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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto
Aluevaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden totea-
mi nen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (107 §) mukaan kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta. Samassa ajas-
sa kokouksesta on tiedotettava yleisessä tietoverkossa hy vin voin ti-
alu een verkkosivustolla (106§).

Kutsu kokoukseen on lähetetty 26.10.2022 sekä julkaistu sa man ai-
kai ses ti Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Päätösehdotus:

  Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto

  - suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet sekä
  kokoukseen varajäseninä kutsutut,
  - toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan (126§)
aluevaltuusto valitsee jokaisessa kokouksessaan kaksi valtuutettua
tarkistamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin
pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.

Pöytäkirjan valmistuttua aluevaltuuston sihteeri lähettää sen
tarkistettavaksi ja hyväksyttäväksi puheenjohtajalle ja
pöytäkirjantarkastajille.

Päätösehdotus:
  Aluevaltuusto valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Lilli Kahrin ja
  Mikael Karlssonin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3 06.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

3
ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PALKKIOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN JA
VIRANHALTIJOIDEN KOKOUSPALKKIOISTA PÄÄTTÄMINEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 3

Valmistelu ja lisätiedot: tilapäisen johtoryhmän jäsen, Myrskylän kun-
nan hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä matti.latva-pirila@myrskyla.fi ja
hal lin to la ki mies Tomas Määttä, ext-tomas.maatta@porvoo.fi

Perustelut

Hyvinvointialueen hallintosääntöä ja sen liitteenä olevaa palk kio-
sään töä on tarpeen mukaan päivitetty hyvinvointialueen or ga ni saa-
tion valmistelun kuluessa. Itä-Uudenmaan aluevaltuusto hyväksyi
ko kouk ses saan 8.3.2022 § 4 hyvinvointialueen hallintosäännön liit-
tee nä olevan luottamushenkilöiden palkkiosäännön, jossa mää ri te-
tään luottamushenkilöille maksettavat kokous- ja muut palkkiot sekä
nii den perusteet. Hyväksytyssä palkkiosäännössä ei kuitenkaan hy-
vin voin ti alu een viranhaltijoiden tai muiden työntekijöiden osalta ole
mää ri tet ty heille suoritettavia kokouspalkkioita ja muita palkkioita ko-
kouk siin taikka muihin hyvinvointialueen tilaisuuksiin osal lis tu mi ses-
ta.

Aluevaltuusto on niin ikään kokouksessaan 14.6.2022 § 4 hy väk sy-
nyt hallintosääntöön muutoksia, joiden johdosta myös palk kio sään-
töä on muutettava. Nämä muutokset hallintosääntöön koskivat esi-
mer kik si vaikuttamistoimielinten edustajien osallistumista hy vin voin ti-
alu een toimielinten kokouksiin. Vaikuttamistoimielinten palkkiotasoa
on selvitetty vertaamalla hyvinvointialueiden palkkiosääntöjä. Lisäksi
alun perin hyväksytyssä palkkiosäännössä on määräyksiä koskien
vaa li lau ta kun nan (aluevaalilautakunta) toimituspäiviä sekä ään ten-
las ken taa ja niistä maksettavia palkkioita. Aluevaalilautakunta ei tee
ään ten las ken taa eikä sille näin ollen synny toimituspäiviä. Alue vaa li-
lau ta kun nan puheenjohtajistoon ja jäseniin sekä lautakunnan toi min-
taan voidaankin soveltaa muita lautakuntia koskevia palk kio mää-
räyk siä, minkä vuoksi sitä koskeva pykälä voitaisiinkin palk kio sään-
nös tä poistaa.

Palkkiosääntöä ehdotetaan muutettavaksi seuraavilta osin:

1 § Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielinten kokouksista
suo ri te taan seuraavat kokouspalkkiot:

 Vaikuttamistoimielimen puheenjohtajan ja vaikuttamistoimielimen
jä se nen kokouspalkkioiden vahvistaminen
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 Toimielimen varapuheenjohtajan kokouspalkkion korottaminen,
mi kä li varapuheenjohtaja toimii kokouksen puheenjohtajana yli
puo let kokouksen kestosta

 Vaikuttamistoimielinten (vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, nuo-
ri so val tuus to) edustajien osallistumisesta aluevaltuuston, alue hal li-
tuk sen, lautakunnan tai jaoston kokoukseen

 Viranhaltijoiden ja muiden työntekijöiden palkkiot kokouksiin ja
mui hin tilaisuuksiin osallistumisesta.

3 § Vaalilautakunnan palkkio

Tämä palkkiosäännön pykälä poistettaisiin.

Palkkiosääntöön ehdotettavat muutokset on merkitty liitteenä ole-
vaan palkkiosääntöluonnokseen keltaisella korostusvärillä.

Liite: palkkiosääntö, päivitetty versio

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päät-
tää

1.Hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön hyvinvointialueen palk-
kio sään nök si ja siihen ehdotettavat muutokset,

2.että palkkiosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on
teh nyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen
ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja

3.että, palkkiosääntöä sovelletaan takautuvasti soveltuvin osin sel-
lais ten palkkioiden maksamisen osalta, joita ei ole hy vin voin ti alu-
een viranhaltijoille tai työntekijöille voitu asiaa koskevien palk kio-
sään tö mää räys ten puuttumisen johdosta heille vielä suorittaa.

