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SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMIALOISTA /ASKOLAN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi, Aki
Aho kan to, kalustomestari, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22,
23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali-ja terveydenhuollontai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee 26
§:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022
ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä
hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja merkitä
tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto päätti myös pyytää kuntia täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen
toimitiloihin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien
kanssa on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty
kuntia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
mennessä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yhteenlaskettu
huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuosivuokra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamat luvut
täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana joidenkin kohteiden osalta.
Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus ehtii
piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä hetkellä
käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien valmistuminen
meneevuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on
kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan
teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-,
sähkö-, vesi-ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet
ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
sosiaali-ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
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hallinnolliset tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja
koulupsykologin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaihto sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali-ja
terveydenhuollon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen
osalta hyvinvointialue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly
vuokrasopimukseen).

Hyvinvointialue jaAskolankunta tekevät toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

Askolan kunta on toimittanut vuokrasopimukset hyvinvointialueelle.
Askolan kunnalta vuokrattavien toimitilojen yhteenlaskettu huoneistoala
on 4860htm². Kohteiden yhteenlaskettu vuosivuokra on noin 813
840euroa.

Askolan kunnalta vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää

1.hyväksyä liitteenä olevan taulukon (liite 1) mukaisten toimitilojen siirtymisen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

2.päättää, ettävuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti, ettäkaikkien tilojen
vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi allekirjoitettavia asiakirjoja.

3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta täsmennetään
vastaamaan lopullista vuokrattavaa pinta-alaa.

4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
kiinteistönomistajien kanssa 3 vuodeksi ja voimaanpanolain 22§ mukaisesti
pitäävoimassa oikeudenpidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä
vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia
korjauksiavuokrasopimuksiin.
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SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / LAPINJÄRVEN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja,
katja.blomberg@porvoo.fi, Aki Aho kan to, kalustomestari,
aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22,
23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali-ja terveydenhuollontai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee 26
§:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022
ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä
hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja merkitä
tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto päätti myös pyytää kuntia täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen
toimitiloihin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien
kanssa on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty
kuntia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
mennessä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yhteenlaskettu
huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuosivuokra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamat luvut
täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana joidenkin kohteiden osalta.
Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus ehtii
piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä hetkellä
käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien valmistuminen
menee vuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on
kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan
teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-,
sähkö-, vesi-ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet
ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
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sosiaali-ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
hallinnolliset tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja
koulupsykologin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaihto sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali-ja
terveydenhuollon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen
osalta hyvinvointialue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly
vuokrasopimukseen).

Hyvinvointialue ja Lapinjärvenkunta tekevät toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

Lapinjärven kunta on toimittanut vuokrasopimukset hyvinvointialueelle.
Lapinjärven kunnalta vuokrattavien toimitilojen yhteenlaskettu
huoneistoala on 106htm². Kohteiden yhteenlaskettu vuosivuokra on
noin 11760 euroa.

Lapinjärven kunnalta vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää
aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää

1.hyväksyä liitteenä olevan taulukon (liite 1) mukaisten toimitilojen
siirtymisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023
alkaen.

2.päättää, että vuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti, että
kaikkien tilojen vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi
allekirjoitettavia asiakirjoja.

3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta
täsmennetään vastaamaan lopullista vuokrattavaa pinta-alaa.

4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
kiinteistönomistajien kanssa 3 vuodeksi ja voimaanpanolain 22§
mukaisesti pitää voimassa oikeudenpidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia
korjauksia vuokrasopimuksiin.
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SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / LOVIISAN KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi, Aki
Aho kan to, kalustomestari, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22,
23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali-ja terveydenhuollontai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee 26
§:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022
ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä
hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja merkitä
tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto päätti myös pyytää kuntia täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen
toimitiloihin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien
kanssa on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty
kuntia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
mennessä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yhteenlaskettu
huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuosivuokra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamat luvut
täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikana joidenkin kohteiden osalta.
Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus ehtii
piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä hetkellä
käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien valmistuminen
meneevuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on
kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan
teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-,
sähkö-, vesi-ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet
ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
sosiaali-ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
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hallinnolliset tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja
koulupsykologin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaihto sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali-ja
terveydenhuollon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen
osalta hyvinvointialue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly
vuokrasopimukseen).

Hyvinvointialue ja Loviisan kaupunki tekevät toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

Loviisan kaupunki on toimittanut vuokrasopimukset hyvinvointialueelle.
Loviisan kaupungilta vuokrattavien toimitilojen yhteenlaskettu
huoneistoala on 15837htm². Kohteiden yhteenlaskettu vuosivuokra on
noin 3 542 000euroa.

