
ennen aluehallituksen ja valtuuston käsittelyä hyvinvointialueen
yhteistoimintaelimessä 23.2.2022 ja 2.9.2022 olleissa kokouksissa.
Aluehallitus käsitteli ensimmäisen kerran henkilöstön siirtosuunnitelma- ja
sopimusluonnokset 17.3.2022 ja aluevaltuusto 19.4.2022 olleissa
kokouksissaan.

Liitteet 

Liite 1 Luonnos henkilöstön siirtosuunnitelmaksi
Liite 2 Luonnos henkilöstön siirtosopimukseksi

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto

 hyväksyy henkilöstön siirtosopimuksen ja henkilöstön
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siirtosuunnitelman ja lähettää ne luovuttavien organisaatioiden
tiedoksi sekä

 toteaa, että henkilöstön siirtosuunnitelmaa päivitetään
valmistelutilanteen edetessä.

  Päätös:

  Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 15.09.2022

KEHITYSVAMMAISTEN ERITYISEN VAATIVIEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN
UUDELLAMAALLA 1.1.2023 JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRRON JÄLKEEN JA
LIIKKEENLUOVUTUKSEN VALMISTELUN ALOITTAMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Erityisen vaativat kehitysvammaisten palvelut Uudellamaalla

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa
erityishuoltopiirien kuntayhtymät lakkaavat ja niiden toiminta siirtyy
1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestettäväksi. Tällä hetkellä
Suomi on jaettu 15 erityishuoltopiiriin, joiden alueet määrää
valtioneuvosto. Uudellamaalla suomenkielisiä kehitysvammaisten
erityishuollon palveluista vastaavat Eteva kuntayhtymä, joka
muodostaa Uudenmaan ja Etelä-Hämeen erityishuoltopiirin, ja
Helsingin kaupunki, joka muodostaa oman erityishuoltopiirinsä.
Ruotsinkielisistä kehitysvammaisten erityishuollon palveluista vastaa
Kårkulla samkommun koko Uudellemaalle.

Uudistuksessa Eteva kuntayhtymän toiminta jakautuu kuuden
hyvinvointialueen toiminnaksi. Neljän Uudenmaan hyvinvointialueen
lisäksi toimintaa jakautuu Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen
hyvinvointialueille. Helsingin kaupunki jatkaa omana
kehitysvammapalvelujen järjestäjänä ja tuottajana.

Eteva kuntayhtymän kehitysvammapsykiatrian yksiköt toimivat
Keravalla, Lahdessa ja Hämeenlinnassa. Asiakaspaikkoja on
yksiköissä yhteensä 43 aikuisille ja 4 lapsille. Vakansseja on
yhteensä 122. Kehitysvammapoliklinikalla Vantaalla on 10
vakanssia ja asiantuntijapalveluissa 44 vakanssia.

Yksiköt tuottavat erityisen vaativia ja pitkälle vietyä erikoistumista
edellyttäviä kehitysvammahuollon ja terveydenhuollon palveluja
koko Etevan alueella. Lääketieteellisten palvelujen osalta
palvelutuotanto tapahtuu yhteistoiminnassa Helsingin ja Uudenmaan
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) kanssa ja Etevan ylilääkäri
sekä kaikki kehitysvammapsykiatristen yksiköiden lääkärit ovat
virkasuhteessa HUS-kuntayhtymään. Yksiköiden henkilöstö on
pääsääntöisesti terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Helsingin erityishuoltopiiri käyttää vaativimpien palvelujen osalta
muun muassa Etevan palveluita. Helsingin erityishuoltopiirillä ei ole
esimerkiksi omaa kehitysvammapsykiatrian yksikköä ja
helsinkiläisten tahdosta riippumatonta erityishuoltoa toteutetaan
Etevan yksiköissä. Vaativimpien erityispalveluiden osalta Etevan
toiminnan tosiasiallinen väestöpohja on 2,0 miljoonaa asukasta
(Uudenmaan ja Etelä-Hämeen sekä Helsingin erityishuoltopiirit).
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Palveluihin esitetyt muutokset

Uudellamaalla toimii viiden hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin,
Etevan, Kårkullan, Uudenmaan yhteisen vammaisneuvoston ja
HUS-kuntayhtymän yhteistyöhanke (KEPA Uusimaa), joka
valmistelee kehitysvammaisten palvelujen uudelleenorganisointia ja
järjestämistä Uudenmaan alueella sote-uudistuksen aiheuttamista
muutoksista johtuen. Hankkeen ohjausryhmä on esittänyt sekä
suomenkielisten että ruotsinkielisten erityispalveluiden osalta, että

1. HUS-yhtymä järjestää Helsingin kaupungille ja Uudenmaan
hyvinvointialueille yhteisesti järjestettävät kehitysvammaisten
terveydenhoidon hoidon porrastus -mallin 3-tason palvelut,
kuten erityisosaamista vaativa kehitysvammapsykiatria,
neurologia ja perinnöllisyyslääketiede.