Päätös:
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

Aluevaltuusto päättää

1. Hyväksyä liitteenä olevan palkkiosäännön hyvinvointialueen
palkkiosäännöksi ja siihen ehdotettavat muutokset,
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2. että palkkiosäännön muutos tulee voimaan heti, kun valtuusto on
tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan päätöksen ja
mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ja

3. että, palkkiosääntöä sovelletaan takautuvasti soveltuvin osin
sellaisten palkkioiden maksamisen osalta, joita ei ole hyvinvointialueen
viranhaltijoille tai työntekijöille voitu asiaa koskevien
palkkiosääntömääräysten puuttumisen johdosta heille vielä suorittaa.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6 06.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

4
ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN SUUNNITELMAPOISTOJEN PERUSTEET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 6

Valmistelu ja lisätiedot: Sari Klenberg, controller, sari.klenberg@porvoo.fi
   Annette Povenius, controller annette.povenius@loviisa.fi
   Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut 19.4.2022
yleisohjeen hyvinvointialueen pysyvien vastaavien kirjaamisesta. Hyvinvointialue-
ja kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot ovat osa hyvinvointialueiden hyvää
kirjanpitotapaa.

Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen hallintosäännön 81 § mukaisesti
aluevaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Aluehallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat
sekä poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Liite 1

Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2023
alkaen 

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle että, aluevaltuusto hyväksyy
liitteenä olevat Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen suunnitelmapoistojen perusteet
1.1.2023 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

  Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevat Itä-Uudenmaan 
  hyvinvointialueen suunnitelmapoistojen perusteet 1.1.2023 alkaen.

mailto:sari.klenberg@porvoo.fi
mailto:annette.povenius@loviisa.fi
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 06.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

5
SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

 Valmistelu ja lisätiedot: Annette Povenius, controller,  
annette.povenius@loviisa.fi ; Sari Klenberg, controller, sari.klenberg@porvoo.fi;
Katja Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

  Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen 
  johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on
  edistää hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien 
  ennaltaehkäisyä ja hallintaa, mahdollisuuksien ja vahvuuksien 
  hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa kehittämistä ja tuloksellisuutta.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä
sekä kaikkea hyvinvointialueen toimintaa, josta hyvinvointialue vastaa
omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden
myötä.

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää
hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan aluehallituksen tehtävänä on
huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan
järjestämisestä.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan
hyvinvointialuejohtaja vastaa siitä, että hyvinvointialueen sisäinen
valvonta ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Sisäistä
valvontaa ja riskienhallinnan perusteita koskeva ohje tuodaan
aluehallituksen hyväksyttäväksi.

LIITE: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että

- Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueella.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

mailto:annette.povenius@loviisa.fi
mailto:sari.klenberg@porvoo.fi
mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
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Päätösehdotus, aluehallitus:

  Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan ja 
  riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi Itä-Uudenmaan 
  hyvinvointialueella.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

6
HYVINVOINTIALUESTRATEGIAN HYVÄKSYNTÄ

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 7

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist,
ext-max.lonnqvist@porvoo.fi; Ilona Koskenniemi, ilona.koskenniemi@askola.fi

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan
hyvinvointialuestrategiasta. Lain 41 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava
strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa huomioon
asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen, palvelujen järjestämistä ja tuottamista
koskevat strategiset linjaukset, säädetyt palvelutavoitteet, omistaja- ja
henkilöstöpolitiikka sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen tilanteesta
strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja
niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien toteuttamiseen. Strategia
tarkistetaan vähintään kerran aluevaltuuston toimikaudessa.

Strategian tekeminen hyvinvointialueella alkoi keväällä 2022 ja strategiaa
työstettiin seminaareissa luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteistyönä
sekä hallintosäännön ja strategian poliittisen ohjausryhmän kokouksissa.

Liite: Hyvinvointialuestrategialuonnos

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää hyväksyä
liitteenä olevan hyvinvointialuestrategian.

Asian käsittely

 Marketta Mattila teki muutosehdotuksen, jonka mukaan terapiatakuu näkyy
 kirjauksella ”Toteutetaan terapiatakuu hyvinvointialueella.” Muutosehdotusta ei
 kannatettu ja se näin ollen raukesi.

 Tapani Eskola teki Jenna Perokorven ja Marketta Mattilan kannattamana
 muutosehdotuksen 1., jonka mukaan kohtaan Palvelujen laatu, saatavuus ja
 jatkuvuus lisätään strateginen aloite:

 Palveluseteleitä käytetään täydentämään palveluja.

 Tapani Eskola teki Jenna Perokorven ja Marketta Mattilan kannattamana
 muutosehdotuksen 2., jonka mukaan kohtaan Osaava, hyvinvoiva ja riittävä
 henkilöstö lisätään strateginen aloite:

mailto:ext-max.lonnqvist@porvoo.fi
mailto:ilona.koskenniemi@askola.fi
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Varmistetaan hoitajamitoituksen toteutuminen ikääntyneiden sekä 
 vammaisten palveluasumisessa ja edistetään mitoituksen saamista kotihoitoon
 sekä sen seuraamista.

Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: Pohjaehdotuksen
 kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja Eskolan muutosehdotuksen 1. hyväksymisen
 kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

 Äänestystulos:

 JAA 11 (Honkasalo, Andersson, Björkman, Edgren, Forsman, Kujala, Lind,
 Lindqvist, Nurme, Railila, Servin) 
 EI 3 (Eskola, Mattila, Perokorpi)

 Hyväksyttiin puheenjohtajan seuraava äänestystapaesitys: Pohjaehdotuksen
 kannalla olevat äänestävät 'Jaa' ja Eskolan muutosehdotuksen 2. hyväksymisen
 kannalla olevat äänestävät 'Ei'.

 Äänestystulos:

 JAA 11 (Honkasalo, Andersson, Björkman, Edgren, Forsman, Kujala, Lind,
 Lindqvist, Nurme, Railila, Servin) 
 EI 3 (Eskola, Mattila, Perokorpi)

Päätös:

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

  Aluevaltuusto päättää hyväksyä liitteenä olevan  
  hyvinvointialuestrategian.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

7
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA/ASKOLAN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 11

 Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, HTTT-jaoston
puheenjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi

Askolan kuntaa pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä toimittamaan 
 seuraavat sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista sopimusta
 ole tehty/palveluita ei ole kunnan käytössä viimeistään 30.6.2022
 mennessä:

 vaatehuoltoa / pesulapalveluita koskevat sopimukset

 MLL-sopimus

 kuntouttavaa työtoimintaa koskevat sopimukset

 lastensuojelun avopalveluiden sopimus

 sotainvalidien ja sotaveteraanien palveluita koskevat
sopimukset

 Klubitalo-sopimus

 vaihtomattosopimus

 jalkojenhoitosopimus

 päihdehuollon avopalveluiden sopimukset

 palvelusetelisopimukset

 autojen leasingsopimukset

 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys

Lisäksi Askolan kuntaa pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteiden 1-3
mukaiset sopimukset ainoat Askolan kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.

Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kunnalla on tällaista omaisuutta:

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
 terveystoimelle

 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka 
 testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle
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Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä. Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa. 

Askolan kunta on antanut lisäselvityksen maaliskuussa 2022
toimittamisensa tietojen lisäksi sähköpostitse 12.8.2022. Lisäselvitys
koski seuraavia liitteitä: kalustoluettelo asumisyksikkö, kotihoidon
irtaimistolista, lääkinnälliset laitteet kotihoito, lääkinnälliset laitteet
terveyskeskus). Lisäksi 29.9.2022 sähköpostitse saadun tiedon
mukaisesti (liite 4) Iloq-sopimus ei siirry kunnalta hyvinvointialueelle.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kohdeyritysten, näiden
vastuuhenkilöiden ja edunsaajien jäädytyspäätöksiä ja
pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien sopimusten listalla ei todettu
näihin liittyviä osumia.

Siirtyvien sopimusten osalta hyvinvointialue on pyytänyt kuntaa
irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole tarpeen siirtyä
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt  kuntia ottamaan
sopimusten optiot käyttöön niiden sopimusten osalta, joita voidaan
jatkaa nykyisen kaltaisena siirtymäkauden aikana. Lisäksi
hyvinvointialue on kilpailuttanut alueelliseksi sellaiset sopimukset,
joita ei voi laajentaa ja jotka ovat välttämättömiä 
toiminnan kannalta. Hyvinvointialue voi kunnan ilmoittamien
sopimusten lisäksi ottaa vastaan sellaisia sopimuksia, jotka ovat
toiminnan kannalta välttämättömiä ja jotka tehdään tai ilmoitetaan
vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lisäksi päättyvien sopimusten sopimuskumppaneiden kanssa on
tehty lyhyitä määräaikaisia sopimuksia siirtymäkauden yli niissä
tapauksissa, joissa yhteisten sopimusten kilpailutusten
valmistelu on vielä kesken.

Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan aluehallitukselle
tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että liitteiden 1-3
mukaiset Askolan kunnan toimitilat, httt-sopimukset ja
ICT-sopimukset siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan
1.1.2023 alkaen.  Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät lääkinnälliset
laitteet Askolan kunnan 12.8.2022 toimittaman lisäselvityksen
mukaisesti eikä Iloq-sopimus 29.9.2022 saadun lisäselvityksen
mukaan siirry hyvinvointialueelle.

Päätös:
   Merkittiin, että Riku Honkasalo ja Petra Lind poistuivat esteellisenä 
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   kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (hallintolaki 28 §
   1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) asiasta käydyn keskustelun ja  
   päätöksenteon ajaksi.

   Puheenjohtajana asian käsittelyn ajan toimi Tapani Eskola.

   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa tämä
   pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

Aluevaltuusto päättää, että

- liitteiden 1-3 mukaiset Askolan kunnan toimitilat, httt-sopimukset ja
ICT-sopimukset siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan
1.1.2023 alkaen.

