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§ 57
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 27.02.2023  ja julkaistu samanaikaisesti Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen verkkosivustolla.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 58
Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat.

Pöytäkirjan valmistuttua aluehallituksen sihteeri lähettää sen tarkastettavaksi 
puheenjohtajalle sekä valituille tarkastajille sähköisesti.

Ehdotus

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus valitsee kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi Kaj Lindqvistin ja Marja Manninen-Ollbergin.
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§ 59
Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat (hyvinvointialuelain 97 §)

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa:

Digijohtaja
Hankintapäätökset:
§ 3 Gofore Lead Oy:lta hankittava ICT järjestelmäasiantuntijoiden projektinhallinta, 
14.02.2023
§ 4 NHG Finland Oy:ltä hankittava sosiaali- ja terveystoimen konsulttipalvelu, 
14.02.2023
§ 5 Sosiaalihuollon tietojen tuonti Proconsonan rajapinnoista Logex Region 
ratkaisuun, 23.02.2023
§ 6 Tiedolla johtamisen asiantuntijatukipalveluiden hankinta, 24.02.2023

Hyvinvointialuejohtaja
Palvelussuhdeasiat:
§ 19 Ehkäisevän työn suunnittelijan tehtävä, 13.02.2023
§ 21 Erillislisän myöntäminen, 17.02.2023
§ 26 Esihenkilön toimen perustaminen lääkinnällisen kuntoutuksen tulosyksikköön, 
22.02.2023
§ 28 TKKIO erityisasiantuntijoiden (2 kpl) tehtävien muuttaminen TKKIO-päällikön 
tehtäväksi, 23.02.2023
Yleiset päätökset:
§ 20 Hyvinvointialueen tietoturva-asiakirjojen hyväksyminen, 14.02.2023
§ 24 Konserni- ja strategiapalveluiden johtajien sijaisten nimeäminen, 22.02.2023
§ 25 Utnämnande av internt nätverk för svenskspråkiga funktioner inom 
välfärdsområdet, 22.02.2023
§ 27 Itä-uudenmaan hyvinvointialueen konserni- ja strategiapalvelujen digipalvelujen 
toimien tehtävät ja kelpoisuusehdot, 23.02.2023

Talousjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 23 Neljän uuden palvelukassan perustaminen, 14.02.2023

Ehdotus

Puheenjohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvontialuehallitus  merkitsee viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja 
ilmoittaa viranhaltijalle ettei se käytä päätöksiin otto-oikeuttaan.
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§ 60
 Taloushallinnon ajankohtaiset asiat

IUHVADno-2023-490

Talousjohtaja Minna Sevón kertoo taloushallinnon ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
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§ 61
Yhteishankintaan ryhtyminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa

IUHVADno-2023-479

Valmistelu ja lisätiedot: Hankintapäällikkö Ville Hanhinen, etunimi.
sukunimi@itauusimaa.fi

Hankinnan kohde ja tausta

Porvoon kaupunki on 6.3.2020 julkaisemallaan ilmoituksellaan käynnistänyt 
kilpailutuksen kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluista. Hankinnan 
yhteenlasketuksi kokonaisarvoksi on määritelty 500 000 euroa.

Hankinnan perusteella solmittu sopimus on siirretty Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueelle. Sopimus tulee tämänhetkisen tiedon mukaan päättymään syksyllä 
2023. Näin ollen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen tulee valmistautua kilpailuttamaan 
kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalvelut palvelut uudelleen.

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue on valmistautunut kilpailuttamaan 
kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalvelukokonaisuuden. Keski-Uudenmaan 
hyvinvointialueelta on tiedusteltu mahdollisuutta liittyä heidän käynnistämäänsä 
hankinnan valmisteluun mukaan ja ryhtyä heidän kanssaan yhteishankintaan, ja he 
ovat alustavasti vastanneet myöntävästi.

Perustelut

Ohjauskeskuspalveluiden hankintamenettelyn käynnistäminen ja läpivieminen on 
resursoinnin kannalta merkittävä kokonaisuus. Otettaessa huomioon 
hyvinvointialueemme hankintapalveluiden kilpailuttamiseen käytettävissä oleva 
henkilöstöresurssi, kilpailutuksen järjestäminen joudutaan hankkimaan ulkopuoliselta 
palveluntuottajalta, ellei yhteishankintaan ryhdytä.

