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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Saapuvilla olleet jäsenet
Eemeli Peltonen, puheenjohtaja
Arto Järvinen, 1. varapuheenjohtaja
Tuija Reinikainen, 3. varapuheenjohtaja
Andeliina Cieslak
Anna-Liisa Lyytinen
Annika Kokko
Annina Nuutinen
Antti Rinne, saapui 18:14, poistui 19:29
Ari Koponen
Harri Lepolahti
Helinä Perttu
Henri Perälahti
Heta Ravolainen-Rinne
Inka Utriainen
Irma Pahlman
Jaakko Haapamäki
Jaakko Rainio
Johanna Linna
Johanna Tukiainen
Jorma Piisinen
Jussi Salonen
Kenneth Morelius
Kimmo Behm
Maiju Tapiolinna
Margita Winqvist
Mari Simelius-Hulmi
Mari Valve
Marja-Leena Laine
Matti Korkiakoski
Mia Rundgren
Mila Lehtonen
Mimmi Launiala
Onni Rostila
Pentti Puhakka
Pihla Keto-Huovinen
Pinja Perholehto
Pirja Vitikka-Koponen
Pirjo Vainio
Reija Taupila
Reijo Tilvis
Riina Mattila
Sanna Kervinen
Sari Silventoinen
Satu Lampi
Seppo Hakulinen
Sirkka Rousu
Taneli Kalliokoski
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Tapio Havula
Tarja Edry
Tarja Vierikko
Tom Boman
Tuija Linna-Pirinen
Tuula Latosuo
Willem van Schevikhoven
Tommi Luhtaniemi, varajäsen
Tiina Karhunen, varajäsen
Hanna Catani, varajäsen
Maarit Hemmilä, varajäsen
Laura Alkula, varajäsen
Lauri Untamo, varajäsen
Markku Jahnukainen, varajäsen
Outi Huusko, varajäsen
Heini Liimatainen, varajäsen
Aarno Järvinen, varajäsen, saapui 18:37
Pirjo Komulainen
Tiia Lintula
Lassi Markkanen
Virpi Räty
Jukka Anttila, varajäsen
Muut saapuvilla olleet
Petja Harakka (poissa § 19, klo 18.15-18.19), va. hallintojohtaja, sihteeri
Päivi Tarsia (poissa § 19, klo 18.15-18.19), rahoitus- ja talousjohtaja
Monica Hostio (poissa § 19, klo 18.15-18.19), henkilöstöjohtaja
Poissa

Kalle Ikkelä, 2. varapuheenjohtaja
Aila Koivunen
Annika Lappalainen
Arto Hägg
Arto Luukkanen
Johanna Jokinen
Leni Pispala
Matti Vanhanen
Olli Savela
Sara Peltola
Ulla-Mari Karhu
Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja

Allekirjoitukset

Eemeli Peltonen
Puheenjohtaja

Petja Harakka (poissa § 19, klo 18.1518.19)
Sihteeri
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§ 14
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetettävä hallintosäännön 105 §:n mukaan vähintään kuusi (6)
päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Kutsu valtuutetuille on toimitettu 25.3.2022 ja esityslista on julkaistu Keski-
Uudenmaan hyvinvointialueen verkkosivuilla 25.3.2022.
Aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on
läsnä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 1 momentti)
Ehdotus
Aluevaltuusto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Merkittiin, että suoritetussa nimenhuudossa oli paikalla 67 aluevaltuutettua, joista 57
oli varsinaisia valtuutettuja ja 10 varajärjestyksessä kokoukseen kutsuttua
varavaltuutettua, 2 poissa.
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§ 15
Pöytäkirjan tarkastaminen
KEUH-2022-34
Hallintosäännön 126 §:n 2 momentin mukaan aluevaltuusto valitsee jokaisessa
kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä
osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Ehdotus
Aluevaltuusto päättää
valita Mari Valveen ja Olli Savelan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Leni
Pispalan ja Kimmo Behmin
päättää, että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2022 mennessä ja että
pöytäkirja on julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä
tietoverkossa.
Käsittely:
Päätettiin yksimielisesti valita pöytäkirjantarkastajaksi Olli Savelan tilalle Mimmi
Launiala ja varalle ehdotetun Leni Pispalan tilalle Tiia Lintula.
Päätös
Aluevaltuusto päätti
valita Mari Valveen ja Mimmi Launialan pöytäkirjantarkastajiksi sekä varalle Tiia
Lintulan ja Kimmo Behmin
että kokouksen pöytäkirja tarkastetaan 7.4.2022 mennessä ja että pöytäkirja on
julkisesti nähtävillä tarkastusta seuraavana arkipäivänä yleisessä tietoverkossa.
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Aluehallitus, § 12,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 16, 31.03.2022
§ 16
Järvenpään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 12
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
Järvenpään kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.2.2022 § 48 päättänyt
antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen
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selvityksen (liitteenä).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Järvenpään kaupungin antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Eemeli Peltonen, Tiia Lintula (HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta "yhteisöjäävi") ja Helinä
Perttu (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palvelussuhdejäävi") poistuivat (klo 19.51-
19.53) esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Asian käsittelyn ajan puheenjohtajana toimi Irma Pahlman.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 16
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Pöytäkirjan_ote_Kaupunginhallitus_16.02.
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 LIITE_1_Järvenpään_kaupungin_selvitys_Hyvinvointialueelle
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 LIITE_2a_Järvenpään_kiinteistölista_Sote_toiminnot.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 LIITE_2b_Järvenpään_kiinteistölista_Sote_toiminnot.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 Liite_3_Maanvuokrasopimus_186_6_638_3_4__Kiinteistö_Oy_Järvenpään_Terveystalo_
_Allekirjoitukset_poistettu_.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
6 Järvenpää_henkilöstö_salassa_pidettävä (JulkL 24 § 1 mom. k23)
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
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1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Järvenpään kaupungin antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Aluehallitus, § 13,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 17, 31.03.2022
§ 17
Hyvinkään kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 13
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Hyvinkään_kaupungin_selvitys_keskiuudenmaan_hyvinvointialueelle.pdf
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
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Hyvinkään kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 28.2.2022 § 54 päättänyt
antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen
selvityksen (liitteenä).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Hyvinkään kaupungin antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Irma Pahlman ja Jaakko Rainio poistuivat (klo 19.54-19.56) esteellisinä (HallintoL 28 § 1
mom. 5 kohta "yhteisöjäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 17
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Hyvinkään_kaupungin_selvitys_keskiuudenmaan_hyvinvointialueelle.pdf

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Hyvinkään kaupungin antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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Aluehallitus, § 14,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 18, 31.03.2022
§ 18
Nurmijärven kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 14
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Nurmijärven_kunnan_selvitys_Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueelle.pdf
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
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Nurmijärven kunnan kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.2.2022 § 12 päättänyt
antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen
selvityksen (liitteenä).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Nurmijärven kunnan antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Maiju Tapiolinna ja Taneli Kalliokoski poistuivat (klo 19.58-20.00) esteelisinä (HallintoL
28 § 1 mom. 5 kohta "yhteisöjäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 18
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Nurmijärven_kunnan_selvitys_Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueelle.pdf
2 Liite_1 siirtyvä henkilöstö
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Liite_2 siirtyvät sopimukset
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Liite_3 Siirtyvä irtaimisto
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 Liite_4. Koulutilojen vuokrasopimukset
Verkkojulkisuus rajoitettu
6 Liite_4 paloasemat_kiinteistö-_ja rakennusrekisteri nurmijärvi
Verkkojulkisuus rajoitettu
7 Liite_4 Nurmijärven kunnan vuokrasopimukset
Verkkojulkisuus rajoitettu
8 Liite_5.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
9 Liite_6.pdf

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022

14 (42)

Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Nurmijärven kunnan antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 15,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 19, 31.03.2022
§ 19
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2022-24
Aluehallitus, 22.03.2022, § 15
Valmistelijat / lisätiedot:
Miia Lahtinen
miia.lahtinen@keusote.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Pöytäkirjan_ote_Yhtymähallitus___15.02
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän yhtymähallitus on kokouksessaan 15.2.2022 §
20 päättänyt antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n
mukaisen selvityksen (liitteenä).
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 159 §:n mukaan toimielin voi
erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esitystä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan ehdotus
on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta. Tämän asian käsittelyn kohdalla
erityisenä syynä on se, että esittelijä ja esittelijän sijainen työskentelee 50 %
työpanoksestaan selvityksen antaneelle Keski-Uudenmaan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymälle, eikä näin ollen voi toimia esittelijänä tämän asian
kohdalla.
Ehdotus
Esittelijä: Helinä Perttu
Aluehallitus päättää
1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen
pohjalta ilman viranhaltijan esitystä ja että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Lisäksi aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-
kuntayhtymän antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten
liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta
mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Pirjo Laitinen-Parkkonen, Petja Harakka (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta
"palvelussuhdejäävi"), Jaakko Rainio, Tiia Lintula, Irma Pahlman ja Heta Ravolainen-
Rinne (HallintoL 28 § 1 mom. 5 kohta hteisöjäävi") poistuivat (klo 19.48-
19.50) esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Hallinnon asiantuntija Miia Lahtinen oli paikalla asian käsittelyn ajan.
Puheenjohtaja toimi tämän pykälän ajan myös pöytäkirjanpitäjänä.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 19
Valmistelija / lisätiedot:

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Miia Lahtinen
miia.lahtinen@keusote.fi
hallinnon asiantuntija
Liitteet

1 Pöytäkirjan_ote_Yhtymähallitus___15.02
2 Kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle siirtyvästä
omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden
mukaisena
2. valtuuttaa hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta organisaatioilta
mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Petja Harakka, Monica Hostio ja Päivi Tarsia poistuivat paikaltaan asian käsittelyn ja
päätöksenteon ajaksi esteellisinä (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta "palveussuhdejäävi").
Puheenjohtaja toimi pöytäkirjanpitäjänä asian käsittelyn ajan (klo 18.15-18.19).
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 16,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 20, 31.03.2022
§ 20
Tuusulan kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 16
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuusula_Pöytäkirjan_ote_Kunnanhallitus 28.02.2022
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Tuusulan kunnan kunnanhallitus on kokouksessaan 28.2.2022 § 79 päättänyt antaa
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen
(liitteenä).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Tuusulan kunnan antaman voimaanpanolain
26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 20
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Tuusula_Pöytäkirjan_ote_Kunnanhallitus 28.02.2022
2 Tuusula_Siirtyvät_henkilöstö
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Tuusula_Siirtyvät_toimitilat
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Tuusula_Siirtyvät_osakkeet
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Tuusulan kunnan antaman voimaanpanolain
26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 17,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 21, 31.03.2022
§ 21
Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 17
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Mäntsälän_kunnan_selvitys_Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueelle (1).pdf
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Mäntsälän kunnan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.2.2022 § 39 päättänyt antaa
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen
(liitteenä).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Mäntsälän kunnan antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Heta Ravolainen-Rinne poistui (klo 20.10-20.12) esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom. 4
kohta "palvelussuhdejäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 21
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Mäntsälän_kunnan_selvitys_Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueelle (1).pdf
2 Mäntsälän_kunnan_selvitys_Keski_Uudenmaan_HYValle
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Mäntsälä_Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueen_hallintaan_siirtyvät_toimitilat.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
4
Mäntsälä_Keski_Uudenmaan_hyvinvointialueelle_siirtyvät_ohjelmisto__ym_sopimukset
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Mäntsälän kunnan antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 18,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 22, 31.03.2022
§ 22
Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 18
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Pornaisten kunnan kunnanhallitus on kokouksessaan 21.2.2022 § 25 päättänyt antaa
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen
(liitteenä).
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Pornaisten kunnan antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 22
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Pornaisten_kunta_kokouspöytäkirja.pdf
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Pornaisten_kunnan_selvitys_hyvinvointialueelle
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Pornaisten_kiinteistölista_Sote_toiminnot
Verkkojulkisuus rajoitettu

