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§ 52
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan
tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen
verkkosivuilla 25.5.2022 lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Käsittely:
Käsittelyjärjestyksen osalta todettiin, että asiat käsitellään muutoin esityslistan
mukaisessa järjestyksessä, mutta § 61 käsitellään heti §:n 53 jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 53
Tiedoksi
KEUH-2022-81
Liitteet

1 Asiakaskokemus_24.5.2022
2 Opiskeluhuolto_Aluehallituksen iltakoulu 24 05 2022
Iltakouluasiat:
Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelut hyvinvointialueelle, Riina Kontro
ja Tiina Salminen
Asiakaskokemus – seurannasta ja tuloksista, Kristiina Kariniemi-Örmälä
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 54
Aluevaltuuston 19.5.2022 päätösten täytäntöönpano
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten
valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Täytäntöönpanoon
kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. Valvonta antaa
mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa valituksiin.
Käytännössä aluehallitus päättää asiasta aluevaltuuston kokouksen jälkeisessä
kokouksessaan.
Hyvinvointialuelain 101 §:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt
toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston uudelleen
käsiteltäväksi
Aluehallitus ei voi kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että se
on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena ovat kaikki
aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet menettelyvirheet,
toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 19.5.2022 kokouksen päätökset ovat
syntyneet laillisessa järjestyksessä ja ne voidaan panna täytäntöön.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Henkilöstöjaosto, § 3,05.05.2022
Aluehallitus, § 51,12.05.2022
Aluehallitus, § 55, 24.05.2022
§ 55
Hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi julistaminen
KEUHDno-2022-61
Henkilöstöjaosto, 05.05.2022, § 3
Valmistelijat / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Aluehallitus päätti (19.4 §38) esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
perustaa hyvinvointialuejohtajan viran (28.4.2022). Hyvinvointialueesta annetun lain
42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena
hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.
Hallintosäännön (§11, §38) mukaan Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne
palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella
tai aluevaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee hallitukselle ehdotuksen viran
kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta.
Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on
virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta
annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista
hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14
kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:
ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on
ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti
ennen hakuajan päättymistä ja silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen
on liitettävä selvitys hakijan kelpoisuudesta. Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole
mahdollista valita suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen
hakemus julkisen hakumenettelyn kautta.”
Viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet ja määritellyt
kelpoisuusehdot. Virkanimitysperiaatteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla
hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin
henkilökohtaisiin omaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn,
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin
kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja
viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
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Taustamateriaalina ovat hakuilmoitusluonnos ja hyvinvointialueen hallintosäännöstä
tehty yhteenveto hyvinvointialuejohtajan tehtävistä ja toimivallasta, ehdotuksia
kelpoisuusehdoiksi sekä valintaa tukeviksi muiksi kriteereiksi.
Ehdotus
Esittelijä: Monica Hostio, henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjaosto:
1. päättää ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa aluevaltuustolle, että
hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
a. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (yliopisto)
b. useamman vuoden johtamiskokemus
c. toimialatuntemus
2. päättää ehdottaa hallitukselle, että se hyväksyy liitteenä olevan hakuilmoituksen
ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset
ilmoitukseen eri hakukanaviin
Päätös
1. Päätti ehdottaa aluehallitukselle, että se ehdottaa aluevaltuustolle, että
hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
1. soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
2. useamman vuoden konsernitason johtamiskokemus
3. toimialatuntemus
2. valtuutti henkilöstöjohtajan tekemään tarvittavat muutokset liitteenä olleeseen
ilmoitukseen eri hakukanaviin
Esteellisyys
Pirjo Laitinen-Parkkonen

Aluehallitus, 12.05.2022, § 51
Valmistelijat / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Aluevaltuusto perusti hyvinvointialuejohtajan viran (28.4.2022 § 33).
Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa
aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa. Hyvinvointialuejohtajan toimivallasta ja tehtävistä määrätään tarkemmin
hallintosäännössä.
Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.
Hallintosäännön (§11, §38) mukaan Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ne
palvelussuhteeseen ottamiseen liittyvät asiat, joissa päätösvalta on aluehallituksella
tai aluevaltuustolla. Henkilöstöjaosto tekee hallitukselle ehdotuksen viran
kelpoisuusehdoista ja hakuilmoituksesta. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko
toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Kunnan ja
hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen
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ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu
hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:ssä säädetyllä tavalla. Edelleen lain 5 §: n
mukaan "sellaiseen virkasuhteeseen, joka on ollut julkisesti haettavana, voidaan ottaa
vain henkilö, joka on hakenut sitä kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja silloin
täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys hakijan
kelpoisuudesta. Hyvinvointialuejohtajaa ei siten ole mahdollista valita
suostumusmenettelyllä, vaan jokaisen hakijan on jätettävä virallinen hakemus julkisen
hakumenettelyn kautta.”
Viran täyttöä ohjaavat perustuslain 125 §:n yleiset virkanimitysperusteet ja määritellyt
kelpoisuusehdot. Virkanimitysperiaatteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Yleisen käytännön mukaan taidolla tarkoitetaan koulutuksen ja työkokemuksen avulla
hankittuja tietoja, kyky viittaa henkilön tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin
henkilökohtaisiin omaisuuksiin, kuten luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn,
aloitteellisuuteen ja muihin vastaaviin tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisiin
kykyihin ja koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja
viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.
Henkilöstöjaosto käsitteli kokouksessaan (5.5.2022 §3) kelpoisuusehtoja ja muita
valintaa tukevia kriteereitä sekä päätti hakuilmoituksen sisällöstä. Hakuilmoitus
liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Petja Harakka, va. hallintojohtaja
Yhtymähallitus päättää
1. että, hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
2. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan
tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
3. ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus
sosiaali- ja terveydenhuollon toimialatuntemus
Käsittely:
Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui kokoustilasta ennen asian käsittelyä ja
päätöksentekoa esteellisenä (HallintoL 5 luku 28 § 1 kohta "asianosaisjäävi").
Henkilöstöjohtaja Monica Hostio esitteli asiaa.
Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että muutettu ehdotus kuului seuraavasti:
1. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan
tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
2. ehdottaa aluevaltuustolle,
että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
24.05.2022

7/2022

9 (40)

useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus
sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus
Esittelijän muutettu ehdotus otettiin kokouksen päätösehdotukseksi.
Maiju Tapiolinna teki Jorma Piisisen kannattamana ehdotuksen, että
hyvinvointialuejohtajan virka täytetään määräaikaisena kahdeksaksi vuodeksi:
"Esitän kahdeksan vuoden määräaikaisuutta. Tuolloin johtajan valinta osuisi
aluevaltuuston toiselle vuodelle, jolloin se ei olisi aluevaltuuston aloituskauden
ensimmäinen tehtävä."
Olli Savela teki ehdotuksen, että täytetään hyvinvointialuejohtajan virka kuuden
vuoden määräajaksi.
Puheenjohtaja totesi, että Savelan ehdotus raukesi kannattamattomana ja että koska
oli tehty myös kannatettu muutosehdotus, asiasta on äänestettävä.
Äänestys 1
JAA = esittelijän muutettu ehdotus
EI = Tapiolinnan ehdotus 8 vuoden määräaikaisesta virasta
Äänestyksen tulos: 12 JAA-ääntä, 5 EI-ääntä
Äänestykset
JAA = esittelijän muutettu ehdotus EI = Tapiolinnan ehdotus 8 vuoden määräaikaisesta
virasta
Jaa
Jaakko Rainio
Annika Kokko
Tiia Lintula
Helinä Perttu
Jussi Salonen
Aila Koivunen
Virpi Räty
Heta Ravolainen-Rinne
Reija Taupila
Irma Pahlman
Arto Lindberg
Kimmo Behm
Ei
Jorma Piisinen
Taneli Kalliokoski
Olli Savela
Maiju Tapiolinna
Tarja Edry
Päätös
Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä olevan hakuilmoituksen ja valtuuttaa ma. henkilöstöjohtajan
tekemään tarvittavat muutokset ilmoitukseen eri hakukanaviin
2. ehdottaa aluevaltuustolle,
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että hyvinvointialuejohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana
että hyvinvointialuejohtajan kelpoisuusehdot ovat:
soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
useamman vuoden konsernitasoinen johtamiskokemus
sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemus

Aluehallitus, 24.05.2022, § 55
Valmistelija / lisätiedot:
Monica Hostio
monica.hostio@keusote.fi
henkilöstöjohtaja
Liitteet

1 Hvajohtaja_hakuilmoitus_24_5_2022
Hyvinvointialueesta annetun lain 42 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa
aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta
toimintaa. Lain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee aluevaltuusto.
Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai määräajaksi ja hän on
virkasuhteessa hyvinvointialueeseen. Lain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja
hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan hyvinvointialueen
johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on (28.4.2022 33 §) perustanut
hyvinvointialuejohtajan viran. Henkilöstöjaosto (5.5.2022 38 §) on valmistellut
kelpoisuusehtoja ja hakuilmoitusta aluehallituksen käsiteltäväksi (12.5.2022 51
§). Aluevaltuusto päätti (19.5.2022 § 37) viran kelpoisuusehdot aluehallituksen
esityksen mukaisesti siten, että yleisten kelpoisuusehtojen lisäksi
hyvinvointialuejohtajalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja
sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimialatuntemusta sekä useamman vuoden
konsernitason johtamiskokemusta. Virka täytetään toistaiseksi.
Hyvinvointialuejohtajan tehtävät ja toimivalta on määritetty hallintosäännön 26 §:ssä.
Hallintosäännön 54§:n mukaisesti hyvinvointialuejohtajan viran julistaa haettavaksi
aluehallitus. Valinnan suorittaa aluevaltuusto. Tavoitteena on, että aluevaltuusto
suorittaa hyvinvointialuejohtajan valinnan virkaan viimeistään 22.9.2022 mennessä.
Hakuilmoitus on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä: Petja Harakka, va. hallintojohtaja
Aluehallitus päättää
1. julistaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen toistaiseksi voimassa olevan
hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalla 29.7-12.8.2022
2. valtuuttaa virantäyttöä valmistelevan valmisteluryhmän huolehtimaan
rekrytoinnin käynnistymisestä, päättämään missä hakuilmoitus julkaistaan sekä
henkilöarviointiprosessista
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Käsittely:
Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi esteellisenä
(HallintoL 5 luku 28 § 7 kohta "yleislausekejäävi").
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
hr-palvelut
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§ 56
Hyvinvointialueiden välinen sopimus Etevan yksiköissä olevien muiden hyvinvointialueiden
asiakkaiden palveluiden jatkamisesta
KEUHDno-2022-78
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 HVA_yhteistyösopimus
2 Etevalta siirtyvien asiakkuuksien turvaaminen hyvinvointialueen aloittaessa yhteistoimintasopimus
Käsiteltävänä oleva hyvinvointialueiden välinen sopimus perustuu sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (myöh. voimaanpanolain) (616
/2021) 57 §:n, jossa todetaan, että:
Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien toiminta ja henkilöstö siirtyvät sille
hyvinvointialueelle, jonka alueella tehtävää hoitava henkilöstö pääasiallisesti työskentelee.
Jos henkilöstö on hoitanut tehtävää ennen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä
annetun lain voimaantuloa myös muiden hyvinvointialueiden alueella, hyvinvointialueiden
on sovittava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2022 kyseisten palvelujen tuottamisesta
myös näiden muiden hyvinvointialueiden alueella.
Vaalijalan, Etevan ja Eskoon kuntayhtymien kiinteistöt, toimitiloja koskevat
vuokrasopimukset ja toimitilojen hallintaan oikeuttava muu omaisuus siirtyvät sille
hyvinvointialueelle, jonka alueella toimitilat sijaitsevat. Jos siirtyvissä
asumispalveluyksiköissä tai päivä- ja työkeskustoiminnassa on ennen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain voimaantuloa järjestetty palveluja myös
muiden hyvinvointialueiden asukkaille, hyvinvointialueet ovat velvollisia sopimaan
viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2022 toiminnan jatkamisesta.
Edellä 1 momentissa tarkoitetut sopimukset ovat voimassa, kunnes hyvinvointialueet
sopivat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain 36 §:ssä tarkoitetusta
hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksesta.
Sopimuksen tavoitteena on varmistaa Etevan erityishuoltopiirin asiakkaiden
palveluasumisen ja päivä- ja työkeskustoiminnan jatkuminen myös Etevan toiminnan
jakamisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hyvinvointialueen ulkopuolisten
asiakkaiden palvelut jatkuvat, eikä niitä voida lopettaa hyvinvointialueen yksipuolisella
päätöksellä.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee sopimaan yhteistyösopimukset seuraavien
hyvinvointialueiden kanssa:
• Itä-Uusimaa
• Länsi-Uusimaa
• Vantaa ja Kerava
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Kanta-Häme
Päijät-Häme
Helsingin kaupunki
Pohjois-Savo
Etelä-Savo

