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Aika 12.01.2023, klo 18:00 

Paikka Teams kokous 

Käsiteltävät asiat 

1§ Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

2§ Pöytäkirjan tarkastajat 

3§ Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen 

4§ Hallintosäännön tarkistaminen 

5§ Oikaisuvaatimus tulosyksikköpällikön viran täyttämisestä 

6§ 
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston valinta toimikaudeksi 

2022-2025 

7§ 
Eron myöntäminen aluevaltuuston 2. Varapuheenjohtajalle luottamustoimesta 

sekä aluevaltuuston 2. Varapuheenjohtajan vaali 

8§ 
Eron myöntäminen luottamustoimesta sekä kehittäminen ja yhteistyö - 

lautakunnan uuden jäsenen valinta 

9§ Aluevaltuuston 13.12.2022 päätösten täytäntöönpano 
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Osallistujat  

Mikaela Nylander, puheenjohtaja 

Riku Honkasalo, 1. varapuheenjohtaja 

Tapani Eskola, 2. varapuheenjohtaja 

Camilla Söderström, sihteeri 

Otto Andersson 

Patrik Björkman 

Bernhard Edgren 

Kristian Forsman 

Kaj Lindqvist 

Marja Manninen-Ollberg 

Marketta Mattila 

Pia Nurme 

Jenna Perokorpi 

Marika Railila 

Kevin Servin 

Elin Blomqvist-Valtonen 

Peter Johansson, pelastusjohtaja 

Anette Karlsson 

Mika Kosunen 

Tom Liljestrand 

Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Tomas Määttä, hallintolakimies 

Heikki Vestman, Aluevaltuuston puheenjohtaja 
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1§ 

Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvalta 

Hyvinvointialueen hallintosäännön (145 §) mukaan kokouskutsu on lähetettävä kolme 

päivää ennen kokousta. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava yleisessä 

tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla (146 §). 

Kutsu on lähetetty 09.01.2022 ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen verkkosivustolla. 

Ehdotus 

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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2§ 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat 

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi 

puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti. 

Ehdotus 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen 

pöytäkirjantarkastajiksi Kevin Servinin ja Riku Honkasalon. 
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3§ 

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen 

 
Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä: 

 

Varautuminen ja turvallisuus - lautakunta 16.12.2022 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus merkitsee tiedokseen toimielinten päätökset ja päättää olla käyttämättä 

hyvinvointialuelain 97 §:n mukaista otto-oikeuttaan. 
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4§ 

Hallintosäännön tarkistaminen 

IUHVADno-2023-11 

 

Liitteet  

1 Muutokset hallintosääntöön 1-2023 / Ändring av förvaltningsstadgan 

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla. 

soderstrom1@itauusimaa.fi 

Aluevaltuusto on viimeksi kokouksessaan 13.9.2022 § 5 päivittänyt Itä-Uudenmaan 

hyvinvointialueen hallintosääntöä ja kokouksessaan 13.12.2022 § 12 päivittänyt 

hallintosääntöä sekä § 13 päivittänyt palkkiosääntöä. Hyvinvointialueen toiminnan 

käynnistyttyä on käynyt ilmi, että operatiivisen toiminnan turvaamiseksi on tärkeää 

siirtää päätösvaltaa ylimmältä johdolta myös muille viranhaltijatasoille. 

Hallintosääntöön ehdotetaan lisättävän kohtaan 31 § Hyvinvointialuejohtajan tehtävät 

ja toimivalta, kolmanteen kappaleeseen ”Hyvinvointialuejohtajan toimivaltaan kuuluu 

päättää” uusi kohta: ”11. viranhaltijoiden päätösvallasta Toimivallan siirrot - 

dokumentissa, ellei sitä ole hallintosäännössä määrätty.” Näin ollen 

hyvinvointialuejohtaja voi viranhaltijapäätöksellä ja erillisellä asiakirjalla siirtää 

toimivaltaa edelleen organisaatiossa. 

Liite: Muutokset hallintosääntöön 01-2023 

 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteessä 

esitetyt hallintosäännön muutokset, ja että hallintosäännön muutos tulee voimaan 

heti, kun valtuusto on tehnyt asiassa hallintosäännön muuttamista koskevan 

päätöksen ja mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. 

mailto:soderstrom1@itauusimaa.fi
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5§ 

Oikaisuvaatimus tulosyksikköpäällikön viran täyttämisestä 

IUHVADno-2022-88 

 

Liitteet  

1 Hakijaluettelo tulosyksikköpäällikkö asumispalv /Sammandrag på ansökningarna 

Valmistelu ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Rautiainen, anu.rautiainen@itauusimaa. 

fi 

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle on saapunut oikaisuvaatimus, joka koskee 

asumispalveluiden tulosyksikköpäällikön viran täyttämistä. 

