
ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 23/2022 1

Itä-Uudenmaan aluehallitus   17.11.2022

Aika 17.11.2022 klo 18:00

Paikka Kulttuuri- ja kongressikeskus Taidetehdas, Läntinen
Aleksanterinkatu 1, 06100 Porvoo

Käsiteltävät asiat

Asia Sivu
1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA 3

2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 4

3 ETEVA KUNTAYHTYMÄN ITÄ-UUDENMAAN
HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄT SOPIMUKSET 

5

4 KÅRKULLA KUNTAYHTYMÄN ITÄ-UUDENMAAN
HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄT SOPIMUKSET

7

5 SELVITYS KUNTAYHTYMÄSTÄ SIIRTYVÄSTÄ
OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA JA VASTUISTA /PHHYKY

9

6 PELASTUSTOIMEN OSAINVESTOINTISUUNNITELMAN
MUUTOS 

11

7 ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PYSYVIEN
VASTAAVIEN MENOJEN POISTOSUUNNITELMA 1.1.2023
ALKAEN

13

8 TIEDOKSI 14



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 23/2022 1

Osallistujat

LÄSNÄ Nylander Mikaela puheenjohtaja
Honkasalo Riku 1.varapuheenjohtaja
Eskola Tapani 2.varapuheenjohtaja
Andersson Otto jäsen
Björkman Patrik jäsen
Edgren Bernhard jäsen
Forsman Kristian jäsen
Kujala Arto jäsen
Lindqvist Kaj jäsen
Manninen-Ollberg Marja jäsen
Mattila Marketta jäsen
Nurme Pia jäsen
Perokorpi Jenna jäsen
Railila Marika jäsen
Servin Kevin jäsen

MUU Vestman Heikki aluevaltuuston
puheenjohtaja

Blomqvist-Valtonen Elin aluevaltuuston
1.varapuheenjohtaja

Karlsson Anette aluevaltuuston
2.varapuheenjohtaja

Liljestrand Tom kansalliskielilautakunna
n puheenjohtaja

Lönnqvist Max hyvinvointialuejohtaja
Kokko Leena hyvinvointialuejohtajan

sijainen
Johansson Peter pelastusjohtaja
Heiskanen Sanna viestintäpäällikkö
Määttä Tomas hallintolakimies,

sihteeri



ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUE ESITYSLISTA 23/2022 3

Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

1
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Aluehallituksen kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden
toteaminen.

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu
on lähetetettävä kolme päivää ennen kokousta. Samassa ajassa
on kokouksesta tiedotettava yleisessä tietoverkossa
hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §).

    Kutsu on lähetetty 14.11.2022 ja julkaistu samanaikaisesti
    Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivustolla.

  Päätösehdotus:

    Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus

    - suorittaa kokouksen nimenhuudon ja toteaa esteen ilmoittaneet
    sekä kokoukseen varajäseninä kutsutut,

    - toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

2
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

   Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

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

  Päätösehdotus:

    Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen
    pöytäkirjantarkastajiksi Tapani Eskolan ja Patrik Björkmanin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

3
ETEVA KUNTAYHTYMÄN ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄT
SOPIMUKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea
koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616/2021 (jäljempänä
voimaanpanolaki) tuli voimaan 1.7.2021. Voimaanpanolain 20 §:n 1
momentin mukaan erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja
velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä
tammikuuta 2023. Erityishuoltopiirin varat, velat ja sitoumukset
liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän
jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat
useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on
jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien
suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat
hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä.
Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten
jakamisesta myös toisin.

Eteva kuntayhtymän toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä on
säädetty voimaanpanolain 57 §:ssä.

Voimaanpanolain 21 §:n 1 momentin mukaan erityishuoltopiirien on
tehtävä viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle
selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;

2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista
sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä

3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja
vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä
toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene
viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Voimaanpanolain 21 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella on
oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja
asiakirjoja.

Eteva kuntayhtymä toimii kuuden eri hyvinvointialueen alueella. Liite
1 muodostaa Eteva kuntayhtymän selvityksen Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle.

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous on kokouksessaan 16.12.2021
päättänyt valtuuttaa yhtymähallituksen päättämään
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hyvinvointialueille annettavien voimaanpanolain 21 §:n mukaisten
selvitysten hyväksynnästä.