Sopimuspohja on laadittu useiden hyvinvointialueiden välisellä
yhteistyöllä. Sopimukseen tullaan myöhemmin tekemään tarvittaessa täydennyksiä ja
sopimuksessa mainitut liitteet hyväksytään myöhemmin.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen siirtyvään Etevan tuotantoon kohdistuvat ostot
ovat karkeasti arvioiden n. 4,2 Me ja myynnit n. 3,1 Me. Palveluiden jakaumaa on
kuvattu tarkemmin liitteessä 2.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee myymään Etevalta siirtyviä palveluja muille
hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille siltä osin kuin näiden asiakkaita on
sijoitettu Keski-uudellamaalla sijaitseviin yksiköihin. Vastaavasti Keski-Uudenmaan
hyvinvointialue ostaa muilta hyvinvointialueilta sellaisia Etevalta siirtyneitä palveluja,
joihin on sijoitettu asiakkaita Keski-Uudeltamaalta.
Sopimuksia tulee laadittavaksi jokaisen edellä kuvatun hyvinvointialueen ja Helsingin
kaupungin kanssa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteen 1 mukaisen luonnoksen hyvinvointialueiden välisestä
sopimuksesta voimaanpanolain 57 §:ssä tarkoitetuissa siirtyvissä palveluissa
olevien asiakkaiden palvelujen jatkamisesta.
2. valtuuttaa väliaikaisen hyvinvointialuejohtajan hyväksymään lopulliset eri
hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin kanssa solmittavat sopimukset
liitteineen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 57
Hallintosäännön päivittäminen 16.6.2022 lukien
KEUHDno-2022-3
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Hyva hallintosääntö_16_6_2022_aluevaltuusto_aluehallitus_24_05
Vantaan ja Keravan aluevaltuusto on kokouksessaan 19.4.2022 § 40 hyväksynyt
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen
pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
aluevaltuusto on 28.4.2022 kokouksessaan § 31 osaltaan hyväksynyt Vantaan ja
Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen
yhteistoimintasopimuksen.
Yhteistoimintasopimuksen hyväksymispäätöksien seurauksena on kunkin
hyvinvointialueen hallintosääntöä päivitettävä yhteistoimintasopimuksessa sovittua
vastaavaksi.
Tämän vuoksi hallintosääntöä ehdotetaan päivitettävän seuraavilta osin:
• 2 § Hyvinvointialueen toiminta ja tehtävät: lisätään maininta ”Hyvinvointialueen
pelastustoimen palvelut järjestetään kahden hyvinvointialueen yhteisenä toimintona.
Yhteistyösopimuksella on sovittu, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen pelastustoimi
järjestetään Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen organisaation osaksi.”
• § 16 Pelastuslautakunta: lisätään yhteistyösopimuksessa sovitut tiedot
pelastuslautakunnan muodostamisesta:
”Pelastuslautakunnassa on viisitoista (15) jäsentä ja jokaisella jäsenellä on
henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä kahdeksan (8) jäsentä tulee Vantaan ja Keravan
hyvinvointialueelta ja seitsemän (7) jäsentä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jäseninä
pelastuslautakunnassa voivat olla asianomaisten hyvinvointialueiden vaalikelpoiset
henkilöt. Kummankin hyvinvointialueen jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet tulee
olla aluevaltuuston jäseniä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee
pelastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
aluevaltuusto valitsee pelastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.
Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien
hyvinvointialueiden aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla.”
Molempia hyvinvointialueita edustavan pelastuslautakunnan tehtävistä ja toimivallasta
määrätään Keski-Uudenmaan pelastuslaitosta koskevassa yhteistoimintasopimuksessa.
Pelastuslautakunnan toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä pelastuslautakunnan
kokouksissa sekä työskentelyssä noudatetaan muilta osin Vantaan ja Keravan
hyvinvointialueen hallintosääntöä."
Varsinaiset muutosehdotukset on kuvattu liitteenä olevassa
hallintosääntöluonnoksessa punaisella tekstillä.
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Jotta hallintosääntöpäivityksessä määriteltävään pelastuslautakuntaan voidaan valita
jäsenet 16.6.2022 kokouksessa, on hallintosäännön tarkoitus astua voimaan heti
hyväksymisen jälkeen.
Hallintosäännössä on kysymys hyvinvointialueen sisäisen hallinnon ja toiminnan
järjestämisestä. Tästä syystä on vakiintuneesti katsottu, että hallintosääntöä voidaan
soveltaa heti kun se tai sen muutos on hyväksytty. Jos hallintosäännön tai sen
muutoksen hyväksymistä koskeva pykälä tarkastetaan heti valtuuston kokouksessa,
on hallintosääntöä mahdollista soveltaa samassa kokouksessa tehtävissä päätöksissä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää:
1. hyväksyä liitteenä olevan luonnoksen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
päivitetystä hallintosäännöstä;
2. että hallintosääntö astuu voimaan välittömästi hyväksymisen jälkeen ja
pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta jo kokouksessa.
Käsittely:
Keskustelun aikana puheenjohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen (lisäys
tummennettuna):
Lisäysesitys §187
Toimielinten tiedotustilaisuuksista ja seminaareista maksetaan osallistujille kyseisen
toimielimen jäsenen tai puheenjohtajan kokouspalkkion suuruinen erillispalkkio
ilman korotuksia erikseen jokaiselta päivältä.
Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, hallitus päätti yksimielisesti
hyväksyä esitetyn muutoksen.
Päätös
Hyväksyttiin lisäys pykälään 187 ja muutoin hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Aluevaltuusto 16.6.2022
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§ 58
Jäsenten nimeäminen pelastuslaitoksen pelastuslautakuntaan
KEUHDno-2022-79
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Vantaan ja Keravan aluevaltuusto on kokouksessaan 19.4.2022 § 40 hyväksynyt
Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen
pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
aluevaltuusto on 28.4.2022 kokouksessaan § 31 osaltaan hyväksynyt Vantaan ja
Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueiden yhteisen pelastuslaitoksen
yhteistoimintasopimuksen.
Yhteistoimintasopimuksen kohdassa 6 on sovittu, että Keski-Uudenmaan
pelastuslaitoksen hallintoa varten Vantaan ja Keravan hyvinvointialuevaltuusto asettaa
aina toimikaudekseen pelastuslautakunnan, joka toimii Vantaan ja Keravan
hyvinvointialueen alaisena lain hyvinvointialueesta (611/2021) § 54 ja 55 mukaisena
hyvinvointialueiden yhteisenä toimielimenä.
Hallintosäännöstä on tarkoitus hyväksyä pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen
mukaiset lisäykset sisältävä päivitetty versio aluevaltuuston kokouksessa 16.6.2022.
Päivitetyn hallintosäännön 16 §:ssä on määritelty pelastuslautakunnan
muodostaminen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen kohdan 6 mukaisesti
seuraavasti:
Pelastuslautakunnassa on 15 jäsentä ja jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Jäsenistä 8 jäsentä tulee Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelta ja 7 jäsentä
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Jäseninä pelastuslautakunnassa voivat olla
asianomaisten hyvinvointialueiden vaalikelpoiset henkilöt. Kummankin
hyvinvointialueen jäsenistä sekä varajäsenistä vähintään puolet tulee olla
aluevaltuuston jäseniä. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen aluevaltuusto valitsee
pelastuslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
aluevaltuusto valitsee pelastuslautakunnan jäsenistä varapuheenjohtajan.
Pelastuslautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus molempien
hyvinvointialueiden aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla.
Pelastuslautakunnan tehtävät ja toimivalta
Pelastuslaitosta koskevan yhteistoimintasopimuksen 6 kohdan mukaan
hyvinvointialueen pelastuslautakunta:
Toimii pelastuslain mukaisena monijäsenisenä pelastusviranomaisena
Valmistelee esityksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen hyvinvointialueiden
pelastustoimen palvelutasosta hyvinvointialueitaan kuultuaan sekä tekee
esityksen palvelutasopäätöksestä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen
aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle
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Valmistelee pelastuslaitoksen talousarvio ja –suunnitelmaesityksen sekä
investointisuunnitelmaesityksen Vantaan ja Keravan aluevaltuuston aikataulussa
asetettujen sitovien tavoitteiden sekä meno- ja tuloerien mukaisesti kuultuaan
Keski-Uudenmaan hyvinvointialuetta
Valmistelee pelastuslaitoksen toimintakertomuksen ja erillistilinpäätöksen tai
sitä vastaavat tiedot Vantaan ja Keravan aluehallitukselle ja edelleen
aluevaltuuston hyväksyttäväksi
Vastaa toimialallaan sisäisestä valvonnasta ja sen toteutumisen järjestämisestä,
toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta sekä huolehtii tarvittavilta osin
omavalvonnasta ja sen raportoinnista molemmille hyvinvointialueille
Käsittelee pelastuslaitoksen viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä koskevat
oikaisuvaatimukset
Päättää;
pelastuslaitoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkojen
kelpoisuusvaatimusten ja nimikkeiden muuttamisesta
pelastuslaitoksen toimialajohtajan (pelastusjohtajan) valinnasta
pelastuslaitoksen toimialajohtajan avoimen viran hoitajasta ja sijaisesta sekä
toimialajohtajan irtisanomisesta, virasta pidättämisestä, lomauttamisesta ja eron
myöntämisestä
pelastuslaitoksen toiminnan kehittämisestä Vantaan ja Keravan
aluevaltuuston asettamien toiminnan ja talouden tavoitteiden rajoissa sekä
seuraa tavoitteiden saavuttamista ja raportoi niiden saavuttamisesta molempien
hyvinvointialueiden aluehallituksille
hyvinvointialueiden välisistä kustannusten jaosta yhteistoimintasopimuksessa
määrätyin perustein
pelastuslaitoksen investoinneista ja muista pitkävaikutteisista menoista
investointisuunnitelman perusteella
pelastuslaitoksen palveluhankinnoista ja urakalla teettämisestä Vantaan ja
Keravan aluehallituksen antamien ohjeiden mukaisesti
pelastuslaitosta koskevien, sitovien päätösten ja sopimusten tekemisestä
pelastuslaitoksen toiminnan käynnistämiseksi ja ylläpitämiseksi
yhteistoimintasopimuksen periaatteiden mukaisesti
hankintatoimivaltaansa kuuluvan hankinnan osalta hyvinvointialueiden
yhteishankintayksikön järjestämään tarjouskilpailuun tai kilpailutettuun
hankintasopimukseen liittymisestä
Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen sopimuspalokuntien kanssa tehtävistä
sopimuksista ja avustusten myöntämisestä toimialaansa liittyville yhteisöille
pelastuslaitoksen palveluista ja muista suoritteista perittävistä maksuista ja
taksoista
puhevallan käyttämisestä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen koskevissa
asioissa
Hyvinvointialuelain 79 §:n mukaan vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on
vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan:
asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva
henkilö;
henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan,
hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
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henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka
johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa
liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö,
jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden
ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.
Tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin mukaan hyvinvointialueen, hyvinvointiyhtymän ja
hyvinvointialueiden välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta
aluevaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. valitsee pelastuslautakuntaan 7 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
valtuustokaudelle 2022–2025; sekä
2. valitsee jäseniksi valituista valtuutetuista pelastuslautakuntaan varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Aluevaltuusto 16.6. sitten Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kirjaamo
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§ 59
Yhtymäkokousedustajan nimeäminen HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen
KEUHDno-2022-77
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa
voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan
kokouksessaan 28.4.2022 § 30.
Voimaanpanolain 46 §:n mukaisesti Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin
kaupungin on nimettävä väliaikaiselle HUS-valmisteluryhmälle 30.6.2022 mennessä
edustajansa ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.
Hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti jokaista jäsentä edustaa
yhtymäkokouksessa yksi edustaja. Jokaiselle edustajalle on lisäksi nimettävä
henkilökohtainen varaedustaja.
Hallintosäännön 32 §:n 11 kohdan mukaan aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat
ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
1. nimetä yhtymäkokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan HUS-
yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen.
2. antaa erikseen toimintaohjeen HUS-yhtymän toimielimiin nimettävistä
henkilöistä yhtymäkokousedustajalle.
Käsittely:
Helinä Perttu ehdotti että yhtymäkokousedustajaksi valitaan Pirjo Laitinen-Parkkonen
ja henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Helinä Perttu.
Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti
hyväksyä ehdotuksen.
Päätös
Päätettiin valita yhtymäkokousedustajaksi ensimmäiseen yhtymäkokoukseen Pirjo
Laitinen-Parkkonen ja varaedustajaksi Helinä Perttu.
Tiedoksi
hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi
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§ 60
HUS-yhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
KEUHDno-2022-77
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
HUS-yhtymän perussopimus on hyväksytty kaikkien jäsenten valtuustoissa
voimaanpanolain (616/2021) edellyttämässä määräajassa. Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi perussopimuksen omalta osaltaan
kokouksessaan 28.4.2022 § 30.
Jäsenten tulee nimetä edustajansa perussopimuksessa kuvattuihin toimielimiin, joista
yhtymäkokous päättää ensimmäisessä kokouksessaan. Toimielimet ovat
yhtymähallitus, tarkastuslautakunta ja kansalliskielilautakunta. Tarkastuslautakuntaan
ja kansalliskielilautakuntaan nimetään jäsenet ja varajäsenet myöhemmin. Tässä
vaiheessa päätettäväksi tuodaan jäsenten nimeäminen yhtymähallitukseen.
Perussopimuksen mukaisesti HUS-yhtymän jäsenet nimeävät ehdokkaita
yhtymähallitukseen seuraavasti:
- Helsingin kaupunki kuusi jäsentä ja varajäsentä,
- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue neljä jäsentä ja varajäsentä
- Keski-Uudenmaan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä
- Vantaan ja Keravan hyvinvointialue kaksi jäsentä ja varajäsentä
- Itä-Uudenmaan hyvinvointialue yksi jäsen ja varajäsen
- Lisäksi yhtymähallitukseen valitaan Helsingin yliopiston ehdotuksen
perusteella kaksi jäsentä ja heille varajäsenet.
Toimielinten kokoonpanossa sovelletaan tasa-arvolakia. Valinnassa tulee ottaa
huomioon naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n 1 momentti,
joka koskee myös kuntayhtymien valtuustoja. Sen mukaan mm. kuntien välisen
yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään
40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.
Hallintosäännön 32 §:n 10 kohdan mukaan aluehallitus nimeää hyvinvointialueen
ehdokkaan tytär- ja osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja edelleen 11 kohdan mukaan
antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle
toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.
Käsittely:
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Irma Pahlman ehdotti että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtajan tiedusteltua sitä
aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle.
Päätös
Päätettiin yksimielisesti jättää asia pöydälle seuraavan kokoukseen saakka.
Tiedoksi
hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi, yhtymäkokousedustaja
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Rahoitus- ja talousjaosto, § 6,04.05.2022
Aluehallitus, § 61, 24.05.2022
§ 61
Talousarvio 2022
KEUHDno-2022-67
Rahoitus- ja talousjaosto, 04.05.2022, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 22,15.09.2021
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 30,29.09.2021
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, § 8, 19.01.2022
§8
Muutos hyvinvointialueen talousarvioon 2021-2022
KEU-2021-16063
