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§ 65
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ja pöytäkirjan
tarkastamisesta päättäminen. Pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen
verkkosivuilla 8.6.2022 lukien.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.
Käsittely:
Kokous oli tauolla klo 17.17-17.33
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 66
Tiedoksi
Iltakouluasiat:
prof. Alan Lyles presentation
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
Käsittely:
Jussi Salonen oli poissa kokouksesta ajalla 16.27-16.47.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
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§ 67
Aluehallituksen edustajien nimeäminen muihin toimielimiin
KEUHDno-2022-92
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Hallintosäännön 153 §:n mukaan aluehallitus voi määrätä muihin
toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.
Edustajaksi voidaan määrätä myös aluehallituksen varajäsen tai hyvinvointialuejohtaja.
Aluehallitus ei kuitenkaan voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan,
aluevaltuuston tilapäiseen
valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin.
Toimielinten jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksissa on läsnäolo- ja
puheoikeus aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla. Lisäksi
toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta
kokouksessaan. Toimielin, toimielimen puheenjohtaja tai esittelijä voi päättää
asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä
kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää valita edustajansa toimikaudeksi 2022-2025:
kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan
palvelujen järjestämisen lautakuntaan
hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon
Päätös
Aluehallitus päätti valita edustajansa toimikaudeksi 2022-2025 seuraavasti:
kehittämis- ja tulevaisuuslautakuntaan: Sirkka Rousu v. 2022-2023, Heta
Ravolainen-Rinne v. 2024-2025
palvelujen järjestämisen lautakuntaan: Virpi Räty
hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon: Tiia Lintula
hyvinvointialueen vanhusneuvostoon: Maiju Tapiolinna v. 2022-2023 ja Jorma
Piisinen v. 2024-2025
hyvinvointialueen vammaisneuvostoon: Taneli Kalliokoski
Tiedoksi
Nimetyt, toimielinasiat
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§ 68
Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sopimus yhteistyöstä
KEUHDno-2022-91
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin sopimus yhteistyöstä
Vuodesta 2023 alkaen sote- ja pelastustoimen palvelut siirtyvät Uudellamaalla neljälle
hyvinvointialueelle. Myös Helsingiln kaupungilla säilyy em. palveluiden
järjestämisvastuu jatkossakin.
HUS-yhtymän perustamista koskevaan valmisteluun liittyen on perustettu
Uudenmaan tasoinen poliittinen ja määräaikainen seurantaryhmä (nk. HUS-UMA),
johon kultakin hyvinvointialueelta ja Helsingistä on osallistunut kolme edustajaa
kunkin hyvinvointialueen poliittisen seurantaryhmän jäsenestä sekä kultakin alueelta
ja Helsingiltä HUS-valmisteluryhmän yksi jäsen. Helsinki on vastannut ryhmän
sihteeritehtävistä. Hyvinvointialueiden valtuustojen toimikausi on alkanut 1.3.2022,
mistä johtuen HUS-valmistelun poliittinen ohjaus on alkanut nojata
hyvinvointialueiden osalta hyvinvointialuehallintoihin.
Uudenmaan hyvinvointialueilla ja Helsingillä on jatkossakin ilmeisiä yhteisiä
edunvalvonnallisia intressejä sekä tarvetta tarkastella sote-palveluiden järjestämiseen
liittyviä kysymyksiä laajasti koko Uudenmaan alueella, mukaan lukien
erikoissairaanhoidon palvelut ja muut HUS:iin liittyvät kysymykset. Yhteistyötarvetta
on todennäköisesti pitkällä aikavälillä, mutta yhteistyön organisoinnista ei ole sovittu
eikä yhteistä, pysyvää foorumia yhteistyöasioiden läpikäymiseksi ole olemassa.
Olisi perusteltua, että Helsingin ja Uudenmaan muiden hyvinvointialueiden yhteistyö
jatkuisi ja yhteistyöstä sovittaisiin sopimuksella, jossa määriteltäisiin yhteistyön yleiset
tavoitteet sekä sovittaisiin yhteistyön organisoitumisesta. Tämä vastaisi nykyistä
pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyötä, joka perustuu toistaiseksi voimassa
olevaan sopimukseen. Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksessa on
sovittu yhteistyön organisoitumisesta, kuten mm. johtavista luottamushenkilöistä
koostuvasta pää-kaupunkiseudun yhteistyöryhmästä.
Sopijaosapuolina ovat Helsingin kaupunki, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Vantaa-
Kerava-hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan
hyvinvointialue.
Ehdotetun sopimuksen mukaan keskeisiä yhteistyökysymyksiä käsiteltäisiin Helsingin
ja hyvinvointialueiden yhteistyöryhmässä, joka koostuuisi
Helsingin pormestarista ja sosiaali- ja terveystoimen toimialan
apulaispormestarista, kahdesta kaupungin nimeämästä muusta
luottamushenkilöstä sekä kahdesta viranhaltijasta
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kolmesta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä
ja yhdestä viran-haltijasta
kahdesta Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja
yhdestä viranhaltijasta
kahdesta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä
ja yhdestä vi-ranhaltijasta sekä
yhdestä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämästä luottamushenkilöstä ja
yhdestä viranhaltijasta.
Yhteistyösopimuksen päämääränä on edistää hyvinvointialueiden sekä Helsingin
kaupungin välistä strategisen tason vuoropuhelua ja operatiivisen tason yhteistyötä.
Sopimuksella ei siirretä päätösvaltaa yhteisille toimielimille, vaan yhteistyön
edellyttämät kaupunkia ja hyvinvointialueita sitovat päätökset tehdään kaupungin ja
alueiden omien määräysten mukaisesti.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää
1. hyväksyä liitteenä 1 olevan Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin
kaupungin välisen yhteistyösopimuksen.
2. nimetä Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin
yhteistyöryhmään kaksi luottamushenkilöedustajaa ja yhden
viranhaltijaedustajan.
Käsittely:
Annika Kokko ehdotti Maiju Tapiolinnan, Virpi Rädyn ja Taneli Kalliokosken
kannattamana, että edustajiksi nimetään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja
hyvinvointialuejohtaja.
Irma Pahlman ehdotti, että edustajat olisivat hallituksen puheenjohtaja ja 2.
varapuheenjohtaja sekä viranhaltijaedustaja.
Puheenjohtaja totesi, että Pahlmanin ehdotus raukesi kannattamattomana.
Puheenjohtajan tiedusteltua sitä aluehallitukselta, aluehallitus päätti yksimielisesti
hyväksyä Kokon ehdotuksen.