Aluevaltuusto päättää:
ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Pornaisten kunnan antaman voimaanpanolain 26 §:
n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Pornaisten kunnan antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022
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3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 19,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 23, 31.03.2022
§ 23
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 19
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).
Ridasjärven päihdehuoltokuntayhtymä on antanut Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen (liitteenä).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022

27 (42)

Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän
antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden
mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 23
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Ridasjärvi_selvitys_HYValle__160222
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 1 mom. 23 kohta
2 Ridasjärvi_Siirtyvä_irtain_omaisuus__160222
Verkkojulkisuus rajoitettu
3 Ridasjärvi_Sopimussiirtopohja_Ridasjärven_päihdehoitokeskus__160202
Verkkojulkisuus rajoitettu
4 Ridasjärvi_Luettelo_sote_kiinteistöistä__160222
Verkkojulkisuus rajoitettu
5 Ridasjärvi_Kuntayhtymän_ehdotus_palveluiden_kokonaisuuden_ja_jatkuvuuden_turv
aamiseksi_ja_hyvinvointialueiden_yhteistoimintaan_liittyvän_valmistelun_käynnistämis
eksi
Verkkojulkisuus rajoitettu
6 Ridasjärvi_Kuntien__ja_hyvinvointialueiden_osuudet_peruspääomasta
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän
antaman voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden
mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Pöytäkirja
31.03.2022
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Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 20,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 24, 31.03.2022
§ 24
Vantaan kaupungin selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2021-1
Aluehallitus, 22.03.2022, § 20
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Lainsäädännössä pelastustoimen järjestämisvastuu on säädetty siirtymään Keski-
Uudenmaan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueille.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 26.1 §:n mukaan kunnan on
tehtävä viimeistään 28.2.2022 hyvinvointialueelle selvitys 22, 23 ja 25 §:ssä
tarkoitetuista sosiaali- ja terveydenhuollon tai pelastustoimen käytössä olevista
toimitiloista, siirtyvästä irtaimesta omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista. Lisäksi
samassa määräajassa kunnan tulee antaa hyvinvointialueelle arvio 18 §:n nojalla
siirtyvän henkilöstön määrästä, palkkakuluista ja 24 §:n mukaisesta lomapalkkavelasta.
Muihin kuin 20 §:ssä tarkoitettuihin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä sekä alueen
pelastustoimea hoitaviin kuntayhtymiin sovelletaan, mitä kunnasta säädetään
voimaanpanolain 22–26, 28–31 ja 42 pykälissä.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen aluevaltuusto käsittelee kunnan antaman
selvityksen viimeistään 31.3.2022 ja päättää sen perusteella irtaimen omaisuuden,
lomapalkkavelan, sopimusten ja vastuiden siirtymisestä hyvinvointialueelle ja
hyvinvointialueen vastuulle (VPL 28 §).
Hyvinvointialue voi pyytää kunnalta käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä
ja asiakirjoja. Jos hyvinvointialue katsoo, että kunnan antaman selvityksen mukaan
hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät toimitilat, irtaimisto ja sopimukset eivät turvaa
sosiaali- ja terveystoimen tai pelastustoimen järjestämistä alueella, hyvinvointialueen
on neuvoteltava kunnan kanssa (VPL 26.2 §).
Kunnan on täydennettävä edellä tarkoitettua selvitystä viimeistään 30.6.2022, jos
toimitiloissa, siirtyvässä irtaimessa omaisuudessa tai sopimuksissa on tapahtunut
olennaisia muutoksia selvityksen antamisen jälkeen ja jos hyvinvointialue katsoo
selvityksen täydentämisen tarpeelliseksi (VPL 26.3 §).
Edellä 26 §:ssä säädetty selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat
omaisuuden saantokirjaa (VPL 40 §).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022
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Vantaan kaupungin kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.1.2022 § 12 päättänyt
antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle voimaanpanolain 26 §:n mukaisen
selvityksen (liitteenä). Vantaan kaupunki on antanut vastaavan selvityksen myös
Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa, että aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Vantaan kaupungin antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Käsittely:
Kenneth Morelius poistui (klo 20.15-20.17) esteellisenä (HallintoL 28 § 1 mom. 4 kohta
"palvelussuhdejäävi") asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 24
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Vantaa_Ote kaupunginhallituksen pöytäkirjasta 31.1.2022
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Vantaa_Omaisuusselvitys
Verkkojulkisuus rajoitettu