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 15.09.2021, § 22
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
Liitteet
1 Vate talousarvio 2021 ja 2022
Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty
valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on
tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000,josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66
milj. euroa.
Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat
kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron,koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron
palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden
tiedonhallinnan,tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun,
suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa
vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021
mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen.
Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen
käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen
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Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarviot.
Talousarvioita tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle saatavat valtionavustusten
osuudet vuosille 2021 ja 2022. Talousarviota tarkennetaan ja se tuodaan uudestaan
valmistelutoimielimen käsiteltäväksi. Valmistelutoimielimelle tuodaan keskusteltavaksi
myös kuntayhtymän taseelle merkityt investoinnit.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 29.09.2021, § 30
Valmistelijat / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
Liitteet
1 Talousarvio vuosille 2021 ja 2022
Hyvinvointialueille on valtiovarainministeriön päätöksellä VN/14629/2021 myönnetty
valtionavustusta yhteensä 14 973 000 euroa. Tästä Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen osuus on 525 857 euroa. Vuonna 2022 avustuksen suuruus on
tämänhetkisen tiedon mukaan 47 146 000,josta Keski-Uudenmaan osuus olisi n. 1,66
milj. euroa. Väliaikainen toimielin merkitsi tiedoksi valtionavustustilanteen
kokouksessaan 15.9.2021 §22.
Liitteenä oleva talousarvio sisältää ainoastaan valmistelun yleisavustuksella katettavat
kulut. Kulut sisältävät arvonlisäveron,koska hyvinvointialue ei kuulu arvonlisäveron
palautusjärjestelmän piiriin. Valmistelun yleisavustuksen lisäksi hyvinvointialueiden
tiedonhallinnan,tietohallinnon ja tietojärjestelmien muutoksen valmisteluun,
suunnitteluun ja toteutukseen myönnetään valtionavustusta yhteen n. 440 milj. euroa
vuosina 2021–2026. Vuoden 2021 avustus on tulossa haettavaksi 30.9.2021
mennessä. Talousarvio täydentyy tältä osin avustuspäätöksen jälkeen.
Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousarvio on liitteenä. Valtionavustuksen
käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 aikana toimeenpanon valmistelun myötä.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuosien 2021 ja 2022 talousarvion.
Talousarviota tarkennetaan ICT-avustuspäätöksen jälkeen.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin, 19.01.2022, § 8
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus-ja talousjohtaja
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Liitteet
1 Päivitetty hyvinvointialueen talousarvio 2021_2022
Sosiaali-ja terveysministeriö (STM) on 20.12.2021 päättänyt myöntää sosiaali-ja
terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvään ICT-muutokseen
valtionavustusta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue haki alun perin valtionavustusta
45.230.120 euroa ja tarkensi haettavaa summaa 30.552.594 euroon. STM myönsi
avustusta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä 6.998.006,84 euroa,josta
1.491.884,61 euroa heti käytettäväksi ja 5.506.122,23 euroa ehdollisena valtion
vuoden 2022 talousarvion vahvistamisen jälkeen. Valtionavustus on tarkoitettu
käytettäväksi aikavälillä 1.7.2021-31.12.2025 syntyviin kustannuksiin. Avustus on
käytettävissä myös hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2026-
30.4.2026.
Vuoden 2022 talousarviota on tarkistettu seuraavasti:
Toimintatuotot:
ICT-avustus 6.998.007 euroa lisätty toimintatuottoihin tuet ja avustukset -
ryhmään
vuodelle 2021 saadusta avustuksesta arvioidaan siirtyvän 308.000
euroa vuodelle 2022
toimintatuottojen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa
Toimintakulut:
henkilöstökuluihin on lisätty 198.000 euroa luottamuselinten kokouspalkkioihin
palvelujen ostoja on vähennetty 383.000 euroa (esitetty tarkemmin liitteessä)
ICT-hankkeelle kohdennettiin 7.491.007 euroa
toimintakulujen kasvu yhteensä 7.306.007 euroa
ICT-hanke
ICT-hanke sisältää mm. taloushallinnon järjestelmien uusimisen,Keusoten HR-tietojen
siirtämisen hyvinvointialueelle,asiahallintajärjestelmän perustamisen
hyvinvointialueelle,APTJ:n hankinnan sekä perustietotekniikan uudistamisen.
STM:n avustuspäätöksen jälkeen tarkennetussa kustannusarviossa hankkeen
kokonaiskustannusten arvioidaan olevan n. 17,5Me vuosina 2022-2025. Vuoden 2022
kustannusarvio on n. 8 Me,joten saatu avustus ei kata kaikkia kustannuksia. Osittain
kustannuksia saadaan katettua vuodelta 2021 siirtyvästä Vate-avustuksesta (siirtyvä
avustus 308.000 euroa,josta ICT-hankkeeseen käytettävissä 110.000 euroa) sekä
vuoden 2022 palvelujen ostojen tarkentuneesta määrärahasta (383.000 euroa).
ICT-hankkeeseen saatiin siis avustusta n. 7 Me ja aiemmasta Vate-avustuksesta
hankkeelle voidaan kohdentaa n. 0,5Me,joten yhteensä hankkeelle on käytettävissä
avustusta n. 7,5Me. Kustannusarvio on kuitenkin 8 Me. Valtiovarainministeriö on
pyytänyt hyvinvointialueilta talousarvio 2022 tietoja sekä arviota
lisämäärärahatarpeesta vuodelle 2022. Valtiovarainministeriölle on ilmoitettu 0,5Me:n
lisämäärärahatarve vuodelle 2022.
Valtion ICT-jatkorahoituksesta ei ole tässä vaiheessa tarkempaa tietoa.
Ehdotus
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Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy vuoden 2022 talousarvion muuttamisen
liitteen mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.
Rahoitus- ja talousjaosto, 4.5.2022, § 6
Vuoden 2022 talousarviomuutos
VM on myöntänyt 28.3.2022 hyvinvointialueille, Hus-sairaanhoitopiirille ja Helsingin
kaupungille yhteensä noin 154 Me valtionavustusta voimaanpanolain 15 §:n
mukaisesti. Valtionavustuksessa on painotettu ns. sirpalehyvinvointialueita, joiden
valmistelu on hyvin alkuvaiheessa. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle myönnetty
osuus on siten pienempi, 1 192 285 euroa. Valtionavustus ei ole korvamerkittyä, vaan
alue voi käyttää sitä päätöksen ehtojen rajoissa ICT-valmisteluun, ns.
perusvalmisteluun ja valtuustoryhmien tukeen. Valtuustoryhmien tuki tarkoittaa
valtuustoryhmien sisäisen toiminnan tukemista sekä toimenpiteitä, joilla
valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Koko maan tasolla aluevaltuutettujen tukeen on
osoitettu 5,8 Me ja aluevaltuutettukohtainen euron 5000 määräraha on osoitettu 10
kuukauden toimintakaudelle.
Nyt myönnettyä valtionavusta voi käyttää vuoden 2023 loppuun saakka syntyviin
kustannuksiin.
Nyt esitettävässä talousarviomuutoksessa toimintatuottoihin on lisätty em. avustus
sekä lisäksi tarkennettu vuodelta 2021 siirtynyttä avustusta, joka edellisessä
talousarviomuutoksessa arvioitiin liian pieneksi. Näin ollen toimintatuottoja on syytä
lisätä yhteensä 1 221 402 euroa.
Henkilöstökulujen muutoksessa on huomioitu hyvinvointialueelle perustetut neljä
määräaikaista virkaa ajalle 1.3.-31.12.2022 (hyvinvointialueen johtaja, rahoitus- ja
talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä hallintojohtaja). Henkilöstökuluissa on huomioitu
virkojen täyttö 50 %:n työpanoksella. Lisäksi henkilöstökulujen muutoksessa on
huomioitu kokoaikaisen hallituksen puheenjohtajan palkkio ajalla 1.5.2022 alkaen.
Näiden lisäksi henkilöstökuluissa on huomioitu projektikoordinaattorin ja osa-aikaisen
asiantuntijan palkkakustannukset.
Avustuksissa on huomioitu valtuustoryhmien tukea 287 500 euroa.
Loppuosa avustuksesta on kohdennettu palvelujen ostoihin, jonne kirjataan mm.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymältä ja alueen kunnilta valmisteluun ostettu
työpanos.
Edellä kerrotut talousarviomuutokset on esitetty liitteessä 1 tuloslaskelmamuodossa.
Ehdotus
Esittelijä: Päivi Tarsia, rahoitus- ja talousjohtaja