Loviisan kaupungilta vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää

1.hyväksyä liitteenä olevan taulukon (liite 1)mukaisten toimitilojen siirtymisen Itä-Uudenmaan
hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

2.päättää, että vuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti,ettäkaikkien tilojen
vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi allekirjoitettavia asiakirjoja.

3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta täsmennetään vastaamaan
lopullista vuokrattavaa pinta-alaa.

4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajansolmimaan vuokrasopimukset kiinteistönomistajien
kanssa 3 vuodeksija voimaanpanolain 22§ mukaisesti pitää voimassa oikeuden pidentää
vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään
12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia vuokrasopimuksiin.
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SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA/MYRSKYLÄN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi, Aki
Aho kan to, kalustomestari, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys 22,
23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali-ja terveydenhuollontai
pelastustoimen käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee 26
§:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2022
ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omaisuuden, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä
hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja merkitä
tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Aluevaltuusto päättimyöspyytää kuntia täydentämään selvitystään, jos
siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen
toimitiloihin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien
kanssa on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty
kuntia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
mennessä.
Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yhteenlaskettu
huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuosivuokra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamatluvut
täsmentyvät edelleen loppuvuoden aikanajoidenkin kohteiden osalta.
Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus ehtii
piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä hetkellä
käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien valmistuminen
meneevuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on
kokonaisvuokra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan
teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-,
sähkö-, vesi-ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet
ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
sosiaali-ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
hallinnolliset tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja
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koulupsykologin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaihto sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali-ja
terveydenhuollon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen
osalta hyvinvointialue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly
vuokrasopimukseen).

Hyvinvointialue jaMyrskylänkunta tekevät toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

Myrskylän kunta on toimittanut vuokrasopimukset
hyvinvointialueelle.Myrskylän kunnalta vuokrattavien toimitilojen
yhteenlaskettu huoneistoala on 2790htm². Kohteiden yhteenlaskettu
vuosivuokra on noin 465000euroa.

  Myrskylän kunnalta vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallituspäättääesittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää

1.hyväksyäliitteenä olevantaulukon (liite 1) mukaisten toimitilojen
siirtymisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023
alkaen.

2.päättää, että vuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti,että
kaikkien tilojen vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi
allekirjoitettavia asiakirjoja.

3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta
täsmennetään vastaamaan lopullista vuokrattavaa pinta-alaa.

4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
kiinteistönomistajien kanssa 3 vuodeksi ja voimaanpanolain 22 §
mukaisesti pitää voimassa oikeudenpidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia
korjauksia vuokrasopimuksiin.
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SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / PORVOON KAUPUNKI

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi, Aki
Aho kan to, kalustomestari, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä vii-
meis tään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pe-
las tus toi men käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omai suu des ta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee
26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta
2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omai suu den, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siir ty mi ses-
tä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja mer-
ki tä tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toi mi ti lo jen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Alue val tuus to päätti myös pyytää kuntia täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen toi mi ti-
loi hin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien kanssa
on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty kun-
tia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
men nes sä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yh teen las-
ket tu huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuo si vuok ra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamat luvut
täs men ty vät edelleen loppuvuoden aikana joidenkin kohteiden osal-
ta. Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus eh-
tii piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä het-
kel lä käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien val mis-
tu mi nen menee vuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on ko ko-
nais vuok ra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pää oma vuok ra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toi mi ti-
lan teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hal lin to-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, läm mi-
tys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaa ral li-
set jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
mailto:aki.ahokanto@pelastustoimi.fi
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Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
so si aa li- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
hal lin nol li set tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja kou lu-
psy ko lo gin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaih to sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali- ja ter vey-
den huol lon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen osalta
hy vin voin ti alue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly vuok ra-
so pi muk seen).

Hyvinvointialue ja Porvoon kaupunki tekevät toimitilojen hallinnasta
vuokrasopimuksen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen
voimassaoloajan päättymistä.

Porvoon kaupunki on toimittanut vuokrasopimukset
hyvinvointialueelle. Porvoon kaupungilta vuokrattavien toimitilojen
yhteenlaskettu huoneistoala on 20380 htm². Kohteiden
yhteenlaskettu vuosivuokra on noin 2 813 000euroa.

Porvoonkaupungin vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää

 1.hyväksyä liitteenä olevan taulukon (liite 1) mukaisten toimitilojen
 siirtymisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023
 alkaen.