Ehdotus
Aluevaltuusto päättää:
1. ottaa vastaan ja merkitsee tiedoksi Vantaan kaupungin antaman
voimaanpanolain 26 §:n mukaisen selvityksen oheisten liitteiden mukaisena
2. valtuuttaa hallintojohtajan tai hallinnon asiantuntijan pyytämään luovuttavilta
organisaatioilta mahdollisesti tarvittavia lisäselvityksiä ja
3. että asia tuodaan aluevaltuuston hyväksyttäväksi 30.9.2022 mennessä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022
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Aluehallitus, § 21,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 25, 31.03.2022
§ 25
Eteva kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
KEUHDno-2022-24
Aluehallitus, 22.03.2022, § 21
Valmistelijat / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Eteva kuntayhtymän selvitys
Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan kunnilta vastuu siirtyy Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Keski-
Uudenmaan alueella sijaitsee myös erityishuoltopiiri ja kuntayhtymä Etevan toimintoja
ja osa näistä siirtyy myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annettu laki 616
/2021 (myöhemmin VPL) tuli voimaan 1.7.2021. Lain 20.1 §:n mukaan
erikoissairaanhoitolain 7 §:ssä mainittujen sairaanhoitopiirien kuntayhtymät sekä
kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 6 §:n 1 momentissa
tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen
hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023.
Erityishuoltopiirin varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen,
jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat. Jos kuntayhtymän jäsenkunnat
kuuluvat useampaan hyvinvointialueeseen, varat, velat ja sitoumukset on jaettava
hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistusosuuksien suhteessa, paitsi jos
varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen
kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja
sitoumusten jakamisesta myös toisin.
Eteva kuntayhtymän toiminnan ja henkilöstön siirtymisestä on säädetty
voimaanpanolain 57 §:ssä.
Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28.2.2022
hyvinvointialueelle selvitys:1) kuntayhtymän omaisuudesta;2) hyvinvointialueen
vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista; sekä3)
sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja
tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka
eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.
Hyvinvointialueella on oikeus saada käyttöönsä tarpeellisiksi katsomiaan lisätietoja ja
asiakirjoja (VPL 21 §).

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022
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Eteva kuntayhtymä toimii kuuden eri hyvinvointialueen alueella. Tämän johdosta
Eteva kuntayhtymä on laatinut erillisen selvityksen jokaiselle hyvinvointialueelle, johon
se tulee jakautumaan. Nämä alueet ovat Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-
Uudenmaan hyvinvointialue, Itä-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaan ja Keravan
hyvinvointialue, Kanta-Hämeen hyvinvointialue sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue.
Voimaanpanolain 20 §:ssä tarkoitettujen kuntayhtymien omaisuus siirtyy
hyvinvointialueelle voimaanpanolain nojalla. Voimaanpanolain 21 ja 26 §:ssä säädetty
selvitys sekä 28 §:ssä tarkoitettu päätös vastaavat omaisuuden saantokirjaa
(voimaanpanolaki 40 §).
Esityslistan liitteenä on Eteva kuntayhtymän yhtymähallituksen 28.2.2022 § 31 antama
selvitys liitteineen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
1. merkitä tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen selvityksen ja
2. ehdottaa aluevaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän
antaman liitteen mukaisen selvityksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 25
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Eteva kuntayhtymän selvitys
2 Liite_6e_Palvelutuotehinnasto_2021_JulkL 24 § kohta 17
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17
3 Liite_6f_Palvelutuotteet_2021_JulkL 24 § kohta 17
Salassa pidettävä, Julkisuuslaki (621/1999) § 24 kohta 17