2. Uudenmaan hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki
järjestävät (pois lukien Itä-Uusimaa) hoidon porrastus -mallin
mukaiset 1½-tason palvelut, kuten
kehitysvammapoliklinikkapalvelut, autismiohjaus, fysio-,
puhe-, toimintaterapia- ja psykologipalvelut.

3. HUS-yhtymä tukee ja täydentää Uudenmaan
hyvinvointialueiden perustasolla toteutettavia
kehitysvammaisten terveydenhoidon palveluita konsultaatio-
ja arviointipalveluilla.

Alla olevassa taulukossa esitetään nykyinen ja suunniteltu
palvelumalli 1.1.2023 alkaen. HUS-kuntayhtymä tuottaa jo nykyisin
kaaviossa mainitut 2-tason palvelut.

Tällä
hetkellä 3-tason palvelut

1.1.2023
jälkeen

ETEVA ja
HUS

(ETEVA
tuottaa

Helsingille
)

(Kårkulla
tuottaa

Varsinais-
Suomessa

)

Tertiääritaso =
erikoissairaanhoidon
erityistaso

- Tertiääritasolle kuuluva
erikoissairaanhoito, kuten
ei-kehitysvammaisilla
henkilöillä
- Erityisosaamista vaativa
kehitysvammapsykiatria
- Erityisosaamista vaativa
kehitysvammaisuuteen liittyvä
neurologia
- Kehitysvammaisten
perinnöllisyyslääketiede

HUS
(Kårkulla
tuottaa

Varsinais
-Suomes
sa ja tätä
ostetaan
Kårkullalt

a)

Tällä
hetkellä 2-tason palvelut

1.1.2023
jälkeen
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HUS

Sekundaaritaso =
erikoissairaanhoidon
peruspalvelut

- Erikoissairaanhoito, kuten
ei-kehitysvammaisilla
henkilöillä
- Mukaan lukien
kehitysvammaisten henkilöiden
neurologia
- Myös psykiatrinen
erikoissairaanhoito, ellei vaadi
selkeää erityisosaamista
- Erityisjärjestelyjä (anestesiaa
tms.) vaativat tutkimukset ja
hoito
- Anestesiaa vaativa suun
terveydenhuolto

HUS

Tällä
hetkellä 1,5-tason palvelut

1.1.2023
jälkeen

ETEVA,
suuret
kunnat,

kunta-yhty
mät

 Kårkulla)

Perustason erityispalvelut =
Keskitetysti järjestetyt (ja/tai
suurten kaupunkien omat)
kehitysvammaisten
terveyspalvelut

- Moniammatillisen vaativan
kuntoutussuunnitelman
laatiminen Kelan vaativaa
lääkinnällistä kuntoutusta
varten
- Kehitysvammaisuuden vuoksi
tarvittavat arviot ja lausunnot
- Kehitysvammaisille suunnatut
erityispalvelut
- Tarvittaessa asiantuntijana
toimiminen
rajoittamistoimenpiteitä varten
tarvittavissa arvioissa
- Kehitysvammalääketieteen
konsultaatiot perustason
palveluille

HUS
&

Hyvinvoin
ti-alueet

Tällä
hetkellä 1-tason palvelut

1.1.2023
jälkeen
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Kunnat

Perustaso =
Perusterveydenhuolto

- Somaattinen hoito
- Suun terveydenhuolto
- Psykiatrinen perustason hoito
- Muut tavanomaiset
perustason avopalvelut
- Rajoittamistoimenpiteitä
varten tarvittavat lääkäri- ja
psykologiarviot
- Perustason kuntoutus ja sen
suunnittelu

Hyvinvoin
ti-alueet

Kepa Uusimaa -hankkeen ohjausryhmän esitys perustuu siihen, että
kyseessä on jo tällä hetkellä sote-integroitu palvelukokonaisuus,
joka olisi palveluiden jatkuvuuden ja henkilöstön pysyvyyden
turvaamiseksi tärkeää säilyttää yhtenä kokonaisuutena.
Keskitettäväksi esitetty vaativien erityispalvelujen
palvelukokonaisuus muodostaa myös asiakkaan näkökulmasta
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Jos kokonaisuus jakautuisi
alueille, vaarantaisi se puolestaan erityisen vaativien palvelujen
jatkuvuuden.