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 139 §:ssä on määräykset 

oikaisuvaatimusmenettelystä. Aluehallituksen ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja 

alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen oikaisua. 

Oikaisuvaatimus on käsiteltävä kiireellisenä. Oikaisuvaatimus tehdään aluehallituksen 

ja lautakunnan sekä niiden jaoston ja alaisen viranomaisen päätöksestä 

asianomaiselle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimuksen käsiteltäväksi ottaminen 

Oikaisuvaatimus koskee hyvinvointialueenjohtajan viranhaltijapäätöstä 27.12.2022 § 

91. Päätös on toimitettu asianosaisille 27.12.2022. Oikaisuvaatimus on saapunut 

hyvinvointialueelle 30.12.2022, eli oikaisuvaatimusajan puitteissa. 

Oikaisuvaatimusta käsitellessään aluehallitus on sidottu niihin laillisuus- ja 

tarkoituksenmukaisuusvaatimuksiin, joita oikaisuvaatimuksessa on esitetty. 

Aluehallitus ei näin ollen voi käsitellä asiaa oikaisuvaatimusasiana tätä laajemmin. 

Asiaa käsitellessään aluehallituksen on arvioitava oikaisuvaatimuksessa esitetyt 

laillisuusvirheet sekä arvioitava oikaisuvaatimuksessa esitetyt 

tarkoituksenmukaisuusperusteet. 

Otettuaan asian oikaisuvaatimusasiana käsiteltäväkseen aluehallitus voi muuttaa 

tehtyä hallintopäätöstä, kumota tehdyn hallintopäätöksen tai hylätä 

oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimus on ohessa liitteenä 1. 

Oikaisuvaatimuksen kohteena oleva asia: 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii viranhaltijapäätöksen kumoamista. 

Viranhaltijapäätöksellä 27.12.2022 § 91 hyvinvointialueen johtaja on päättänyt valita 

asumispalveluiden tulosyksikköpäällikön toistaiseksi voimassa olevaan 

virkasuhteeseen YAMK Heidi Nastolinin 1.1.2023 alkaen. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä pyytää tehdyn päätöksen kumoamista, hakijavertailun 

uudelleen tekemistä ja oikaisuvaatimuksen tekijän huomioimista. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt laillisuusvirheet 
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Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan laillisuusvirheitä. 

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt tarkoituksenmukaisuusperusteet 

Oikaisuvaatimuksen tekijä kertoo saaneensa kutsun haastatteluun, joka kuitenkin 

peruttiin. Syyksi ilmoitettiin riittämätön koulutus. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa tarkoituksenmukaisuusperusteisiin toteamalla mm., 

että ”viranhaltijalaki antanee varsin paljon tulkinnanvaraa päätöksiä tehtäessä? Ennen 

saatettiin tulkita, että henkilön on oltava ns. virallisesti pätevä työn 

vastaanottaessaan.”. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa mm. pitkään johtamiskokemukseensa, 

sitoutuneisuuteensa sekä näkemykseensä siitä, että hän on ollut pätevä hakija. 

Oikaisuvaatimuksen käsittely 

Laki kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta (myöhemmin viranhaltijalaki) 

11.4.2003/304 5 § määrää, että haettavana olleeseen virkasuhteeseen voidaan ottaa 

vain sellainen hakija, joka on hakenut virkaa kirjallisesti ennen hakuajan päättymistä ja 

silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Hakemukseen on liitettävä selvitys 

kelpoisuudesta. 

Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslaissa. Lisäksi 

virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai (kunnan tai) 

hyvinvointialueen päättämä erityinen kelpoisuus (viranhaltijalaki 6 §). 

Aluehallitus on kokouksessaan 7.6.2022 § 13 perustanut tulosyksikköpäälliköiden virat 

ja samalla päättänyt virkojen kelpoisuusvaatimuksista. Tulosyksikköpäällikön viran 

kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, toimialan 

tuntemus ja kokemus johtamistehtävissä. Kielitaitovaatimuksena virkaan on yhden 

kotimaisten kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito ja toisen kotimaisen hyvä 

suullinen taito. 