Eteva kuntayhtymän yhtymähallitus on 28.2.2022 § 31 hyväksynyt
kyseiset voimaanpanolain 21 §:ssä tarkoitetut selvitykset.

Voimaanpanolain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien omaisuus
siirtyy hyvinvointialueelle voimaanpanolain nojalla. Voimaanpanolain
21 ja 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös
vastaavat omaisuuden saantokirjaa (voimaanpanolaki 40 §).

Voimaanpanolain 29 §:ssä on säädetty kunnilta ja kuntayhtymiltä
siirtyvien sopimusten mitättömyydestä ja irtisanomisesta. 

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
kuntayhtymää irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole
tarpeen siirtyä hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt
kuntayhtymää 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
kuntayhtymän 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.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä Eteva-kuntayhtymän liitteen 1
mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät sopimukset.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

4
KÅRKULLA KUNTAYHTYMÄN ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEELLE SIIRTYVÄT
SOPIMUKSET

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki
616/2021 (jäljempänä voimaanpanolaki) tuli voimaan 1.7.2021.
Voimaanpanolain 20 §:n 1 momentin mukaan erityishuoltopiirit siirretään
varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä
tammikuuta 2023. Erityishuoltopiirin varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen
hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos
kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat,
velat ja sitoumukset on jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien
omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot
olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä.
Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös
toisin.

Kårkulla kuntayhtymän toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä on säädetty
voimaanpanolain 56 §:ssä.  

Voimaanpanolain 21 §:n 1 momentin mukaan erityishuoltopiirien on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys:

1) kuntayhtymän omaisuudesta;

2) hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista,
vastuista ja sopimuksista; sekä

3) sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa
tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja
taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai
konsernitilinpäätöksestä.

Voimaanpanolain 21 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueella on oikeus
saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja asiakirjoja.

Kårkulla kuntayhtymä toimii usean eri hyvinvointialueen alueella. Tämän
johdosta Kårkulla kuntayhtymä on laatinut erillisen selvityksen jokaiselle
hyvinvointialueelle, johon se tulee jakautumaan.  Liite 1 muodostaa Kårkulla
kuntayhtymän selvityksen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Päätösehdotus
Aluehallitus päättää:
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1. merkitä tiedoksi saapuneen Kårkulla-kuntayhtymän liitteen 1 mukaisen selvityksen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvistä sopimuksista

2. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi ja hyväksyä
Kårkulla-kuntayhtymän liitteen 1 mukaisesti hyvinvointialueelle siirtyvät
sopimukset.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

5
SELVITYS KUNTAYHTYMÄSTÄ SIIRTYVÄSTÄ OMAISUUDESTA, SOPIMUKSISTA JA
VASTUISTA /PHHYKY

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki
616/2021 (jäljempänä voimaanpanolaki) tuli voimaan 1.7.2021.

Voimaanpanolain mukaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialue muodostuu
Uudenmaan maakuntaan kuuluvista Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän,
Porvoon, Pukkilan ja Sipoon kunnista.

Voimaanpanolain 20 §:n 1 momentin mukaan tarkoitetun kuntayhtymän varat,
velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen
kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat 1 päivänä tammikuuta 2023.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on antanut selvityksen Myrskylän ja
Pukkilan kuntien osalta kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vastuulle
siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista
maaliskuussa 2022. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on täydentänyt
selvitystään Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvien leasing-autojen osalta
heinäkuussa 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 Päijät-Hämeen
kuntayhtymää irtisanomaan sellaiset sopimukset, joiden ei ole tarpeen siirtyä
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue on pyytänyt kuntayhtymää 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 kuntayhtymän
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.

mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
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Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että Päijät-Hämeen
hyvinvointikuntayhtymän ilmoittama irtain omaisuus, sopimukset ja vastuut
siirtyvät Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen
voimaanpanolain mukaisesti.  Hyvinvointialueelle siirtyvät Päijät-Hämeen
kuntayhtymän 7.7.2022 toimittaman lisäselvityksen mukaiset sopimukset.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

6
PELASTUSTOIMEN OSAINVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu: hallintopäällikkö Marjut Helske, marjut.helske@pelastustoimi.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on § 7 / 13.9.2022
hyväksynyt hyvinvointialueen alustavan investointisuunnitelman
vuosille 2023–2027. Investointisuunnitelma käsitellään Sosiaali- ja
terveysministeriön ja Sisäministeriön toimesta marraskuun loppuun
mennessä, jonka jälkeen se palaa päätöksentekoon
hyvinvointialueelle. Hyvinvointialueen on päätettävä talousarvionsa,
ml. investointisuunnitelma, vuoden 2022 loppuun mennessä.