Ehdotus
Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteen mukaisen
selvityksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022
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Aluehallitus, § 25,22.03.2022
Aluevaltuusto, § 26, 31.03.2022
§ 26
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen organisaatiorakenne
KEUHDno-2022-32
Aluehallitus, 22.03.2022, § 25
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, hallinto ja organisaatio 18.3.2022
Hyvinvointialueen ylin päättävä toimielin on suorilla vaaleilla valittava aluevaltuusto.
Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava
aluevaltuuston lisäksi aluehallitus ja tarkastuslautakunta. Lisäksi aluevaltuusto voi
asettaa aluehallituksen alaisena toimivia lautakuntia hoitamaan pysyväisluonteisia
tehtäviä; johtokuntia liikelaitoksen tai tehtävän hoitamista varten sekä jaostoja
aluehallitukseen, lautakuntaan ja johtokuntaan. Aluehallitus ja aluevaltuuston
päätöksen nojalla muukin toimielin voi asettaa toimikunnan määrätyn tehtävän
hoitamista varten.
Hyvinvointialueesta annetun 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.
Aluevaltuusto on 3.3.2022 kokouksessaan valinnut Keski-Uudenmaan
hyvinvointialueelle aluehallituksen, aluevaltuuston vaalilautakunnan,
aluevaalilautakunnan, kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan, palvelujen järjestämisen
lautakunnan, sosiaali- ja terveydenhuollon jaoston sekä tarkastuslautakunnan.
Aluehallitus on puolestaan 10.3. 2022 kokouksessaan valinnut henkilöstöjaoston sekä
rahoitus- ja talousjaoston. Toimielinten lisäksi hyvinvointialueen
organisaatiorakenteessa on kuvattu muu hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatio
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän nykyiseen organisaatiorakenteeseen
pohjautuen.
Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän nykyisessä organisaatiossa sosiaali- ja
terveyspalvelut on jaettu kolmeen palvelualueeseen:
ikäihmisten ja vammaisten palvelut
terveyspalvelut ja sairaanhoito
aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja
perheiden palvelut.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022
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Hyvinvointialueen organisaatiossa terveyspalvelut ja sairaanhoito –palvelualueesta on
eriytetty omaksi palvelualueekseen erikoissairaanhoito.
Näiden lisäksi hyvinvointialueen organisaatiossa on sen järjestämisvastuulla oleva
pelastuslaitos. Pelastuslaitoksen osalta päätöksentekoon tulee myöhemmin keväällä
2022 Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen kanssa solmittava yhteistoimintasopimus.
Strateginen kehittäminen ja tukipalvelut muodostavat oman kokonaisuutensa
jakautuen strategian, kehittämisen ja rahoituksen tulosalueeseen sekä yhteisten
palvelujen tulosalueeseen. Hyvinvointi, terveys ja asiakkuudet-tulosalue nivoo
osaltaan keskitettyjä palveluja ja palvelutuotantoa yhteen. Nämä kokonaisuudet on
uudistettu ja laitettu käytäntöön syksyllä 2021 osana hyvinvointialueen valmistelua.