- Lisäksi hyvinvointialueelle siirtyvät lääkinnälliset laitteet Askolan
kunnan 12.8.2022 toimittaman lisäselvityksen mukaisesti.

- eikä Iloq-sopimus 29.9.2022 saadun lisäselvityksen mukaan siirry
hyvinvointialueelle.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

8
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA/LAPINJÄRVEN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 12

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan
24.3.2022 esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Lapinjärven kuntaa
samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa
tiedetään olevan puutteita. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan
29.3.2022 pyytää Lapinjärven kuntaa täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue lähetti 20.5.2022 Lapinjärven
kunnalle lisäselvityspyynnön siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta
omaisuudesta ja niihin liittyvistä oikeuksista, sopimuksista sekä
vastuista.

Lapinjärven kuntaa pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä toimittamaan
seuraavat sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista sopimusta
ole tehty/palveluita ei ole kunnan käytössä viimeistään 30.6.2022
mennessä:

 vaatehuoltoa / pesulapalveluita koskevat sopimukset

 kuntouttavaa työtoimintaa koskevat sopimukset

 sotainvalidien ja sotaveteraanien palveluita koskevat
 sopimukset

 sähkösänkyjen ja nosturien huoltosopimukset

 vaihtomattosopimus

 päihdehuollon avopalveluiden sopimukset

 kunnan alueen yrityksille ja muille omaa työtä tekeville
 järjestettävän työterveyshuollon sopimus

 palvelusetelisopimukset

 autojen leasingsopimukset

 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys

Lisäksi Lapinjärven kuntaa pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteiden
1-3 mukaiset sopimukset ainoat Lapinjärven kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 9/2022 17

Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kunnalla on tällaista omaisuutta:

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
terveystoimelle

 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka
testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle

Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä. Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa. 

Lapinjärven kunta ei ole toimittanut lisäselvityspyyntöä maaliskuussa
2022 toimittamisensa tietojen lisäksi. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kohdeyritysten, näiden
vastuuhenkilöiden ja edunsaajien jäädytyspäätöksiä ja
pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien sopimusten listalla ei todettu
näihin liittyviä osumia.

Siirtyvien sopimusten osalta hyvinvointialue on pyytänyt kuntaa
irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole tarpeen siirtyä
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt kuntia ottamaan
sopimusten optiot käyttöön niiden sopimusten osalta, joita voidaan
jatkaa nykyisen kaltaisena siirtymäkauden aikana. Lisäksi
hyvinvointialue on kilpailuttanut alueelliseksi sellaiset sopimukset,
joita ei voi laajentaa ja jotka ovat välttämättömiä 
toiminnan kannalta. Hyvinvointialue voi kunnan ilmoittamien
sopimusten lisäksi ottaa vastaan sellaisia sopimuksia, jotka ovat
toiminnan kannalta välttämättömiä ja jotka tehdään tai ilmoitetaan
vuoden 2022 loppuun mennessä.

 Lisäksi päättyvien sopimusten sopimuskumppaneiden kanssa on
  tehty lyhyitä määräaikaisia sopimuksia siirtymäkauden yli niissä
  tapauksissa, joissa yhteisten sopimusten kilpailutusten 
  valmistelu on vielä kesken.

 Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä 
  irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan  
  aluehallitukselle tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:
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Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että liitteiden 1-3 mukaiset
Lapinjärven kunnan toimitilat siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
hallintaan 1.1.2023 alkaen.  

Päätös:
   Merkittiin, että Arto Kujala poistui esteellisenä    
   kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (hallintolaki 28 §
   1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) asiasta käydyn keskustelun ja  
   päätöksenteon ajaksi.

   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa tämä
   pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

 Aluevaltuusto päättää, että liitteiden 1-3 mukaiset Lapinjärven
kunnan toimitilat siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
hallintaan 1.1.2023 alkaen.



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 9/2022 20

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

9
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA / LOVIISAN KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13

 Valmistelu ja lisätiedot: HTTT-jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan
24.3.2022 esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Loviisan
kaupunkia täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa
tiedetään olevan puutteita. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan
29.3.2022 pyytää Loviisan kaupunkia täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue lähetti 20.5.2022 Loviisan
kaupungille lisäselvityspyynnön siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta
omaisuudesta ja niihin liittyvistä oikeuksista, sopimuksista sekä
vastuista.

Loviisan kaupunkia pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä toimittamaan
seuraavat sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista sopimusta
ole tehty/palveluita ei ole kaupungin käytössä viimeistään 30.6.2022
mennessä:

 vaatehuolto/pesulapalvelusopimukset, 
 vaihtomattosopimukset

 kuntouttavan työtoiminnan sopimus

 ENMG- tutkimusten HUS sopimus

 lastensuojelun avopalveluiden sopimus

 sotainvalidien ja sotaveteraanien palveluita koskevat
 sopimukset

 kunnan alueen yrityksille ja muille omaa työtä tekeville
 järjestettävän työterveyshuollon sopimus

 palvelusetelisopimukset

 päihdehuollon avopalveluiden sopimus

 Vanhakylän ensihoitoaseman siivoussopimus

 autojen leasingsopimukset

 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys
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Lisäksi Loviisan kaupunkia pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteiden
1-3 mukaiset sopimukset ainoat Loviisan kaupungin sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.

Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kaupungilla on tällaista omaisuutta:

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
terveystoimelle

 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka
testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle

Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä. Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa. 

Loviisan kaupunki on antanut lisäselvityksen maaliskuussa 2022
toimittamisensa tietojen lisäksi sähköpostitse 22.6.2022. Lisäselvitys
koski seuraavia liitteitä: Liite 4 (Loviisan kaupunginjohtajan
viranhaltijapäätös §6 22.6.2022 ja liite 5 (Yhteenveto muutoksista
HVAlle siirtyvistä sopimuksista, päivitetty 22.6.2022).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kohdeyritysten, näiden
vastuuhenkilöiden ja edunsaajien jäädytyspäätöksiä ja
pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien sopimusten listalla ei todettu
näihin liittyviä osumia.

Siirtyvien sopimusten osalta hyvinvointialue on pyytänyt kaupunkia
irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole tarpeen siirtyä
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt kaupunkia ottamaan
sopimusten optiot käyttöön niiden sopimusten osalta, joita voidaan
jatkaa nykyisen kaltaisena siirtymäkauden aikana. Lisäksi
hyvinvointialue on kilpailuttanut alueelliseksi sellaiset sopimukset,
joita ei voi laajentaa ja jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.
Hyvinvointialue voi kaupungin ilmoittamien sopimusten lisäksi ottaa
vastaan sellaisia sopimuksia, jotka ovat toiminnan kannalta
välttämättömiä ja jotka tehdään tai ilmoitetaan vuoden 2022 loppuun
mennessä.

Lisäksi päättyvien sopimusten sopimuskumppaneiden kanssa on
tehty lyhyitä määräaikaisia sopimuksia siirtymäkauden yli niissä
tapauksissa, joissa yhteisten sopimusten kilpailutusten valmistelu on
vielä kesken.

Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan aluehallitukselle
tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.
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Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Loviisan kaupungin
toimitilat, httt-sopimukset ja ICT-sopimukset siirtyvät Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.  Hyvinvointialueelle
siirtyvät sopimukset Loviisan kaupungin 22.6.2022 toimittaman
lisäselvityksen mukaisesti.

Päätös:
   Merkittiin, että Otto Andersson ja Tom Liljestrand poistuivat esteellisenä
   kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (hallintolaki 28 §
   1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) asiasta käydyn keskustelun ja  
   päätöksenteon ajaksi.

   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa tämä
   pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

  Aluevaltuusto päättää, että

  - Loviisan kaupungin toimitilat,    
  httt-sopimukset ja ICT-sopimukset siirtyvät Itä-Uudenmaan 
  hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

  - Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset Loviisan kaupungin 22.6.2022
  toimittaman lisäselvityksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 14 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

10
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA/MYRSKYLÄN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 14

Valmistelu ja lisätiedot: HTTT-jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan
24.3.2022 esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Myrskylän kuntaa
samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa
tiedetään olevan puutteita. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan
29.3.2022 pyytää Myrskylän kuntaa täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue lähetti 20.5.2022 Myrskylän kunnalle
lisäselvityspyynnön siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta omaisuudesta
ja niihin liittyvistä oikeuksista, sopimuksista sekä vastuista.

Myrskylän kuntaa pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä toimittamaan
seuraavat sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista sopimusta
ole tehty/palveluita ei ole kunnan käytössä viimeistään 30.6.2022
mennessä:

 lastensuojelun avopalveluiden sopimukset

 kunnan alueen yrityksille ja muille omaa työtä tekeville
 järjestettävän työterveyshuollon sopimus

 palvelusetelisopimukset

 kuntouttavan työtoiminnan sopimus

 autojen leasingsopimukset

 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys

Lisäksi Myrskylän kuntaa pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteen 1
mukaiset sopimukset ainoat Myrskylän kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.

Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kunnalla on tällaista omaisuutta:

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
 terveystoimelle

 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka 
 testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle
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Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä.  Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa.

Myrskylän kunta on käsitellyt lisäselvityspyynnön valtuuston
kokouksessa 6.6.2022 ja toimittanut lisäselvityksen Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle 13.6.2022 (liitteet 2 ja 3).

Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen
hallintaan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023
alkaen vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus
pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Myrskylän
kunnan osalta on lueteltuna liitteessä 1.

Myrskylän kunnan kouluterveydenhuollon tiloista ei ole olemassa
siirtyvää sopimusta. Tämän vuoksi sitä ei ole voitu siirtyviin
sopimuksiin laittaa. Kouluterveydenhuollon tiloista Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen tulee neuvotella kokonaan uusi sopimus
Myrskylän kunnan ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken.

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät
1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä
irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.
Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät
kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat
sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.