9.11.2022 on saatu lisätietoa Sisäministeriön pelastusosastolta, joka
käsittelee ja tarkastaa pelastustoimen osuuden
investointisuunnitelmasta.  Investointisuunnitelmaan olisi kuulunut
lisätä sellaiset investoinnit, jotka on aloitettu toteuttamaan vuoden
2022 talousarviorahoituksella, mutta lopullinen toteutuminen on
jostain syystä siirtynyt vuoden 2023 puolelle.

Pelastustoimella on ollut vuoden 2022 talousarviossa huoltoauton ja
sammutusauton hankinta, yhteensä  606 190 euroa, joiden toimitus
on siirtynyt vuoden 2023 keväälle toimitusvaikeuksien vuoksi.
Näiden kahden auton hankintaa ei ole merkitty hyvinvointialueen
investointisuunnitelmaan 2023 vuodelle.

Sisäministeriön pelastusosasto on merkinnyt paloautot
investointisuunnitelmaan viimeisenä mahdollisena ilmoituspäivänä
11.11.2022. Pelastusosasto on edellyttänyt hyvinvointialueelta, että
se toimittaa muutoksesta aluehallituksen päätöksen.

Lopullinen investointisuunnitelma käsitellään, kun se palautuu
ministeriön käsittelystä, hyvinvointialueen aluevaltuustossa
talousarvion yhteydessä.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää, että
lokakuussa ministeriöön toimitettuun investointisuunnitelmaan
lisätään pelastuslaitoksen kahden auton hankinta yhteensä 606 190
euroa vuodelle 2023.

  Tämä pykälä tarkastetaan heti kokouksessa.
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Tiedoksianto: kirjaamo.stm@gov.fi ja jussi.lind@gov.fi

mailto:kirjaamo.stm@gov.fi
mailto:jussi.lind@gov.fi
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 17.11.2022

7
ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN PYSYVIEN VASTAAVIEN MENOJEN
POISTOSUUNNITELMA 1.1.2023 ALKAEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Controller Annette Povenius, annette.povenius@loviisa.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.
Yleisohjeessa annetaan ohjeet hyvinvointialueella noudatettavista
suunnitelman mukaisista poistoista. Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueelle on laadittu Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue-
ja kuntajaoston yleisohjeen mukainen poistosuunnitelma, joka tulee
voimaan 1.1.2023.

Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen hallintosäännön 81 § mukaisesti
aluehallitus hyväksyy hyödyke- ja hyödykeryhmäkohtaiset
poistosuunnitelmat sekä poistolaskennan pohjaksi
pienhankintarajan. Aluevaltuusto on hyväksynyt
suunnitelmapoistojen perusteet 1.11.2022 §4.

Poistosuunnitelmalla jaksotetaan tuloslaskelmaan kuluksi taseeseen
kirjattavien pysyvien vastaavien ryhmiin aineettomien ja aineellisten
hyödykkeiden hankintameno. Meno jaksotetaan poistoina niille
vuosille, jona hyödyke vaikuttaa toiminnassa tuotannontekijänä, joko
tuloa tuottaen tai osana peruspalvelun tuottamista.
Poistosuunnitelma koskee sekä pysyvien vastaavien hyödykkeiden
hankintamenoja että muita pitkävaikutteisia menoja.

Liite 1
Itä-Uudenmaan Hyvinvointialueen pysyvien vastaavien
menojen poistosuunnitelma 1.1.2023 alkaen 

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

 Aluehallitus päättää hyväksyä liitteen mukainen poistosuunnitelma
 sekä pienhankintarajaksi yli 10 000 euron (ilman arvonlisäveroa)
 hankinnat poistolaskennan pohjaksi.
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8
TIEDOKSI

Itä-Uudenmaan aluehallitus

    Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi
    seuraavat saapuneet kirjelmät, päätökset ym.

    - KUTSU: Ilmiönä digisyrjäytyminen -webinaari 8.12.2022