Asumispalveluiden tulosyksikköpäällikön virka oli sisäisesti haettavana ajalla 

21.11.2022 – 5.12.2022. Sisäinen haku kohdennettiin liikkeenluovutuksen piirissä 

olevalle henkilöstölle. Virkaa haki kolme henkilöä, joista oikaisuvaatimuksen tekijä oli 

yksi. Oikaisuvaatimuksen tekijä kutsuttiin haastatteluun, mutta haastattelu peruttiin, 

kun ilmeni, ettei hän täyttänyt viranhaltijalain 5 §:n ja 6 §:n edellyttämää viralle 

asetettua kelpoisuusvaatimusta. 

Perustuslain 125 § 2 momentin säännös edellyttää hakijoiden ansioiden vertailua. 

Koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta 

merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Tämän harkinnan perusteella valitaan 

ansioitunein hakija. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa siihen, että ansiovertailua ei hänen näkemyksensä 

mukaan ole suoritettu eikä päätös osoita, miksi hänen alaisenaan toiminut henkilö on 

valittu virkaan, ja miksi tämä on pätevämpi kuin oikaisuvaatimuksen tekijä. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa myös siihen, että valituksi tulleella henkilöllä on 

lähiesimieskokemusta vasta muutaman vuoden ajan. 

Henkilövalinta on perusteltava ja hakijoiden ansioita on tosiasiallisesti vertailtava. 

Ansiovertailu voidaan rajata vain kärkihakijoihin, ja vain kelpoisten hakijoiden ansioita 
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vertaillaan (EOA 22.6.2006, dnro 13/4/05). Ansiovertailua voidaan täydentää vielä 

oikaisuvaatimusvaiheessa, jolloin otetaan kantaa oikaisuvaatimuksessa esitettyihin 

perusteluihin (Kuntaliitto 2022: Henkilövalinnan perusteleminen). Korkein hallinto- 

oikeus on ottanut kannan, että virantäyttöpäätöksen perusteluvelvollisuuden 

täyttämistä arvioidaan tapauskohtaisesti huomioiden kaikki asian valmistelusta 

ilmenevät seikat (korkein hallinto-oikeus 2019:151). 

Asumispalveluiden tulosyksikköpäällikön virantäyttöä koskeva ansiovertailu on ohessa 

liitteenä 2. Oikaisuvaatimuksen tekijän ansioita ei ole vertailtu, koska hän ei hakuajan 

päättymiseen mennessä täyttänyt koulutusta koskevaa kelpoisuusehtoa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijällä on kiistatta pitkä työkokemus ja työnantaja voi 

vilpittömästi todeta hänen olevan työurallaan ansioitunut ja työyhteisössään 

arvostettu. Hänen ansioitaan ei kuitenkaan voitu tässä rekrytoinnissa huomioida, sillä 

hän ei täyttänyt hakuajan päättymisen ajankohtaan mennessä viran 

kelpoisuusvaatimusta. Ainoastaan määräaikaisessa virantäytössä voidaan 

ansiovertailussa päätyä sellaiseen ratkaisuun, että hakija, joka ei täytä 

kelpoisuusvaatimuksia, mutta jota voidaan henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan pitää 

selvästi hakijoista parhaimpana, ohittaa kelpoisuusvaatimukset täyttävän hakijan. 

Rekrytoiva viranomainen on hakijoiden ansioita vertaillessaan päätynyt siihen, että 

valituksi tullut henkilö on kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista virkatehtävään 

sopivin. Suuretkaan erot kelpoisuudet täyttävien hakijoiden työkokemuksen määrässä 

eivät ratkaise asiaa, vaan ratkaisevia ovat usein hakijan henkilökohtaiset 

ominaisuudet, joiden painottamisessa virkaa täyttävällä viranomaisella on laaja 

harkintavalta. Arvioinnissa voidaan huomioida vain ne asiat, jotka hakuilmoituksessa 

on etukäteen ilmoitettu. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä vetoaa siihen, että ”ennen saatettiin tulkita, että henkilön 

on oltava ns. virallisesti pätevä työn vastaanottaessaan”. Lisäksi hän toteaa, ettei tätä 

asiaa ollut ”riittävästi rajattu hakuilmoituksessa”. Hakuilmoituksessa on todettu viran 

kelpoisuusvaatimus ja hakuaika. Kelpoisuusehdon täyttymisvaatimus todetaan 

viranhaltijalaissa. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei olisi voinut tulla valituksi toistaiseksi voimassa olevaan 

tulosyksikköpäällikön virkasuhteeseen ja ohittaa kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa, 

koska häneltä puuttui hakuajan päättymisen ajankohtana viran edellyttämä 

kelpoisuus. Viranhaku päättyi 5.12.2022, ja oikaisuvaatimuksen tekijä valmistui 

opinnoistaan 19.12.2022. 