Siirtyvää irtaintainta omaisuutta tai sopimuksia ei ole.
Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta on pyydetty olemaan yhteydessä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään niiden osalta.

Selvitys siirtyvistä vastuista

Siirtyviä vastuita ei ole.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kohdeyritysten, näiden
vastuuhenkilöiden ja edunsaajien jäädytyspäätöksiä ja
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pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien sopimusten listalla ei todettu
näihin liittyviä osumia.

Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan aluehallitukselle
tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että liitteen 1 mukaiset
Myrskylän kunnan toimitilat siirtyvät Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen. 

Päätös:
   Merkittiin, että Kristian Forsman poistui esteellisenä   
   kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (hallintolaki 28 §
   1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) asiasta käydyn keskustelun ja  
   päätöksenteon ajaksi.

   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa tämä
   pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

  Aluevaltuusto päättää, että liitteen 1 mukaiset Myrskylän kunnan
  toimitilat siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023
  alkaen.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 15 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

11
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA / PORVOON KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 15

Valmistelu ja lisätiedot: HTTT-jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan
24.3.2022 esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Porvoon
kaupunkia täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa
tiedetään olevan puutteita. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan
29.3.2022 pyytää Porvoon kaupunkia täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue lähetti 20.5.2022 Porvoon
kaupungille lisäselvityspyynnön siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta
omaisuudesta ja niihin liittyvistä oikeuksista, sopimuksista sekä
vastuista. Porvoon kaupunkia pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä
toimittamaan seuraavat sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista
sopimusta ole tehty/palveluita ei ole kaupungin käytössä viimeistään
30.6.2022 mennessä: 

 vaatehuolto/pesulapalvelusopimukset, 
 vaihtomattosopimukset

 HUS välinehuolto

 Silmänpohjakuvausten HUS sopimukset

 sotainvalidien ja sotaveteraanien palveluita koskevat
 sopimukset

 Suu- ja leukakirurgi Antti Viitikko

 sopimukset Porvoon srk:n kanssa perheasiain 
 neuvottelukeskuksen palveluista

 hoitajatyövoimaa koskeva sopimus

 tulkkipalvelu Youpret-sopimus

 kunnan alueen yrityksille ja muille omaa työtä tekeville
 järjestettävän työterveyshuollon sopimus

 palvelusetelisopimukset

 Perhepolku verkkokurssi, uusi laajennettu sopimus

 Woikoski Oy:n sopimus lääkinnällisistä kaasuista

 autojen leasingsopimukset



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 9/2022 26

 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys

Lisäksi Porvoon kaupunkia pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteiden
1-3 mukaiset sopimukset ainoat Porvoon kaupungit sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.

Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kaupungilla on tällaista
omaisuutta: 

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
 terveystoimelle 
 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka 
 testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle 

Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä. Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa.   

Porvoon kaupunki on antanut lisäselvityksen maaliskuussa 2022
toimittamisensa tietojen lisäksi sähköpostitse 31.8.2022. Lisäselvitys
koski seuraavia liitteitä: 1-6.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kohdeyritysten, näiden
vastuuhenkilöiden ja edunsaajien jäädytyspäätöksiä ja
pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien sopimusten listalla ei todettu
näihin liittyviä osumia. 

Siirtyvien sopimusten osalta hyvinvointialue on pyytänyt kaupunkia
irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole tarpeen siirtyä
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt kaupunkia ottamaan
sopimusten optiot käyttöön niiden sopimusten osalta, joita voidaan
jatkaa nykyisen kaltaisena siirtymäkauden aikana. Lisäksi
hyvinvointialue on kilpailuttanut alueelliseksi sellaiset sopimukset,
joita ei voi laajentaa ja jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.
Hyvinvointialue voi kaupungin ilmoittamien sopimusten lisäksi ottaa
vastaan sellaisia sopimuksia, jotka ovat toiminnan kannalta
välttämättömiä ja jotka tehdään tai ilmoitetaan vuoden 2022 loppuun
mennessä.  

Lisäksi päättyvien sopimusten sopimuskumppaneiden kanssa on
tehty lyhyitä määräaikaisia sopimuksia siirtymäkauden yli niissä
tapauksissa, joissa yhteisten sopimusten kilpailutusten valmistelu on
vielä kesken.
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Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan aluehallitukselle
tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Porvoon kaupungin
toimitilat, httt-sopimukset ja ICT-sopimukset siirtyvät Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.  Hyvinvointialueelle
siirtyvät sopimukset Porvoon kaupungin 31.8.2022 toimittaman
lisäselvityksen mukaisesti.

Päätös:
   Merkittiin, että Kevin Servin, Elin Blomqvist-Valtonen ja Anette Karlsson
   poistuivat esteellisenä kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn 
   alkamista (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) asiasta käydyn
   keskustelun ja päätöksenteon ajaksi.