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan. Aluehallitus päätti nimetä edustajiksi
yhteistyöryhmään hallituksen ja valtuuston puheenjohtajat ja hyvinvointialuejohtajan.
Tiedoksi
Uudenmaan HV:t, Helsingin kaupunki
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Aluehallitus, § 60,24.05.2022
Aluehallitus, § 69, 07.06.2022
§ 69
HUS-yhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta
KEUHDno-2022-77
Aluehallitus, 24.05.2022, § 60
Valmistelijat / 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
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1. nimetä HUS-yhtymän hallitukseen kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.
2. antaa Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajalle
toimintaohjeen nimetyistä henkilöistä.
Käsittely:
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.

Aluehallitus, 07.06.2022, § 69
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.
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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.

Päätös
Aluehallitus päätti nimetä jäsenet HUS-yhtymän hallitukseen seuraavasti:
varsinainen jäsen Annika Kokko, varajäsen Sari Silventoinen
varsinainen jäsen Ulla-Mari Karhu, varajäsen Harri Virtanen
Aluehallitus päätti antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeen em. henkilöiden
nimeämisestä HUS-yhtymän hallitukseen.
Tiedoksi
hus.keskuskirjaamo(at)hus.fi, yhtymäkokousedustaja (väliaikainen
hyvinvointialuejohtaja)
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§ 70
DigiFinland Oy:n osakemerkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen
KEUHDno-2022-96
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Liitteet

1 Osakeannin ehdot
2 Osakassopimus ja sen liitteet
3 Osakkeiden merkintäsitoumus
DigiFinland Oy ja sen omistusrakenteen laajentaminen
DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama
erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja
terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee
toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland
tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka
ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita.
DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti
tuotantoon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen säädettävien
palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023
alkaen. On tärkeää, että hyvinvointialueet tulevat valtion ohella DigiFinlandin
omistajiksi ja voivat siten hyödyntää yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja
terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja. Talouspoliittinen
ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista
hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön
omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut DigiFinlandin
omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen kanssa
marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Keskusteluiden perusteella
DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion
yhteisenä sidosyksikkötoimijana.
Valtiovarainvarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa 2022
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön sekä hyvinvointialueiden,
Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa neuvottelut DigiFinlandin omistuksesta ja
osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis
luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä
hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä,
että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että
valtiolla säilyy aina vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä.
Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa
yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tarkoitus on, että niiden
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kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta
osaketta ja ääntä. Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan
suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.
DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat hankintalain
mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin
kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden
hankkimisen niitä kilpailuttamatta. Sidosyksikköasemaan liittyvän
ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä
voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin
omistusjärjestely on tullut voimaan.
Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat
DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten nojalla.
Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä.
Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen
jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin
kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana
osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita.
Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä 1. Osakemerkinnän ehtona on, että
osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen 2 mukaisen
osakassopimuksen.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää, sillä edellytyksellä, että Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle
tarjotaan merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita:
1. merkitä 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita olennaisilta
osin liitteen 1 mukaisin ehdoin;
2. sitoutua ja allekirjoittaa yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen 2
mukaisin ehdoin; ja
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen 2
mukaisen osakassopimuksen ja liitteen 3 mukaisen osakkeiden
merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän
mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia
muutoksia liitteisiin 1–3.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
Tiedoksi
kirjaamo.vm(at)gov.fi
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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
Aluehallitus, § 71, 07.06.2022
§ 71
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:
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Petja Harakka
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
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Aluehallitus päättää merkitä tiedoksi tilannekatsauksen hyvinvointialueen
valmistelusta.
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
Valmistelijat / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
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va. hyvinvointialuejohtaja
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.