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluehallitus

Pöytäkirja
24.05.2022

7/2022

26 (40)

Talous- ja rahoitusjaosto päättää esittää aluehallitukselle, että se päättää esittää
aluevaltuustolle hyvinvointialueen talousarvion muuttamista edellä esitetyn
mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Aluehallitus, 24.05.2022, § 61
Valmistelija / lisätiedot:
Päivi Tarsia
paivi.tarsia@keusote.fi
rahoitus- ja talousjohtaja
Liitteet

1 Talousarvio 2022 muuttaminen aluehallitus
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle hyvinvointialueen talousarvion
muuttamista edellä esitetyn mukaisesti.
Käsittely:
Olli Savela teki Maiju Tapiolinnan kannattamana muutosehdotuksen että "siirretään
valtuutettujen tuki 345 000 euroa hyvinvointialueen valmisteluun."
Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, asiassa on
äänestettävä.
Äänestys 1
JAA = esittelijän ehdotus
EI = Olli Savelan muutosehdotus
Äänestyksen tulos: 14 JAA -ääntä, 3 EI -ääntä
Äänestykset
JAA =esittelijän ehdotus EI = Olli Savelan muutosehdotus, että valtuutettujen tuki 345
000 euroa siirretään hyvinvointialueen valmisteluun.
Jaa
Taneli Kalliokoski
Annika Kokko
Tiia Lintula
Jussi Salonen
Jaakko Rainio
Tarja Edry
Aila Koivunen
Helinä Perttu
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Irma Pahlman
Kimmo Behm
Reija Taupila
Virpi Räty
Arto Lindberg
Heta Ravolainen-Rinne
Ei
Olli Savela
Maiju Tapiolinna
Jorma Piisinen
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan äänestyksen jälkeen.
Tiedoksi
Aluevaltuusto 16.6.
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§ 62
Valtuustoryhmien toiminnan tukemisen periaatteet
KEUHDno-2022-73
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Säännökset
Hyvinvointialueesta annetun lain 27 §:n 2 momentin mukaan
Valtuustoryhmien toimintaedellytyksien parantamiseksi hyvinvointialue voi taloudellisesti
tukea
valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä
toimenpiteitä, joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia.
Hallintosäännön 104 §:n (Valtuustoryhmän toiminnan tukeminen) mukaan
Valtuustoryhmien toimintaedellytysten tukemiseksi hyvinvointialue voi vuosittain
hakemuksesta tukea taloudellisesti valtuustoryhmien sisäistä toimintaa sekä toimenpiteitä,
joilla valtuustoryhmät edistävät hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksia. Ryhmän tuen määrä on enintään 6000 euroa valtuutettua
kohden vuodessa.
Tukea myönnettäessä on yksilöitävä käyttötarkoitus. Tuen saajan tulee raportoida tuen
käytöstä vähintään kerran vuodessa. Aluehallitus voi antaa tukeen liittyviä tarkempia
määräyksiä.
Tuen määrä valtuustoryhmittäin on ilmoitettava hyvinvointialueen tilinpäätöksessä.
Hallintosäännön 26 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja päättää määrärahan puitteissa
avustusten myöntämisestä valtuustoryhmien toiminnan tukemiseen sekä niiden
takaisinperinnästä;
Periaatteet
1. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue myöntää valtuustoryhmille tukea
hyvinvointialueesta annetun lain mukaisiin käyttötarkoituksiin. Tukea voidaan
myöntää vain sellaiselle valtuustoryhmälle, joka on muodostettu
hallintosäännön 99 §:n mukaisesti. Valtuustoryhmän voi muodostaa yksikin
valtuutettu. Tukea myönnetään tasapuolisin perustein.
2. Tukea voidaan myöntää enintään 6000 euroa valtuutettua kohden vuodessa.
Tukea myönnetään vuosittain enintään talousarviossa varattujen määrärahojen
verran.
3. Kalenterivuoden aikana tapahtuvat muutokset huomioidaan tuen määrässä.
Toimintatuen määrä perustuu vaalitulokseen ja mahdolliset siirtymät
valtuustoryhmien välillä tai uusien valtuustoryhmien perustaminen vaikuttavat
tuen jakoperusteisiin seuraavan vuoden tukea jaettaessa.
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4. Tuen suuruuteen vaikuttaa valtuustoryhmän koko siten, että ryhmälle
myönnettävän tuen enimmäismäärä vuodessa on talousarviossa varattu
määräraha jaettuna valtuustossa olevien valtuutettujen määrällä kerrottuna
valtuustoryhmässä olevien valtuutettujen määrällä (talousarvioon varattu
määräraha / 69 valtuutettua x valtuustoryhmän valtuutettujen lukumäärä).
5. Vuodelta 2022 maksettava tuki maksetaan valtuuston toimikauden ajalta eli
kymmeneltä kuukaudelta (enintään 5000 euroa varsinaista valtuutettua kohden).
6. Tukea haetaan kerran vuodessa, paitsi sinä vuonna, jolloin valtuustokausi
päättyy. Tällöin tukea haetaan kahdesti vuodessa. Vaalivuosina ensimmäinen erä
myönnetään ajalle 1. tammikuuta - 31. toukokuuta ja toinen erä ajalle 1.
kesäkuuta – 31. joulukuuta. Vaalivuosina valtuustoryhmälle myönnettävän
ensimmäisen tuen määrä voi olla enintään viisi kahdestoistaosaa (5/12) ja toisen
tuen määrä enintään seitsemän kahdestoistaosaa (7/12) talousarviossa koko
vuodelle varatusta määrärahasta.
7. Tukea haetaan hyvinvointialueen laatimalla hakulomakkeella, jossa tulee olla
eriteltynä tuen käyttötarkoitus ja arvioidut kustannukset. Tuen käytöstä
edellisellä maksukaudella tulee antaa aina selvitys ennen uuden tuen
myöntämistä. Mikäli tuen saaja ei anna määräaikaan mennessä hyväksyttävää
selvitystä, tuki voidaan periä takaisin. Jos tukea ei ole käytetty
kokonaisuudessaan myönnettyyn tarkoitukseen, hyvinvointialuejohtaja voi periä
maksetun tuen tai osan siitä takaisin tai pidättää seuraavan vuoden tuesta
maksetun tuen tai osan siitä. Käyttämätön tuen osa peritään aina takaisin.
Aluehallitus saa vuosittain raportin tuen käytöstä.
8. Tuesta ja takaisinperinnästä päättää hyvinvointialuejohtaja aluehallituksen
määräämien periaatteiden mukaisesti yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen.
9. Valtuustoryhmän sisäisen toiminnan tukemisen osalta hyväksyttäviä
kustannuksia ovat esim. toimintaa tukevan sihteerin tai muun henkilöstön
palkkakustannukset, matkakustannukset valtuustoryhmän tilakustannukset,
tietoliikennekustannukset, työskentelyvälineet ja -alustat, kokouksien tai
tilaisuuksien järjestäminen ja niiden kohtuulliset tarjoilut. Tukea ei sen sijaan voi
käyttää tiedottamiseen eikä yleisötapahtumien järjestämiseen kuukautta ennen
vaaleja.
10. Hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia
tukevista toimenpiteistä syntyviä hyväksyttäviä kustannuksia ovat esim.
asukkaille avointen tilaisuuksien järjestämiseen liittyvät kustannukset
(tilavuokrat, pienimuotoiset tarjoilut, tilaisuuteen liittyvä materiaali) edellyttäen,
ettei osallistumista tilaisuuteen ole erikseen rajattu ja asukkaille suunnatun
viestinnän ja tiedottamisen kustannukset, kun ilmoitus ja viestintä liittyvät
hyvinvointialueen toimintaan (tilaisuuksista tiedottaminen, valtuustoryhmien
näkyvyyden lisääminen).
11. Valtuustoryhmien toimintatuki maksetaan kunkin puolueen ehdokasasettelusta
hyvinvointialueella vastanneelle piirijärjestölle, tai mikäli puolueella tai
valitsijalistalla ei ole piirijärjestöä, kunkin valtuustoryhmän nimeämälle muulle
yhdistysmuotoiselle toimijalle, joka vastaa kyseisen
ryhmän toiminnasta. Toimintatukea saavat tahot sitoutuvat antamaan kirjallisen
selvityksen oman tukiosuutensa käytöstä myöntämisvuotta seuraavan vuoden
28.2 mennessä hyvinvointialueen hallitukselle. Ilmoituksessa käytetään erillistä
ilmoituslomaketta. Hyvinvointialueen organisaatiolla on oikeus evätä
toimintatuki ryhmältä, mikäli sen käytössä havaitaan väärinkäytöksiä tai sen
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käyttöä ei raportoida edellä kuvatulla tavalla. Hyvinvointialueella on milloin
tahansa oikeus tarkistaa tukea saavan organisaation kirjanpito tuen käyttöä
koskevilta osin. Tukea voidaan myöntää taannehtivasti valtuustokauden alusta
edellyttäen, että kustannukset täyttävät hyväksytyt periaatteet.
12. Aluehallitus antaa tarvittaessa tarkemmat tulkintaohjeet.
Vuonna 2022 valtuustoryhmän ensimmäisen tuen maksukausi on poikkeuksellisesti
1.3. - 31.12.2022 ja valtuustoryhmien koko määräytyy ensimmäisen valtuustoryhmien
ilmoituksen mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää hyväksyä edellä kuvatut periaatteet valtuustoryhmien toiminnan
tukemisesta.
Käsittely:
Muutosesitys 1
Helinä Perttu teki seuraavan muutosehdotuksen (muutokset tummennettu):
Lisäysesitys
9. Valtuustoryhmän sisäisen toiminnan tukemisen osalta hyväksyttäviä kustannuksia
ovat esim. toimintaa tukevan sihteerin tai muun henkilöstön palkkakustannukset,
matkakustannukset, valtuustoryhmän tilakustannukset, tietoliikennekustannukset,
työskentelyvälineet ja kokouksien tai tilaisuuksien järjestäminen ja niiden kohtuulliset
tarjoilut. Tukea ei sen sijaan voi käyttää tiedottamiseen eikä yleisötapahtumien
järjestämiseen kuukautta ennen vaaleja.
Muutosesitys
11. ”Hyvinvointialueen tilintarkastajalla on milloin tahansa oikeus tarkistaa tukea
saavan organisaation kirjanpito tuen käyttöä koskevilta osin.”
muotoon:
”Hyvinvointialueella on milloin tahansa oikeus tarkistaa tukea saavan organisaation
kirjanpito tuen käyttöä koskevilta osin.”
Muutosesitys 2
Jussi Salonen ehdotti, että kohtaan 9. lisätään "työskentelyvälineet ja -alustat"
Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti
hyväksyä ehdotetut muutokset.

Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti ehdotettujen muutosten mukaisesti.
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Aluehallitus, § 8,10.03.2022
Aluehallitus, § 63, 24.05.2022
§ 63
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston valitseminen toimikaudeksi 2022-
2025
KEUHDno-2022-15
Aluehallitus, 10.03.2022, § 8
Valmistelijat / lisätiedot:
Kristiina Kariniemi-Örmälä
kristiina.kariniemi-ormala@keusote.fi
integraatiojohtaja
Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on
asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen
vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien
vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi
vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on
huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.
Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla
on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten,
ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden
kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen hyvinvointialueella.
Alueellisten vaikuttamistoimielimien nimeämistä on valmisteltu Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen yhdyspintaryhmässä, jossa
mukana olevat kuntien edustajat ovat käsitelleet asiaa myös omissa
vaikuttamistoimielimissään. Ehdotuksena on, että kustakin hyvinvointialueen kunnan
vaikuttamistoimielimestä nimetään kaksi (2) edustajaa / vaikuttamistoimielin
alueellisiin vaikuttamistoimielimiin. Tällöin kustakin alueellisesta
vaikuttamistoimielimestä (alueellinen vanhusneuvosto, alueellinen vammaisneuvosto,
alueellinen nuorisovaltuusto) tulee 12 jäseninen. Alueellisten vaikuttamistoimielimien
toimikausi on valtuustokauden pituinen.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
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pyytää hyvinvointialueen kunnissa toimivia vastaavia
vaikuttamistoimielimiä kutakin nimeämään kaksi ehdokasta/vaikuttamistoimielin
/kunta jäseniksi Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen vanhusneuvostoon,
vammaisneuvostoon sekä nuorisovaltuustoon.
että ehdotukset nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 5.4.2022
mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 24.05.2022, § 63
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Nimeämiset vaikuttamistoimielimiin_nuva
Hyvinvointialueesta annetussa laissa säädetyn hyvinvointialueen asukkaiden
osallistumisoikeuden yhtenä muotona laissa on säädetty hyvinvointialueen
vaikuttamistoimielinten asettamisesta. Lain 32 §:n mukaan aluehallituksen on
asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen
vanhusneuvosto sekä vammaisten henkilöiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen vammaisneuvosto.
Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien
vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin
vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi
vaikuttamistoimielimiin voidaan valita muita henkilöitä. Aluehallituksen on
huolehdittava vaikuttamistoimielinten toimintaedellytyksistä.
Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla
on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten,
ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden
kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen
kehittämiseen hyvinvointialueella.
Aluehallitus päätti kokouksessaan 10.3.2022 § 8 käynnistää vaikuttamistoimielinten
asettamisen ja pyytää Keski-Uudenmaan alueen kunnissa toimivia vastaavia
vaikuttamistoimielimiä nimeämään ehdokkaansa toimielimiin nimettävistä jäsenistä.
Ehdotuksia pyydettiin 5.4.2022 mennessä. Kaikki ehdotukset on nyt saatu ja
päätöksentekoon tuodaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston nimeäminen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
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Aluehallitus päättää nimetä jäsenet Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
nuorisovaltuustoon toimikaudelle 2022-2025 liitteen 1 mukaan.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
Valitut
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Aluehallitus, § 6,10.03.2022
Aluehallitus, § 26,22.03.2022
Aluehallitus, § 34,05.04.2022
Aluehallitus, § 48,26.04.2022
Aluehallitus, § 64, 24.05.2022
§ 64
Hyvinvointialueen valmistelun tilanne
KEUHDno-2022-16
Aluehallitus, 10.03.2022, § 6
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Voimaanpanolain 10 § mukaisesti Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelu on
aloitettu väliaikaisen valmistelutoimielimen johdolla syyskuusta 2021 alkaen.
Valmisteluelimen pöytäkirjat on julkaistu Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
internetsivuilla. Maaliskuusta 2022 alkaen valmistelutyö jatkuu aluevaltuuston ja
aluehallituksen johdolla.
Käydään läpi hyvinvointialueen valmistelun tilannetta sekä päivittyvää suunnitelmaa
vuoden 2022 osalta. Esitellään luonnosta hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.
Valmistelun tilannetta on tarkoitus esitellä säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa.