Liite 

Oikaisuvaatimus 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus hylkää oikaisuvaatimuksen. Perustelu: oikaisuvaatimuksessa esitettyjä 

laillisuus- ja tarkoituksenmukaisuusperusteita tutkittaessa ei ole ilmennyt sellaisia 

perusteita, joiden nojalla oikaisuvaatimus tulisi hyväksyä tai tehty päätös kumota. 
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6§ 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen nuorisovaltuuston valinta toimikaudeksi 2022-2025 

IUHVADno-2023-12 

 

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi 

Hyvinvointialuelaissa (611/2021) säädetään hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- 

mahdollisuuden yhdeksi muodoksi vaikuttamistoimielinten asettaminen. Hyvinvointi- 

aluelain 32 §:n mukaan aluehallituksen tulee asettaa nuorisovaltuusto tai vastaava 

nuorten vaikuttajaryhmä, ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi hyvinvointialueen vanhusneuvosto sekä 

vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi 

hyvinvointialueen vammaisneuvosto. 

Vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien 

vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimieli- 

mestä valitaan vähintään yksi edustaja. Lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita 

muita henkilöitä. 

Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen 

toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla 

on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, 

ikääntyneen väestön tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden 

kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen 

kehittämiseen hyvinvointialueella. 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 15 §:n mukaan vammaisneuvoston 

toimintasäännön hyväksyy aluehallitus, joka asettaa nuorisovaltuuston 

valtuustokaudeksi. Toimintasäännössä todetaan muun muassa toimielimen 

lakisääteiset ja mahdolliset muut tehtävät, jäsenten lukumäärä ja valintatapa, 

toimikausi, kokous- ja toimintakäytännöt, puheenjohtajan valinta, sihteerin tehtävien 

hoitaminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja toimintakertomuksen antaminen se- 

kä yhteistyö kuntatason vaikuttamistoimielimen kanssa. 

Aluehallitus päätti 7.4.2022 § 43 pyytää 30.4.2022 mennessä kuntien 

vaikuttamistoimielimiltä yhden tai enintään kaksi ehdokasta hyvinvointialueen vaikut- 

tamistoimielimiin vanhusneuvostoon, vammaisneuvostoon ja nuorisovaltuustoon. 

Ehdotukset nimettävistä henkilöistä pyydettiin toimittamaan 30.4.2022 mennessä. 

Kaikkia ehdotuksia ei saatu määräaikaan mennessä ja nimeämispyyntö uusittiin. 

Askolan kunta ei ilmoittanut ehdokkaita nuorisovaltuustoon. 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus nimeää seuraavat henkilöt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 

nuorisovaltuuston jäseniksi toimikaudeksi 2022–2025: 

Ville Yrjölä, Loviisa 

Samuel Kauppi, Loviisa 

Ahti Pokkinen, Sipoo 

Tristan Lindholm, Sipoo 

mailto:tomas.maatta@itauusimaa.fi
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Maria Boman, Porvoo 

Ronja Flykt, Porvoo 

Mia Ceder, Lapinjärvi 

Tia Åhl, Myrskylä 

Arttu Mikkola, Pukkila 
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7§ 

Eron myöntäminen aluevaltuuston 2. Varapuheenjohtajalle luottamustoimesta sekä 

aluevaltuuston 2. Varapuheenjohtajan vaali 

IUHVADno-2023-13 

 

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi 

 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022, § 3 

valinnut puheenjohtajiston aluevaltuuston toimikaudeksi 2022–2025 ja 

puheenjohtajiston kokoonpano on seuraava: 

Heikki Vestman KOK+KD, puheenjohtaja 

Elin Blomqvist- Valtonen RKP, 1.varapuheenjohtaja 

Anette Karlsson SDP, 2.varapuheenjohtaja 

 

Anette Karlsson (sdp.) on 14.12.2022 hyvinvointialueen kirjaamoon lähettämällään 

pyynnöllä pyytänyt eroa aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan tehtävästä ryhmän 

henkilövaihdoksista johtuen. 