Aluehallitus, 07.06.2022, § 71
Valmistelija / lisätiedot:
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
va. hyvinvointialuejohtaja
Liitteet

1 Hyvinvointialueen vuosisuunnitelma 6_2022
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Hyvinvointialueen toiminnan valmistelu etenee suunnitelmien mukaisessa
aikataulussa Keski-Uudellamaalla. Hyvinvointialueen valmistelun tilannetta ja
päätöksentekoon tuotavia asioita päivitetään vuosisuunnitelmaan 2022.
HUS-järjestämissopimuksen valmistelu etenee ja ensimmäinen luonnosversio on
valmistunut. Luonnoksesta lausuvat yliopisto ja STM elokuun aikana. HUS-yhtymän
hallintosääntövalmistelu etenee. HUS-yhtymän ensimmäiseen yhtymäkokoukseen on
nimetty yhtymäkokousedustajaksi Keski-Uudeltamaalta väliaikainen
hyvinvointijohtaja. Kaikki vaikuttamistoimielimet (vanhus- ja vammaisneuvostot sekä
nuorisovaltuusto) on valittu. Hyvinvointialueen valmistelua kokoava kolmas uutiskirje
lähetetään henkilöstölle kesäkuun puolivälissä. Uutiskirjeen tilaajissa on koko
Keusoten nykyinen henkilöstö sekä reilut 100 henkilöä muista siirtyvistä
organisaatioista. Hyvinvointialueen visuaalinen ilme tulee päätöksentekoon ennen
kesälomia. Asia on valmistelussa viestinnässä. Strategian valmistelu etenee
aluevaltuuston seminaarin työskentelystä kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan
käsittelyyn.
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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§ 72
Aluehallituksen syksyn 2022 kokousajat
Valmistelija / lisätiedot:
Petja Harakka
petja.harakka@keusote.fi
va. hallintojohtaja
Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 145 §:n mukaan toimielin
päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja
katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen
pitämisestä
ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Aluehallitukselle on yhdessä puheenjohtajan ja esittelijan kanssa valmisteltu
kokousaikataulu loppuvuodelle.
Ehdotus
Esittelijä: Pirjo Laitinen-Parkkonen, va. hyvinvointialuejohtaja
Aluehallitus päättää, että syksyn 2022 kokousaikataulu on:
tiistai 30.8.2022 klo 15
tiistai 13.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15
tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous
tiistai 11.10.2022 hallitus klo 15
tiistai 1.11.2022 hallitus klo 15
3-4.11.2022 seminaari
tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15
tiistai 29.11.2022 klo 15
tiistai 13.12.2022 klo 15
Käsittely:
Esittelijä muutti ehdotustaan täsmentäen, että 30.8., 11.10. ja 1.11. kokoukset alkavat
klo 16 ja että 13.9. kokous pidetään 14.9..
Päätös
Aluehallitus päätti esittelijän muutetun esityksen mukaisesti, että syksyn 2022
kokousaikataulu on:
tiistai 30.8.2022 klo 16
keskiviikko 14.9.2022 iltakoulu ja kokous klo 15
tiistai 27.9. 2022 seminaari koko päivä ja kokous
tiistai 11.10.2022 hallitus klo 16
tiistai 1.11.2022 hallitus klo 16
3-4.11.2022 seminaari
tiistai 15.11 2022 kokous ja iltakoulu klo 15
tiistai 29.11.2022 klo 15
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Muutoksenhakukielto
§65, §66, §69, §71, §72
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
§67, §68, §70
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 §).