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi suunnitelman vuoden 2022 hyvinvointialueen
valmistelusta sekä luonnoksen hyvinvointialueen organisaatiorakenteesta.
Käsittely:
Päätettiin korjata liitteenä olevasta Hyvinvointialueen vuosisuunnitelma 2022 -
dokumentista toukokuun kohdalta HR termi "väliaikainen valmistelutoimielin"
korjattiin muotoon --> "väliaikainen yhteistoimintaelin"

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan teknisin korjauksin.

Aluehallitus, 22.03.2022, § 26
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
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petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa
aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Valmistelua helpottaa Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymässä tehty valmistelutyö, jonka ansiosta monet tehtäväkokonaisuudet ovat
jo käytännössä valmiudessa siirtyä hyvinvointialueelle joko sellaisenaan ja tai kevyen
päivityksen jälkeen. Esimerkiksi palvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät
valmiudet ovat hyvät ja palveluja on yhdenmukaistettu kuntayhtymän toiminnan
aikana. Palvelutoiminnan integrointia ja yhdenmukaistamista edistetään suunnitellusti
ns. uusien lain pohjalta liittyvien toimintojen osalta (Eteva-kuntayhtymä, Uudenmaan
päihdehuollon kuntayhtymä, kuntien koulukuraattorien ja psykologien toiminta).
Myös sopimusten, omaisuuden ja tilojen siirtoihin liittyvät valmistelut ovat
käynnissä. HUS-yhtymään liittyvät valmistelut etenevät. Henkilöstön osallistamisen
tapoja strategian ja henkilöstöpolitiikan valmisteluun on tarkennettu ja asukkaat ovat
vastanneet varsin laajasti strategiaa ja osallisuutta koskevaan kuntalaiskyselyyn.
Käydään läpi hyvinvointialueen valmistelun tilannetta sekä päivittyvää suunnitelmaa
vuoden 2022 osalta. Valmistelun tilannetta on tarkoitus esitellä säännöllisesti
aluehallituksen kokouksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen
valmistelusta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 05.04.2022, § 34
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa
aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja
päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022.
Väliaikainen hyvinvointialuejohtaja esittelee valmistelun tilannetta.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen
valmistelusta.
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Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 26.04.2022, § 48
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa
aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja
päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022.
Keskeiset sopimusvalmistelut etenevät, pelastustoimen yhteistoimintasopimus ja HUS-
yhtymän perussopimus etenevät hyväksyttäväksi aluevaltuustoon ja HUS-
järjestämissopimuksesta on valmistunut ensimmäinen versio. Myös Ridasjärven ja
Etevan palveluita koskevat hyvinvointialueiden väliset yhteistoimintasopimukset ovat
valmistelussa ja etenemässä aikataulussa. Hyvinvointialueen talousarvion
valmistelussa on tehty yhteistyötä Etevan kanssa, jotta Keski-Uudellemaalle
kohdentuvat toiminnot saadaan tarkennettua. Henkilöstön, asukkaiden ja
sidosryhmien osallistamiseksi hyvinvointialueen valmisteluun kevään aikana on tehty
kuntalaiskysely, jonka tuloksista on viestitty verkkosivuilla. Lisäksi erilaisia työpajoja
hyvinvointialueen valmistelun tueksi järjestetään huhti-toukokuussa mm.
asukastyöpaja 4.5. sekä henkilöstön ja neuvostojen työpajoja.
Käydään läpi STM:n PowerBI-raporttia, jossa näkyy valmistelun eteneminen
hyvinvointialueittain. Tilannekuvaan päivitetään joka kuukausi valmistelun
etenemisestä ja sitä hyödynnetään mm. osana STM:n kanssa käytäviä
tilannekuvakeskusteluita.
Valmistelun tilannetta esitellään säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen
valmistelusta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluehallitus, 24.05.2022, § 64
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Liitteet
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1 Hyvinvointialueen vuosisuunnitelma 2022 20.5.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa
aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja
päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022.
Keskeiset sopimusvalmistelut etenevät. Etevan ja Ridasjärven palveluita koskevat
hyvinvointialueiden väliset yhteistoimintasopimukset ovat valmistelussa ja
etenemässä päätöksentekoon. HUS-järjestämissopimuksen valmistelu etenee ja
ensimmäisen luonnosversion määräaika on 1. kesäkuuta. Kaikki keskeiset ICT-
projektit on käynnistetty. HR-järjestelmien läpikäynti ja käyttöönoton valmistelu
hyvinvointialueella on käynnissä, kuten myös paikallisten sopimusten läpikäynti sekä
hyvinvointialueen paikallisten sopimusten valmistelu. Talousarviovalmistelu on
käynnistetty rahoitus- ja talousjaostossa. Lainanottovaltuutusneuvottelut käydään 24.
toukokuuta valtiovarainministeriön kanssa. Hyvinvointialueen osallisuussuunnitelman
päivittäminen etenee suunnitelman mukaisesti. Alueelliset vanhus- ja
vammaisneuvostot on nimetty ja alueellinen nuorisovaltuusto nimetään toukokuussa.
Vaikuttamiselinten toimintasäännöt, sihteeristö sekä muu käytännön
organisoituminen on valmistelussa. Toimintasääntöjen työstämistä on aloitettu
vaikuttamistoimielinten työpajoissa huhti-toukokuussa. Hyvinvointialueelle siirtymisen
prosessissa panostetaan osallistumiseen ja viestimiseen henkilöstölle ja kuntalaisille.
Toimitiloja koskevat neuvottelut ovat käynnissä kuntien kanssa.
Käydään läpi STM:n tilannekuva, josta näkyy valmistelun eteneminen
hyvinvointialueittain. Tilannekuvaan päivitetään joka kuukausi valmistelun
etenemisestä ja sitä hyödynnetään mm. osana STM:n kanssa käytäviä
tilannekuvakeskusteluita.
Valmistelun tilannetta esitellään säännöllisesti aluehallituksen kokouksissa.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen
valmistelusta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Muutoksenhakukielto
§52, §53, §54, §55, §57, §58, §60, §61, §64
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukielto
Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta. Oikaisuvaatimusta tai valitusta ei saa tehdä
päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
(Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §),
hallinnon sisäisestä määräyksestä, joka koskee tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamista (Hallintolainkäyttölain 5 §),
päätöksestä, josta lainsäädännön nojalla ei voi hakea muutosta (lainkohta
mainittava erikseen päätöksen perusteluissa) tai
hankintapäätöksestä, jota ei tehdyn hankintaoikaisun johdosta muuteta
(Hankintalaki 126 § ja 132 §).
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Oikaisuvaatimus
§56, §59, §62, §63
Oikaisuvaatimusohje
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä
oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen
jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai nähtäville asettamispäivää ei lueta määräaikaan. Jos
oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue c/o Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
Sandelininkatu 1 B, PL 46
05801 Hyvinkää
Sähköpostiosoite: kirjaamo.hva@keusote.fi
Puhelin: 050 497 4988, 050 497 4989
Kirjaamo on avoinna ma-pe klo 9-15
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
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päätös, johon haetaan oikaisua
miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
millä perusteella oikaisua vaaditaan
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona
pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen
käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan
käsitellä.
Oikaisuvaatimus lähetetään postitse tai sähköisesti aina omalla vastuulla (Hallintolaki
17 §).