Hyvinvointialueen toiminnan käynnistymisen yhteydessä on tärkeää minimoida
tuottavuuden notkahdus ja turvata sujuva siirtymä siten, että hyvinvointialueelle
siirrytään Keski-Uudenmaan sote- kuntayhtymän nykyisellä rakenteella, johon muut
hyvinvointialueelle lain perusteella siirtyvät toiminnot sijoittuvat
tarkoituksenmukaisesti. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän johtamisjärjestelmä ja
henkilöstöorganisaatiorakenne on rakennettu tukemaan sote-uudistuksen tavoitteita
jo perustamisvaiheessa vuonna 2019. Organisaatiorakennetta, johtamisjärjestelmää ja
palvelutoimintaa on kehitetty toiminnan tarpeista lähtien vuosina 2019–2021 kohti
hyvinvointialuetta.
Ehdotuksen mukaan jatkovalmistelussa hyvinvointialueen
henkilöstöorganisaatiorakenne perustuisi Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän
olemassa olevaan organisaatiorakenteeseen. Näin ollen Eteva- kuntayhtymästä
hyvinvointialueelle siirtyvät toiminnot ja henkilöstö sijoittuisivat palvelutuotannon
osalta ensisijaisesti ikäihmisten ja vammaisten palvelut –palvelualueeseen kuuluvalle
vammaisten palvelut -tulosalueelle. Kunnista siirtyvät koulukuraattori ja –
psykologipalvelut henkilöstöineen sijoittuisivat aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja
sosiaalipalvelut ja lasten, nuorten ja perheiden palvelut –palvelualueeseen kuuluvalle
lasten, nuorten ja perheiden palvelut tulosalueelle. Uudenmaan päihdehuollon
kuntayhtymästä siirtyvät toiminnot ja henkilöstö sijoittuisivat palvelutuotannon osalta
ensisijaisesti aikuisten mielenterveys- ja päihde- ja sosiaalipalvelut -tulosalueelle.
Siirtyvän tukipalveluhenkilöstön sijoittuminen ratkaistaisiin tapauskohtaisesti.
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin on
kokouksessaan 17.11 2021(§64) käsitellyt organisaatiorakenteen valmistelua Keski-
Uudenmaan sote-kuntayhtymän henkilöstöorganisaatiorakenteen pohjalta. Asiaa on
käsitelty myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen poliittisessa seurantaryhmässä
16.11.2021. Suunniteltua Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän rakenteeseen
pohjautuvaa henkilöstöorganisaatiota pidettiin tarkoituksenmukaisena
hyvinvointialueelle siirryttäessä. Henkilöstöorganisaatiorakennetta on käsitelty
valmistelussa henkilöstöryhmässä ja yhteistyöelimessä 2.11.2021, hallinto- ja
lakiryhmässä 1.11.2021, Eteva-valmisteluryhmässä ja oppilas- ja opiskeluhuollon
ryhmässä useaan otteeseen keskeisenä osana valmistelua. Pelastustoimen
valmistelussa ehdotettu organisaatiorakenne on toiminut valmistelun pohjana.
Va. hyvinvointialuejohtaja selostaa organisaatiorakennetta kokouksessa.
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Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää ehdottaa aluevaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen henkilöstöorganisaation rakenteen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Aluevaltuusto, 31.03.2022, § 26
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Liitteet