 2.päättää, että vuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti, että
 kaikkien tilojen vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi
 allekirjoitettavia asiakirjoja.

 3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta 
 täsmennetään vastaamaan lopullista vuokrattavaa  
 pinta-alaa.

 4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
 kiinteistönomistajien kanssa 3 vuodeksi ja voimaanpanolain 22§
 mukaisesti pitää voimassa oikeudenpidentää vuokrasopimuksen
 voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle 
 viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
 päättymistä.

 5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia 
 korjauksia vuokrasopimuksiin.
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SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / PUKKILAN KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi, Aki
Aho kan to, kalustomestari, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä vii-
meis tään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pe-
las tus toi men käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omai suu des ta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee
26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta
2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omai suu den, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siir ty mi ses-
tä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja mer-
ki tä tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toi mi ti lo jen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Alue val tuus to päätti myös pyytää kuntia täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen toi mi ti-
loi hin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien kanssa
on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty kun-
tia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
men nes sä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yh teen las-
ket tu huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuo si vuok ra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamat luvut
täs men ty vät edelleen loppuvuoden aikana joidenkin kohteiden osal-
ta. Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus eh-
tii piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä het-
kel lä käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien val mis-
tu mi nen menee vuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on ko ko-
nais vuok ra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pää oma vuok ra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toi mi ti-
lan teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hal lin to-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, läm mi-
tys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaa ral li-
set jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
mailto:aki.ahokanto@pelastustoimi.fi
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Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
so si aa li- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.
hal lin nol li set tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja kou lu-
psy ko lo gin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaih to sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali- ja ter vey-
den huol lon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen osalta
hy vin voin ti alue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly vuok ra-
so pi muk seen). 

Hyvinvointialue ja Pukkilan kunta tekevät toimitilojen hallinnasta
vuok ra so pi muk sen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voi mas sa olo ai kaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle vii-
meis tään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päät ty mis tä.

Pukkilan kunta on toimittanut vuokrasopimukset hyvinvointialueelle.
Pukkilan kunnalta vuokrattavien toimitilojen yhteenlaskettu
huoneistoala on 2135htm². Kohteiden yhteenlaskettu vuosivuokra on
noin 469 300 euroa.

Pukkilan kunnalta vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää

1.hyväksyä liitteenä olevan taulukon (liite 1) mukaisten toimitilojen
siirtymisen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023
alkaen.

2.päättää, että vuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti, että
kaikkien tilojen vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi
allekirjoitettavia asiakirjoja.

3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta
täsmennetään vastaamaan lopullista vuokrattavaa pinta-alaa.

4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
kiinteistönomistajien kanssa 3 vuodeksi ja voimaanpanolain 22 §
mukaisesti pitää voimassa oikeudenpidentää vuokrasopimuksen
voimassaoloaikaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle
viimeistään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päättymistä.

5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia
korjauksia vuokrasopimuksiin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

13
SELVITYKSET KUNNILTA VUOKRATTAVISTA TOIMITILOISTA / SIPOON KUNTA

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: Katja Blomberg, kehittämisjohtaja, katja.blomberg@porvoo.fi, Aki
Aho kan to, kalustomestari, aki.ahokanto@pelastustoimi.fi

Voimaanpanolain (616/2021) 26 §:n mukaan kunnan on tehtävä vii-
meis tään 28 päivänä helmikuuta 2022 hyvinvointialueelle selvitys
22, 23 ja 25 §:ssä tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pe-
las tus toi men käytössä olevista toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta
omai suu des ta, sopimuksista ja vastuista. Aluevaltuusto käsittelee
26 §:ssä tarkoitetun selvityksen viimeistään 31 päivänä maaliskuuta
2022 ja päättää sen perusteella 22–25 §:ssä tarkoitettujen irtaimen
omai suu den, lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siir ty mi ses-
tä hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen vastuulle.

Aluevaltuusto päätti kokouksessaan 29.3.2022 ottaa vastaan ja mer-
ki tä tiedoksi kuntien selvityksen ja päättää lopullisesti vuokrattavien
toi mi ti lo jen siirtymisestä hyvinvointialueelle kevään 2022 aikana.
Alue val tuus to päätti myös pyytää kuntia täydentämään selvitystään,
jos siinä tässä vaiheessa tiedettiin olevan puutteita.