Tärkeintä on löytää sellainen ratkaisu, jossa Etevan vaativat palvelut
säilyvät yhtenä kokonaisuutena, yksikön tuottamien palveluiden taso
ei heikkene ja yksikössä oleva osaaminen eli henkilöstö kyetään
säilyttämään. Tämänhetkisen käsityksen mukaan KEPA Uusimaa
-hankkeen esittämä ja edellä kuvattu malli tiettyjen palveluiden
tuottamisesta HUS-yhtymän toimesta täyttää parhaiten mainitut
kriteerit.

Liikkeenluovutukseen liittyvät kysymykset

Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on käsitellyt kehitysvammaisten
erityispalvelujen keskittämisen valmistelua kokouksessaan
28.2.2022 § 33 ja päättänyt esittää Kanta-Hämeen,
Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan,
Vantaa-Keravan ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueille, että edellä
mainitut hyvinvointialueet valtuuttavat Eteva kuntayhtymän
käynnistämään omalta osaltaan liitteessä esitetyn kokonaisuuden
liikkeenluovutusprosessin HUS-yhtymälle. Perusteluina todetaan,
että liikkeenluovutuksen toteutumisen varmistamiseksi 1.1.2023
mennessä, on valmistelutyö aloitettava välittömästi, koska
hyvinvointialueiden ja HUS-yhtymän välisten järjestämissopimusten
valmistuminen tulee kestämään ajallisesti kauan. Edellä mainittu
liikkeenluovutus poikkeaa voimaanpanolain pääsäännöstä ja
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hyvinvointialueen tulee osaltaan hyväksyä liikkeenluovutusprosessin
valmistelutyön käynnistäminen. Lisäksi yhteistoimintamenettelyn
aloittaminen Eteva kuntayhtymässä edellyttää, että asia on käsitelty
ja hyväksytty hyvinvointialueiden osalta.

Liikkeenluovutus tarkoittaa, että toiminnallinen kokonaisuus
käsittäen henkilöstön, tilat (vuokrasopimukset) ja laitteet siirtyvät
työnantajalta toiselle henkilöstön palvelussuhteiden ehtojen
pysyessä muuttumattomina. Muiden sopimusten osalta siirretään
liikkeenluovutuksen kohteena olevan toimintayksikön
yksikkökohtaiset sopimukset sekä osuus Eteva kuntayhtymän
yhteisistä sopimuksista, mikäli se on palvelujen jatkuvuuden
takaamiseksi välttämätöntä. Asiakkaiden osalta siirretään
31.12.2022 voimassa olevat asiakassopimukset.
Liikkeenluovutuksessa ei siirretä HUS-yhtymään mitään omaisuutta,
jolla on merkittävää arvoa. Liikkeenluovutuksen kohteena olevia
toimintoja sijaitsee Länsi-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan,
Itä-Uudenmaan, Vantaa-Keravan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen
hyvinvointialueilla. Kanta- ja Päijät-Hämeen hyvinvointialueiden
aluehallitukset ovat 16.05.2022 ja 20.06.2022 kokouksissaan omalta
osaltaan valtuuttaneet Eteva kuntayhtymän käynnistämään
liikkeenluovutusprosessin HUS-yhtymälle. Liikkeenluovutuksen
kohteena olevien Etevan vaativien palvelujen kokonaisuuden
(kehitysvammapsykiatriset yksiköt, kehitysvammapoliklinikka ja
asiantuntijapalvelut) on tarkoitus siirtyä HUS-yhtymälle 1.1.2023
alkaen.

Etevan palveluiden tietojärjestelmänä on tällä hetkellä TietoEvryn
Lifecare-ohjelmisto. HUS-yhtymä käyttää Epic Systemsin asiakas- ja
potilastietojärjestelmä Apottia. Osana liikkeenluovutusta tulee
ratkaista asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö ja tietojen siirto.

Liikkeenluovutuksen valmistelusta aiheutuu kustannuksia.
HUS-yhtymälle aiheutuvista tavanomaisista ja kohtuullisista
liikkeenluovutuksen valmistelukustannuksista sovitaan erikseen
HUS-yhtymän hallituksessa. HUS-yhtymän tulee seurata aiheutuvia
kustannuksia kirjanpidossaan ja raportoida niistä Uudenmaan
hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.