Iitä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön (9§) mukaan aluevaltuusto valitsee 

valtuutetuista puheenjohtajan sekä kaksi varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto 

valitaan aluevaltuuston toimikaudeksi tai aluevaltuuston päättämäksi toimikaudeksi. 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus päättää esittää, että aluevaltuusto 

1. myöntää Anette Karlssonille eron aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan 

tehtävästä 

2. valitsee aluevaltuuston 2. varapuheenjohtajan valtuuston jäljellä olevaksi 

toimikaudeksi. 

mailto:tomas.maatta@itauusimaa.fi
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8§ 

Eron myöntäminen luottamustoimesta sekä kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan uuden 

jäsenen valinta 

IUHVADno-2023-14 

 

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi 

 

Marianne Korpi on pyytänyt Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kirjaamoon 14.12.2022 

lähettämällään sähköpostilla eroa kehittäminen ja yhteistyö -lautakunnan jäsenen 

luottamustoimesta, koska hän ei ole enää vaalikelpoinen lautakuntaan. Eron 

myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. 

Kesken toimikauden avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä 

olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö hyvinvointialuelain 84 §:n nojalla. 

Kehittäminen ja yhteistyö -lautakunta toimikaudelle 2022-2025: 

 

Jäsen Varajäsen 

Lotte-Marie Stenman RKP, Hanna Lönnfors RKP 

puheenjohtaja 

Nea Hjelt KOK+KD, vara- 

puheenjohtaja 

Heljä Pulli KOK+KD 

Charlotta Engblom RKP Laura Günsberg- Sandström RKP 

Abdirisak Ahmed RKP Markus Sjöholm RKP 

Nina Uski KOK+KD Hilkka Knuuttila KOK+KD 

Marianne Korpi SDP Minna Tirkkonen SDP 

Mari Lotila VIHR Hanna Hurtta VIHR 

Jyrki Loijas KOK+KD Petri Hakasaari KOK+KD 

Benny Engård RKP Tobias Karlsson RKP 

Hannu Vihreäluoto SDP Tuomas Jakovesi SDP 

Mikko Nieminen VAS Mikael Söderström VAS 

Piia Malmberg KOK+KD Ritva Tarvainen KOK+KD 

Ilkka Luusua PS Esa Kantee PS 

 

Hyvinvointialuelain 79 § mukaan vaalikelpoinen kehittäminen- ja yhteistyö - 

lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen aluevaltuustoon, ei kuitenkaan: 

1. asianomaisen lautakunnan alainen hyvinvointialueen palveluksessa oleva 

henkilö; 

2. henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, 

hyvinvointialueen määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; tai 

3. henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 

johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa 
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liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, 

jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden 

ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa. 

 

Tasa-arvolain 4 a §:n perusteella hyvinvointialueen toimielimeen tulee valita sekä 

naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen 

varsinaisia jäseniä ja varajäseniä, joten kiintiön on toteuduttava sekä jäsenten että 

varajäsenten kohdalla. 

 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää 

1. myöntää Marianne Korvelle eron kehittäminen- ja yhteistyö -lautakunnan 

jäsenen tehtävästä todeten samalla luottamustoimen päättyneen ja 

2. valita uuden jäsenen kehittäminen- ja yhteistyö -lautakuntaan. 
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9§ 

Aluevaltuuston 13.12.2022 päätösten täytäntöönpano 

IUHVADno-2023-35 

 

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta@itauusimaa.fi. 

 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 43§:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston 

päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. 

Täytäntöönpanoon kuuluu olennaisena osana päätösten laillisuuden valvonta. 

Valvonta antaa mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muutoin voivat johtaa 

valituksiin. 

Hyvinvointialuelain (611/2021) 101§:n mukaan, jos aluehallitus katsoo, että 

aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on 

ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on 

jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston 

uudelleen käsiteltäväksi. Aluehallitus ei voi kieltäytyä panemasta täytäntöön päätöstä 

sillä perusteella, että se on epätarkoituksenmukainen. Sen sijaan valvonnan kohteena 

ovat kaikki aluevaltuuston päätökset ja niissä mahdollisesti tapahtuneet 

menettelyvirheet, toimivallan ylitykset ja muut laillisuusvirheet. 

Ehdotus 

Esittelijä: Max Lönnqvist, Hyvinvointialuejohtaja 

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus toteaa, että sillä ei ole huomauttamista 

valtuuston 13.12.2022 päätösten laillisuudesta. 

Päätökset pannaan täytäntöön aluevaltuuston pöytäkirjan mukaisina. 
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