   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa tämä
   pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

Aluevaltuusto päättää, että

- Porvoon kaupungin toimitilat, httt-sopimukset ja ICT-sopimukset
siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

- Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset Porvoon kaupungin 31.8.2022
toimittaman lisäselvityksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 16 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

12
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA/PUKKILAN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 16

 Valmistelu ja lisätiedot: HTTT-jaoston puheenjohtaja Katja
Blomberg, katja.blomberg@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan
24.3.2022 esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Pukkilan kuntaa
samalla täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa
tiedetään olevan puutteita. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan
29.3.2022 pyytää Pukkilan kuntaa täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue lähetti 20.5.2022 Pukkilan kunnalle
lisäselvityspyynnön siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta omaisuudesta
ja niihin liittyvistä oikeuksista, sopimuksista sekä vastuista.

Pukkilan kuntaa pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä toimittamaan
seuraavat sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista sopimusta
ole tehty/palveluita ei ole kunnan käytössä viimeistään 30.6.2022
mennessä:

 lastensuojelun avopalveluiden sopimukset

 kunnan alueen yrityksille ja muille omaa työtä tekeville
 järjestettävän työterveyshuollon sopimus

 palvelusetelisopimukset

 kuntouttavan työtoiminnan sopimus

 autojen leasingsopimukset

 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys

Lisäksi Pukkilan kuntaa pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteen 1
mukaiset sopimukset ainoat Pukkilan kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.

Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kunnalla on tällaista omaisuutta:

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
 terveystoimelle

 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka 
 testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle
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Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä. Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa. 

Pukkilan kunta ei ole antanut lisäselvityspyyntöä maaliskuussa 2022
toimittamisensa tietojen lisäksi. 

Selvitys käytössä olevista toimitiloista

Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon,
sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat
toimitilat siirtyvät vuokrasopimuksen nojalla hyvinvointialueen
hallintaan. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa 1.1.2023
alkaen vähintään kolme vuotta, ja hyvinvointialueella on oikeus
pidentää sopimuksen voimassaoloa vuodella. Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät tilat Pukkilan kunnan osalta on
lueteltu liitteessä 1.

Selvitys siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta ja sopimuksista

Voimaanpanolain 23 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät
1.1.2023 sen järjestämisvastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvä
irtaimisto, irtaimen omaisuuden omistusta, hallintaa ja käyttöä
koskevat oikeudet sekä immateriaaliset oikeudet ja luvat.

Voimaanpanolain 25 §:n mukaan hyvinvointialueelle siirtyvät
kunnista 1.1.2023 sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
järjestämiseen liittyvät sopimukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat
sopia siitä, että jokin sopimus ei siirry hyvinvointialueelle.

Siirtyvää irtaintainta omaisuutta ei ole.

Siirtyvistä sopimuksista on tehty aiemmin ilmoitus.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuetta on pyydetty olemaan yhteydessä
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymään niiden osalta.

Selvitys siirtyvistä vastuista: Siirtyviä vastuita ei ole.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten kohdeyritysten, näiden
vastuuhenkilöiden ja edunsaajien jäädytyspäätöksiä ja
pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien sopimusten listalla ei todettu
näihin liittyviä osumia.

Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan aluehallitukselle
tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.
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Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että liitteen 1 mukaiset
Pukkilan kunnan toimitilat siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen
hallintaan 1.1.2023 alkaen. 

Päätös:
    Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa
    tämä pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

 Aluevaltuusto päättää, että liitteen 1 mukaiset Pukkilan kunnan
toimitilat siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan
1.1.2023 alkaen.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus § 17 20.10.2022
Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

13
SELVITYKSET KUNNISTA SIIRTYVISTÄ SOPIMUKSISTA/SIPOON KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 17

 Valmistelu ja lisätiedot: HTTT-jaoston puheenjohtaja Katja Blomberg,
katja.blomberg@porvoo.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan
24.3.2022 esittää aluevaltuustolle, että se pyytää Sipoon kuntaa
täydentämään selvitystään, jos siinä tässä vaiheessa tiedetään
olevan puutteita. Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022
pyytää Sipoon kuntaa täydentämään selvitystään, jos siinä tässä
vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue lähetti 20.5.2022 Sipoon kunnalle
lisäselvityspyynnön siirtyvistä toimitiloista, irtaimesta omaisuudesta
ja niihin liittyvistä oikeuksista, sopimuksista sekä vastuista.  Sipoon
kuntaa pyydettiin 20.5.2022 kirjeellä toimittamaan seuraavat
sopimusasiakirjat taikka tiedon, ettei tällaista sopimusta ole
tehty/palveluita ei ole kunnan käytössä viimeistään 30.6.2022
mennessä:

 vaatehuoltoa / pesulapalveluita koskevat sopimukset

 kuntouttavaa työtoimintaa koskevat sopimukset

 HUS välinehuoltoa koskeva sopimus

 ENMG- tutkimusten HUS sopimus

 Silmänpohjakuvausten HUS sopimukset

 kiireettömien nostojen sopimus

 sotainvalidien ja sotaveteraanien palveluita koskevat
 sopimukset

 sopimukset Porvoon srk:n kanssa perheasiain 
 neuvottelukeskuksen palveluista

 sähkösänkyjen ja nosturien huoltosopimukset

 vaihtomattosopimus

 päihdehuollon avopalveluiden sopimukset

 kunnan alueen yrityksille ja muille omaa työtä tekeville
 järjestettävän työterveyshuollon sopimus

 palvelusetelisopimukset

 autojen leasingsopimukset
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 puhelinliittymät ja vaihteenvälitys