Aluehallitus on kokouksessaan 16.6.2022 saanut selvityksen toi mi ti-
loi hin liittyvästä valmistelutilanteesta. Tämän jälkeen kuntien kanssa
on käyty vuoropuhelua, lähetetty tarkentavia ohjeita ja pyydetty kun-
tia toimittamaan vuokrasopimukset hyvinvointialueelle 6.10.2022
men nes sä.

Hyvinvointialueelle siirtyy yhteensä 216 kohdetta, joiden yh teen las-
ket tu huoneistoala on vajaa 110 000 m². Kohteiden yhteenlaskettu
vuo si vuok ra on noin 20,7 miljoonaa euroa. Kuntien ilmoittamat luvut
täs men ty vät edelleen loppuvuoden aikana joidenkin kohteiden osal-
ta. Tilojen pinta-ala täsmentyy vasta, kun Maakuntien Tilakeskus eh-
tii piirtämään vuokrattavien toimitilojen pohjapiirustukset ja tällä het-
kel lä käytettävissä olevan tiedon mukaan pohjapiirroskuvien val mis-
tu mi nen menee vuoden 2023 puolelle.

Vuokrasopimusasetuksen mukaisesti maksettava vuokra on ko ko-
nais vuok ra, joka koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta.
Pää oma vuok ra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toi mi ti-
lan teknisen arvon perustella. Ylläpitovuokraan tulee sisältyä kaikki
hal lin to-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, läm mi-
tys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaa ral li-
set jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla.

Kuten neuvotteluissa on aikaisemmin sovittu, muissa kuin puhtaasti
so si aa li- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen vuokratiloissa (mm.

mailto:katja.blomberg@porvoo.fi
mailto:aki.ahokanto@pelastustoimi.fi
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hal lin nol li set tilat, koulukuraattorin, kouluterveydenhoitajan ja kou lu-
psy ko lo gin käytössä olevat tilat) kiinteistöjen siivous ja mattojen
vaih to sisältyvät vuokrasopimukseen. Puhtaasti sosiaali- ja ter vey-
den huol lon toimintaan kokonaan vuokrattavien kiinteistöjen osalta
hy vin voin ti alue vastaa siivouksen järjestämisestä (ei sisälly vuok ra-
so pi muk seen). 

Hyvinvointialue ja Sipoon kunta tekevät toimitilojen hallinnasta vuok-
ra so pi muk sen siten, että se on voimassa 31 päivään joulukuuta
2025 asti. Hyvinvointialueella on oikeus pidentää vuokrasopimuksen
voi mas sa olo ai kaa yhdellä vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle vii-
meis tään 12 kuukautta ennen vuokrasopimuksen voimassaoloajan
päät ty mis tä.

Sipoon kunta on toimittanut vuokrasopimukset hyvinvointialueelle.
Sipoon kunnalta vuokrattavien toimitilojen yhteenlaskettu
huoneistoala on 11170 htm²(8/23. 12110 htm²). Kohteiden
yhteenlaskettu vuosivuokra on noin 2 993 500 (8/23. 3 595 000)
euroa.

Sipoon kunnalta vuokrattavat toimitilat esitetään liitteessä 1.

 Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto päättää

1.hyväksyä liitteenä olevan taulukon (liite 1) mukaisten toimitilojen siirtymisen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023 alkaen.

2.päättää, että vuokrasopimukset ovat ehdollisia siihen asti,ettäkaikkien tilojen
vastuunjakotaulukko käydään läpi ja liitetään osaksi allekirjoitettavia asiakirjoja.

3.päättää, että vuokrasopimuksiin lisätään, että vuokrahinta täsmennetään
vastaamaan lopullista vuokrattavaa pinta-alaa.

4.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan solmimaan vuokrasopimukset
kiinteistönomistajien kanssa 3 vuodeksi ja voimaanpanolain 22 § mukaisesti pitää
voimassa oikeudenpidentää vuokrasopimuksen voimassaoloaikaa yhdellä
vuodella ilmoittamalla siitä kunnalle viimeistään 12 kuukautta ennen
vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättymistä.