Muodollisesti liikkeenluovutuspäätöksen tekee luovuttaja eli Etevan
hallitus ja luovutuksen vastaanottaa HUS-kuntayhtymän hallitus
saatuaan luovutukseen HUS-yhtymän hallituksen hyväksynnän
voimaanpanolain 49 §:n 2 momentin mukaisesti.

 Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

  Aluehallitus päättää

1. Valtuuttaa Eteva kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan
liitteessä esitetyn erityisen vaativien palvelujen kokonaisuuden
liikkeenluovutusprosessin valmistelun HUS-yhtymälle
yhteistoiminnassa HUS-kuntayhtymän, Uudenmaan
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hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Uudellamaalla
toimivien erityishuoltopiirien kanssa. Valmistelun tavoitteena on
selostusosassa kuvattujen kehitysvammaisten erityispalvelujen
siirtäminen HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien.

1. Valtuuttaa HUS-kuntayhtymän hallituksen sopimaan
liikkeenluovutuksen valmistelusta aiheutuvista tavanomaisista ja
kohtuullisista kustannuksista, jotka peritään Uudenmaan
hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta näiden asukaslukujen
mukaisessa suhteessa.

2. Edellyttää, että ruotsinkielisten palveluiden saatavuutta ja
erityisasiantuntijoiden sijoittumista tulee jatkossa arvioida vielä
erikseen.

Päätös:

Esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että

  Aluehallitus päättää

 1. Eteva kuntayhtymän käynnistämään omalta osaltaan liitteessä
 esitetyn erityisen vaativien palvelujen kokonaisuuden 
 liikkeenluovutusprosessin valmistelun HUS-yhtymälle 
 yhteistoiminnassa HUS-kuntayhtymän, Uudenmaan 
 hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sekä Uudellamaalla
 toimivien erityishuoltopiirien kanssa. Valmistelun tavoitteena on
 selostusosassa kuvattujen kehitysvammaisten erityispalvelujen
 siirtäminen HUS-yhtymälle 1.1.2023 lukien,

 2. Valtuuttaa HUS-kuntayhtymän hallituksen sopimaan 
 liikkeenluovutuksen valmistelusta aiheutuvista tavanomaisista ja
 kohtuullisista kustannuksista, jotka peritään Uudenmaan 
 hyvinvointialueilta ja Helsingin kaupungilta näiden asukaslukujen
 mukaisessa suhteessa ja

 3. turvata ruotsinkielisten palveluiden saatavuuden 
 kehitysvammaisille henkilöille siten, että palvelut 
 tasolla 1½ (porrasmalli) järjestetään hyvinvointialueen toimesta.
 Tästä johtuen Kårkullan Itä-Uudenmaan alueellisen 
 asiantuntijatiimin henkilöstö siirtyy Itä-Uudenmaan 
 hyvinvointialueelle sosiaali- ja terveydenhuollon 
 sekä pelastustoimen uudistusta koskevan  
 lainsäädännön sekä voimaanpanolain 56 §:n nojalla.
 Palvelutasolla 3 järjestettävistä ruotsinkielisistä palveluista tulee
 laatia yhteistyösopimus HUSin sekä kaksikielisten 
 hyvinvointialueiden välillä.

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 15.09.2022

MYRSKYLÄN JA PUKKILAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN
JÄRJESTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

Päätöshistoria

Aluehallitus 16.6.2022 § 5

Aluehallitus 24.3.2022 § 25

Valmistelu ja lisätiedot: Leena Kokko, hyvinvointialuejohtajan
sijainen

Myrskylän kunnanhallitus on kokouksessaan 5.9.2022 päättänyt
pitää voimassa jo aikaisemmin ilmaisemansa kuntien valtuustojen
iltakouluissaan linjaamat kannat palveluiden järjestämisestä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymässä sopimusperusteisesti
ylimenovaiheessa vuosien. 2023–2025 ajan ja Pukkilan
kunnanhallitukselle esitetään samansisältöistä päätösehdotusta
12.9.2022.

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen valmistelussa ei ole katsottu
tarkoituksenmukaiseksi muuttaa uudistuksessa sovittua aluejakoa,
eikä Pukkilaa ja Myrskylää ole ajateltu eikä resursoitu
Päijät-Hämeessä sinne kuuluvaksi. Tämä johtuu siitä, että
Päijät-Häme integroi Sysmän ja Heinolan palvelut alueelleen
kuuluviksi, eivätkä alueen resurssit riittäisi järjestämään
valtioneuvoston päätöksestä poikkeavia toimintoja.