1 Keski-Uudenmaan hyvinvointialue hallinto ja organisaatio_AV31032022

Ehdotus
Aluevaltuusto hyväksyy liitteen mukaisen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen
henkilöstöorganisaation rakenteen.
Käsittely:
Palautusehdotus 1
Mari Valve ehdotti Jorma Piisisen, Maiju Tapiolinnan, Arto Järvisen ja Satu Lammen
kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Puheenjohtaja totesi, että koska käsittelyn kuluessa oli tehty kannatettu
palautusesitys, asiasta on äänestettävä.
Äänestysjärjestys
JAA = asian käsittelyn jatkaminen
EI = Valveen ehdotus asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun
Äänestyksen tulos: 51 JAA -ääntä, 18 EI -ääntä
Muutosehdotus 1
Pirjo Komulainen teki Hanna Catanin ja Pirja Vitikka-Koposen kannattamana
ehdotuksen, että Liitettä "Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, hallinto ja organisaatio"
muutetaan siten, että otsikon "Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut" alle
lisätään näkyville "Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut".
Puheenjohtajan tiedusteltua sitä valtuustolta, valtuusto hyväksyi muutosehdotuksen
yksimielisesti.
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Äänestykset
JAA = asian käsittelyn jatkaminen EI = Valveen palautusehdotus
Jaa
Jussi Salonen
Pinja Perholehto
Helinä Perttu
Margita Winqvist
Mimmi Launiala
Eemeli Peltonen
Pirja Vitikka-Koponen
Tommi Luhtaniemi
Willem van Schevikhoven
Lauri Untamo
Pihla Keto-Huovinen
Annika Kokko
Tuija Reinikainen
Sari Silventoinen
Jaakko Rainio
Mia Rundgren
Pentti Puhakka
Inka Utriainen
Tuija Linna-Pirinen
Irma Pahlman
Jaakko Haapamäki
Sirkka Rousu
Riina Mattila
Mari Simelius-Hulmi
Sanna Kervinen
Tuula Latosuo
Markku Jahnukainen
Johanna Linna
Reija Taupila
Harri Lepolahti
Maarit Hemmilä
Mila Lehtonen
Pirjo Vainio
Tarja Vierikko
Hanna Catani
Kimmo Behm
Kenneth Morelius
Outi Huusko
Annina Nuutinen
Laura Alkula
Marja-Leena Laine
Andeliina Cieslak
Heta Ravolainen-Rinne
Tapio Havula
Heini Liimatainen
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Aarno Järvinen
Pirjo Komulainen
Tiia Lintula
Lassi Markkanen
Virpi Räty
Antti Rinne
Ei
Jorma Piisinen
Arto Järvinen
Tiina Karhunen
Taneli Kalliokoski
Matti Korkiakoski
Tom Boman
Reijo Tilvis
Ari Koponen
Anna-Liisa Lyytinen
Mari Valve
Seppo Hakulinen
Satu Lampi
Tarja Edry
Henri Perälahti
Johanna Tukiainen
Maiju Tapiolinna
Onni Rostila
Jukka Anttila
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan lisäyksellä, että
Liitettä "Keski-Uudenmaan hyvinvointialue, hallinto ja organisaatio" muutetaan siten,
että otsikon "Aikuisten mielenterveys, päihde- ja sosiaalipalvelut" alle lisätään näkyville
"Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut".
Perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti päätökseen eriävän mielipiteen. Perusteluina
se, että organisaatiorakennetta pitää tarkastella huolellisesti, eikä päätöstä voi tehdä
hätiköiden.
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§ 27
Muut asiat
KEUH-2022-34
Liitteet

1 Valtuustoaloite_lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi_ei
allekirjoitusta
2 Valtuustoaloite_painettu tiedote hyvinvointialueen asukkaille_ilman allekirjoituksia
Aluevaltuusto merkitsee tiedoksi muut asiat.
Ehdotus
Aluevaltuusto päättää
merkitä tiedoksi muut asiat.
Käsittely:
Lassi Markkanen jätti liitteen mukaisen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen
"Painettu tiedote hyvinvointialueen asukkaille".
Annina Nuutinen jätti liitteen mukaisen SDP:n valtuustoryhmän valtuustoaloitteen
"lapsivaikutusten arviointi vakiintuneeksi toimintakäytännöksi hyvinvointialueen
päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä".

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lähetettiin valtuustoaloitteet valmisteltavaksi
aluehallitukselle.
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Hallintovalitus
§16, §17, §18, §19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26
Hallintovalitus
VALITUSOSOITUS
Tähän päätökseen haetaan muutosta aluevalituksella.
Valitusoikeus
Aluevaltuuston päätös
Päätökseen saa hakea muutosta:
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä
hyvinvointialueen jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettu päätös
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
aluevalituksin vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan
oikaisuvaatimuksen.
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän
päätökseen hakea muutosta aluevalituksella myös:
se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä
hyvinvointialueen jäsen.
Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla.
Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. 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 sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon, ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
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päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen
Valittajan tulee esittää valituksensa perusteet ennen valitusajan päättymistä.
Valitusviranomainen
Aluevalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi (vaatimukset);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu
valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa
käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on
ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja
on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita,
mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Valitukseen on liitettävä:
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
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Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan
kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja
31.03.2022

2/2022

42 (42)

Muutoksenhakukielto
§14, §15, §27
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 §).