5.valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan tekemään teknisluonteisia korjauksia
vuokrasopimuksiin.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

14
ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2023

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Itä-Uudenmaan aluehallitus § 13

Valmistelu ja lisätiedot: hyvinvointialuejohtaja Max Lönnqvist.
max.lonnqvist@itauusimaa.fi

Hyvinvointialuelain (611/2021) 115 §:n mukaan aluevaltuuston on
kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä hyvinvointialueelle
seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio, sekä taloussuunnitelma
kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Hyvinvointialuelain mukaan
talousarvion ja taloussuunnitelman tulee sisältää käyttötalous- ja
tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Hyvinvointialueen
toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota

Taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointialueen
hyvinvointialuestrategiaa toteuttavat toiminnan ja talouden tavoitteet.
Taloussuunnitelma on hyvinvointialuelain mukaan laadittava siten,
että se on tasapainossa tai ylijäämäinen viimeistään toisen
talousarviovuotta seuraavan vuoden päättyessä, eli vuoden 2025
loppuun mennessä. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa
enintään kahden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista
seuraavan vuoden alusta lukien.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioehdotus 2023 on
valmisteltu siten, että se sisältää tehtävien ja toiminnan tavoitteiden
edellyttämät määrärahat ja tuloarviot, sekä investointilaskelman.
Lisäksi siinä on osoitettu, miten rahoitustarve katetaan.

Talousarvio- ja suunnitelma on laadittu valtiovarainministeriön
19.9.2022 julkaisemaan rahoituskehykseen. Valtiolta saatava
rahoitus perustuu hyvinvointialueiden rahoitusta koskevaan ns.
painelaskelmaan, joka sisältää siirtymätasauksen arvioidun
vaikutuksen vuosien 2024–2026 rahoitukseen. Lisäksi
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen taloussuunnitelmassa vuodelle
2024 on otettu huomioon lain hyvinvointialueiden rahoituksesta § 10
(8.7.2022/700) mukainen valtion rahoituksen tasoa määritettäessä
toteutuneiden kustannusten jälkikäteen tapahtuva rahoittaminen.
Arvioidut korjaukset perustuvat tilinpäätösennusteisiin alkaen
vuoden 2022 talouden toteumaennusteesta

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen vuoden 2023 talousarvio on noin
22,7 milj. euroa alijäämäinen. Alijäämän taustalla on mm. siirtyvien
organisaatioiden vuoden 2022 ennakoidut talouden ylitykset sekä
se, ettei valtion rahoitus kata kaikkia historiallisen suuren muutoksen
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muutoskustannuksia. Suunnittelukehyksessä on osoitettu
rahoitusennusteeseen perustuva yleislinjaus käyttötalouden
menokehyksestä siten, että talouden tasapainotavoite tulee
täytetyksi lain edellyttämässä määräajassa.

Talousarvioprosessin käsittelyaikataulu:

 Ensimmäinen talousarviokäsittely aluehallituksessa 10.11.2022

 Aluevaltuuston iltakoulu vuoden 2023 talousarviosta 15.11.2022

 Valtuustoryhmien kirjalliset muutosehdotukset lähetettävä
hyvinvointialueen hallintolakimies Tomas Määtälle viimeistään
21.11.2022 klo 12.00 mennessä

 Toinen talousarviokäsittely aluehallituksessa 24.11.2022

 Mahdollinen kolmas talousarviokäsittely aluehallituksessa
1.12.2022

 Talousarvion hyväksyminen aluevaltuustossa 13.12.2022

Liite: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle
2023

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää merkitä hyvinvointialueen talousarviovalmistelun
tilanteen ja käsittelyaikataulun tiedoksi.

Päätös:
 Aluehallitus merkitsi hyvinvointialueen talousarviovalmistelun

tilanteen ja käsittelyaikataulun tiedoksi.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ensimmäinen talousarvioehdotus
on valmisteltu siten, että tasapaino saavutetaan vuoden 2025
loppuun mennessä. Toiminnan aloitus- ja muutoskustannukset sekä
oletettu yleinen kustannustason muutos ovat huomattavasti
suurempia kuin valtion laskelmissa on huomioitu sosiaali- ja
terveydenhuollon sekä pelastustoiminnan järjestämiseen. Lopullinen
TAE 2023 on valmisteltu siten, että suunniteltujen
sopeuttamistoimien eurot on kohdennettu kokonaisbudjettiin
vuosikatteen ollessa negatiivinen (-22,9 M€) ja alijäämäksi
muodostuu 23,9 M€. Taloussuunnitelmakaudella tämä on tarkoitus
tasapainottaa sekä kuluja karsimalla että tuottoja lisäämällä.
Tasapainon saavuttaminen edellyttää myös valtion rahoituksen
tasokorotusta. Talousarvioehdotukseen on lisätty myös valtuustoon
nähden sitovia tavoitteita vuodelle 2023.
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Liite: Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen talousarvioesitys vuodelle
2023

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä v. 2023 talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuosille 2023-2025 ja esittää aluevaltuustolle
talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksymistä. 