Itä-Uudenmaan valmistelijat osallistuivat Pukkilan ja Myrskylän
valtuustojen iltakouluihin toukokuussa 2022. Tilaisuuksissa
kerrottiin, miten Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistautunut
järjestämään sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelut ko. kunnissa. Tilaisuuksista saatiin positiivista palautetta.

Itä-Uudellamaalla suunniteltaessa palvelujen järjestämistä
Myrskylässä ja Pukkilassa on huomioitu lain hengen ja tavoitteen
mukaisesti, että palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti,
hyvinvointialueella yhdenvertaisesti ja saavutettavuus huomioiden.
Tätä suunnittelutyötä on edistetty Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
valmistelussa mutta valmistelutilanteen tiedottamisessa on selvästi
ollut puutteita.

Palveluja tullaan järjestämään Pukkilan ja Myrskylän kuntien omissa
toimintayksiköissä pääsääntöisesti kuten tähänkin asti.
Peruspalvelut järjestetään kunnan omissa toimipisteissä, joihin
palvelut on suunniteltu väestöpohjan mukaan siten, että kuntalaiset
pääsääntöisesti hakeutuvat peruspalveluihin (lääkäri- ja
hoitajavastaanotto, laboratoriopalvelut, suunterveydenhuolto,
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neuvola ja kouluterveydenhuolto, sosiaalityön palvelut) oman
kunnan toimipisteissä. Tämä on myös tärkeää alueellisten
lähipalveluiden säilyttämisen näkökulmasta. Mahdollinen
valinnanvapaus käytettynä muilla alueilla heikentää Itä-Uudenmaan
mahdollisuuksia järjestää palveluita ja on myös huomattava, että
aluevalinnat tehdään vähintään vuodeksi kerrallaan.

Erityiset palvelut kuten virka-ajan ulkopuolinen
terveyskeskuspäivystys, hammaslääkäripäivystys, sosiaali- ja
kriisipäivystys sekä perheoikeudelliset palvelut on koko
hyvinvointialueella keskitetty Porvoon kaupunkiin.

Ikääntyneiden kotiin vietävät palvelut sekä palveluasuminen pysyvät
ennallaan. Henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksessa Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle entisinä työntekijöinä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistautunut tiedottamaan
Myrskylän ja Pukkilan asukkaita palveluiden järjestämisestä
välittömästi päätöksen jälkeen ja tiedottamista jatketaan aktiivisesti
myös tulevaisuudessa.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

- merkitä Myrskylän kunnanhallituksen 5.9.2022 lausunnon tiedoksi,

- että, hyvinvointialueen palveluiden järjestämisen valmistelua
jatketaan valtioneuvoston päättämän aluejaon perusteella
yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueen kuntien kanssa

Päätös:

Aluehallitus päätti merkitä Myrskylän kunnanhallituksen 5.9.2022
lausunnon tiedoksi ja että, hyvinvointialueen palveluiden
järjestämisen valmistelua jatketaan valtioneuvoston päättämän
aluejaon perusteella yhteistyössä kaikkien hyvinvointialueen kuntien
kanssa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8 15.09.2022

TOIMIELIN- JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 8
 Seuraavat toimielimet ja viranhaltijat ovat lähettäneet pöytäkirjansa

ja päätösluettelonsa:

    - Hyvinvointialuejohtaja 30.8.2022 § 8: Itä-Uudenmaan 
    hyvinvointialueen jäsenehdokkaiden nimeäminen
    hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukuntaan
    - Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 § 9: Hankintapäätös  
    Aura-asiakastietojärjestelmän siirtoprojektista
    - Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 § 10: Hankintapäätös 
    Effector-tietojärjestelmän muutostöistä
    - Hyvinvointialuejohtaja 6.9.2022 § 11: Hankintapäätös 
    Abilita-asiakastietojärjestelmän muutostöistä
    - Hyvinvointialuejohtaja 9.9.2022 § 12: Tulorekisterin  
    pääkäyttäjien nimeäminen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

 Puheenjohtaja:

 Aluehallitus merkitsee toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset tie-
dok si ja ilmoittaa toimielimelle ja viranhaltijalle että se ei käytä pää-
tök siin otto-oikeuttaan.

 Päätös:

 Aluehallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tiedoksi ja ilmoittaa
viranhaltijalle, ettei se käytä päätöksiin otto-oikeutta.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9 15.09.2022

TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 9
 Itä- Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi

seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.

 - KTAY, kirje
 - TEHY, kannanotto hallintosääntövalmisteluun
 - TEHY, kannanotto henkilöstöedustajista hallintosäännössä

 Päätös:

 Aluehallitus merkitsi saapuneet kirjelmät tiedoksi.