Lisäksi Sipoon kuntaa pyydettiin ilmoittamaan, ovatko liitteiden 1-3
mukaiset sopimukset ainoat Sipoon kunnan sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluiden järjestämiseen
liittyvät sopimukset sekä palveluita koskevat ICT-sopimukset.
Lisäksi pyydettiin toimittamaan seuraavat tiedot hyvinvointialueelle
siirtyvästä omaisuudesta, mikäli kunnalla on tällaista omaisuutta:

 rahastot, jotka on testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja
 terveystoimelle
 osakkeet, asunto-osakkeet / kiinteistöt, jotka 
 testamentattu/lahjoitettu sosiaali- ja terveystoimelle

Kirjeessä myös kerrottiin, että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on
varannut keskustelutilaisuuden sopimusten siirtoon liittyen.
Tarkoituksena oli muodostaa yhteisymmärrys siirtyvien sopimusten
kokonaisuudesta ja mahdollisuus käydä keskustelua ja esittää
kysymyksiä. Keskustelutilaisuudet järjestettiin touko-kesäkuussa.  

Sipoon kunta on antanut lisäselvityksen maaliskuussa 2022
toimittamisensa tietojen lisäksi sähköpostitse 5.7.2022. Lisäselvitys
koski seuraavia liitteitä: Liite 4 (Sopimukset_Sipoo_HVA_Korjaukset
per 5_7_2022)  liite 5 (Sipoo_Sopimuksia_HVA.zip).

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue on 27.9.2022 tarkastanut
hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten
kohdeyritysten, näiden vastuuhenkilöiden ja edunsaajien
jäädytyspäätöksiä ja  pakotteita koskevat tiedot. Siirtyvien
sopimusten listalla ei todettu näihin liittyviä osumia.

Siirtyvien sopimusten osalta hyvinvointialue on pyytänyt kuntaa
irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole tarpeen siirtyä
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt kuntaa ottamaan
sopimusten optiot käyttöön niiden sopimusten osalta, joita voidaan
jatkaa nykyisen kaltaisena siirtymäkauden aikana. Lisäksi
hyvinvointialue on kilpailuttanut alueelliseksi sellaiset sopimukset,
joita ei voi laajentaa ja jotka ovat välttämättömiä toiminnan kannalta.
Hyvinvointialue voi kaupungin ilmoittamien sopimusten lisäksi ottaa
vastaan sellaisia sopimuksia, jotka ovat toiminnan kannalta
välttämättömiä ja jotka tehdään tai ilmoitetaan vuoden 2022 loppuun
mennessä. 

Lisäksi päättyvien sopimusten sopimuskumppaneiden kanssa on
tehty lyhyitä määräaikaisia sopimuksia siirtymäkauden yli niissä
tapauksissa, joissa yhteisten sopimusten kilpailutusten valmistelu on
vielä kesken.

Selvitys hyvinvointialueelle siirtyvistä toimitiloista, siirtyvästä
irtaimesta omaisuudesta ja vastuista tuodaan aluehallitukselle
tiedoksi 24.11.2022 kokouksessa.
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Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Sipoon kunnan
toimitilat, httt-sopimukset ja ICT-sopimukset siirtyvät Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.  Hyvinvointialueelle
siirtyvät sopimukset Sipoon kunnan 5.7.2022 toimittaman
lisäselvityksen mukaisesti.

Päätös:
   Merkittiin, että Kaj Lindqvist ja Marketta Mattila poistuivat esteellisenä
   kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkamista (hallintolaki 28 §
   1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi) asiasta käydyn keskustelun ja  
   päätöksenteon ajaksi.

   Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti ja päätettiin tarkastaa tämä
   pykälä kokouksessa.

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Päätösehdotus, aluehallitus:

 Aluevaltuusto päättää, että

 - Sipoon kunnan toimitilat, httt-sopimukset ja ICT-sopimukset siirtyvät
 Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.
 - Hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset Sipoon kunnan 5.7.2022
 toimittaman lisäselvityksen mukaisesti.
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

14
AJANKOHTAISET ASIAT

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuuston jäseniä informoidaan
ajankohtaisista asioista.

- Hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist
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Itä-Uudenmaan aluevaltuusto 01.11.2022

15
ALUEVALTUUTETTUJEN ALOITTEET

Itä-Uudenmaan aluevaltuusto

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (138 §) mukaan
valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on oikeus tehdä kirjallisia aloitteita
hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloite
toimitetaan puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköisesti.

Hallintosäännön (138 §) mukaan aloite on lähetettävä aluehallituksen
valmisteltavaksi. Aluevaltuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun
asian valmistelusta käydään lähetekeskustelu. Puheenjohtaja toteaa
hallintosäännön 138 §:n mukaiset aloitteet.

Päätösehdotus:

Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi valtuutettujen aloitteet ja lähettää
aloitteet aluehallituksen valmisteltaviksi.