Päätös:

Aluehallitus päätti yksimielisesti asian palauttamisesta uudelleen
valmisteltavaksi.

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Talousarvioehdotukseen on tehty teknisluonteinen muutos
pääomavuokriin liittyvän toteutumisriskin vuoksi. Vuokrataso on
palautettu ehdotuksessa myös vuodelle 2023 kuuden prosentin
tuottovaatimuksen mukaiseksi. Seurauksena tästä vuoden 2023
vuosikate ja tulos heikkenevät 2,6M€ ja sopeuttaminen siltä osin
siirtyy vuosille 2024-2025. Talousarviokirjaan on tehty joitakin
virheiden korjauksia ja siirretty mm. erillisessä liitteessä olleet sitovat
tavoitteet osaksi tekstiä.

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja

Aluehallitus päättää hyväksyä v. 2023 talousarvion ja
toimintasuunnitelman vuosille 2023-2025 ja esittää aluevaltuustolle
talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

15
INVESTOINTISUUNNITELMA 2024-2027

Itä-Uudenmaan aluehallitus

Valmistelu ja lisätiedot: controller Annette Povenius annette.povenius@loviisa.fi;
hallintopäällikkö Marjut Helske marjut.helske@porvoo.fi.

Hyvinvointialueiden investointeja rajoittaa valtioneuvoston vahvistama
lainanottovaltuus, ja hyvinvointialueita koskee myös velvollisuus laatia
investointisuunnitelma ministeriön hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on
varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti
kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus riittää ja että
hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet
suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja
kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden
vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet. Hyvinvointialueen
rahoituksen riittävyys varmistetaan vuosittain vahvistettavalla
investointeja varten otettavan pitkäaikaisen lainan ottamista koskevalla
rajoitteella. Investointisuunnitelma on hyväksyttävä, jos hylkäämisen
kriteerit eivät täyty.

Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen on
vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta
seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista
hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta.
Investointisuunnitelma koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä
pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee
sisältää tiedot investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista.
Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja
kiinteistöjen sekä muiden pitkävaikutteisten hyödykkeiden
suunnitelluista luovutuksista. Myös muita kokonaisuuksia koskevista
investoinneista tulee esittää tiedot. Näitä ovat etenkin tiedot laitteita,
kalustoa sekä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja koskevista
investoinneista. Investointisuunnitelma ei saa olla ristiriidassa
hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen
lainanottovaltuuden kanssa, eli lainanottovaltuuden perusteella
otettavaksi suunnitellun lainarahoituksen sekä mahdollisen muun
rahoituksen tulee kattaa suunnitelman sisältävät menot.

Vuosien 2024-2027 investointisuunnitelma on esitettävä ministeriöille
31.12.2022 mennessä. Päätös lainanottovaltuudesta tehdään keväällä
2024 valtioneuvostossa.  

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma esitetään
liitteenä.

Päätösesitys, hyvinvointialuejohtaja:
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   Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
  hyväksyä investointisuunnitelman.
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Itä-Uudenmaan aluehallitus 01.12.2022

16
YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN 14.12.2022 HUS-YHTYMÄKOKOUSTA
VARTEN

Itä-Uudenmaan aluehallitus

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

HUS-yhtymän jäseniä pyydetään nimeämään edustaja ja hänen
henkilökohtainen varaedustaja 14.12.2022 klo 9.00 sähköisenä
kokouksensa Teamsissa pidettävään yhtymäkokoukseen.
Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi
HUS-kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa
https://hus-julkaisu.tweb.fi/.

Hyvinvointialuelain (611/2021) 63 §:n mukaan hyvinvointialueen
yhtymäkokousedustaja valitaan jokaiseen kokoukseen erikseen
hyvinvointialueen aluehallituksessa tai hyvinvointialueen aluevaltuuston
päättämässä muussa toimielimessä. Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan
aluehallitukselle kuuluu hyvinvointialuekonsernin omistajaohjauksesta
sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien palvelujen
muiden tuottajien ohjauksesta ja valvonnasta päättäminen. Näin ollen
aluehallituksella on toimivalta päättää yhtymäkokousedustajan ja
henkilökohtaisen varaedustajan nimeämisestä sekä toimiohjeen
antamisesta edustajalle.

Liite: yhtymäkokouskutsu

Päätösehdotus, hyvinvointialuejohtaja:

  Aluehallitus päättää

  1. Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajan
  14.12.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen ja hänen 
  henkilökohtaisen varaedustajan,

  2. Antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeet yhtymäkokouksen
  esityslistan asioiden §§ 21–23 osalta.

  Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 