Voimme yhteishankinnassa vaikuttaa kuitenkin kannaltamme keskeisiin näkökulmiin 
hankinnan osalta. Yhteishankintaan aikaisessa vaiheessa ryhtymällä Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialue pääsee vaikuttamaan kannaltaan tärkeisiin hankinta-asiakirjojen 
määrittelemiseen sekä vertailuperusteiden esim. laatukriteereiden määrittelyyn.

Suuremmalle alueelle kilpailutettaessa hankinnan ennakoitu arvo tulee kasvamaan 
samalla kasvattaen neuvotteluvoimaa ja säästäen hankintaan käytettävän 
resursoinnin sekä hallinnointityön määrää. Samaan aikaan saamme käyttöömme ja 
pystymme jakamaan myös Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintaosaamista.

Kuljetuspalveluiden ohjauskeskuspalveluiden kilpailuttamisen yhteishankinnassa 
voidaan näin ollen perustellusti arvioida, hankinnan koon kasvaessa, positiivisesti 
vaikuttavan saatavien tarjousten kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sekä hintalaatu 
suhteeseen.

Sopimus

Yhteishankinnasta tulee solmia erillinen sopimus kaikkien yhteishankintaan ryhtyvien 
osapuolten kanssa.

Ehdotus
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Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää:

– että Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ryhtyy yhteishankintaan kuljetuspalveluiden 
ohjauskeskuspalveluiden osalta Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa, mikäli 
Keski-Uudenmaan hyvinvointialue päättää omalta osaltaan ryhtyä yhteishankintaan 
samasta kokonaisuudesta Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa.

– Valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan tässä päätöksessä tarkoitettua 
yhteishankintaa koskevat asiakirjat.

Pykälä tarkastetaan heti.
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1.  

2.  

§ 62
HUS-yhtymäkokouksen 15.3.2023 edustajan nimeäminen

IUHVADno-2023-468

Liitteet
1 Yhtymäkokouskutsu_HUS_15_3_2023
2 Kallelse HUS-sammanslutningens stämma_15_3_2023
Verkkojulkisuus rajoitettu

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, etunimi.sukunimi(at)
itauusimaa.fi

HUS-yhtymän yhtymäkokous pidetään 15.3.2023 klo 10 sähköisenä kokouksena. 
Yhtymäkokouksen esityslista on julkaistu suomeksi ja ruotsiksi HUS-kuntayhtymän 
verkkosivuilla osoitteessa https://hus-julkaisu.tweb.fi/. Esityslistalla on seuraavat 
käsiteltävät asiat:

HUS-yhtymän tilintarkastuspalvelujen hankinta tilikausille 2023–2024 ja optio 
tilikausille 2025–2026
Investointisuunnitelman 2024-2027 tarkentaminen ja Tammisairaalan 
rakennushankkeen kustannusarvion muutos
Laakson yhteissairaalan hankesuunnitelman muuttaminen ja hankehinnan 
korottaminen  
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistöosakeyhtiö Laakson 
yhteissairaalalle  
Omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Hyvinkään Sairaalanmäen 
lainalle
Lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien myöntäminen ja tytäryhteisöille 
myönnettävästä rahoituksesta päättäminen

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

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan aluehallitus päättää

Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtymäkokousedustajan 15.3.2023 
pidettävään yhtymäkokoukseen ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan,
Antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeet yhtymäkokouksen esityslistan 
asioiden §§ 2–7 osalta.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
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1.  

2.  

§ 63
Yhtiökokousedustajan nimeäminen Oy Apotti Ab:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

IUHVADno-2023-487

Liitteet
1 Liite 1: Kokouskutsu 14.3.2023 Oy Apotti Ab ylimääräinen yhtiökokous
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Liite 2: Esityslista 14.3.2023 Oy Apotti Ab ylimääräinen yhtiökokous
Verkkojulkisuus rajoitettu

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

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omistusosuus yhtiöstä 1.1.2023 lähtien on 1,03 %. 
Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous järjestetään tiistaina 14.3.2023 klo 15. 
Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaiset asiat.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 19 §:n 19 kohdan mukaan 
aluehallitus nimeää yhtiökokousedustajat ja antaa heille omistajaohjauksen 
edellyttämät toimintaohjeet.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää:

Nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen yhtiökokousedustajan 14.3.2023 
pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja
Antaa kokousedustajalle toimiohjeet yhtiökokouksen esityslistan asioiden osalta.
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§ 64
Sosiaalihuollon palkkiot Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella

IUHVADno-2023-462

Liitteet
1 Arvoden inom social- och hälsovården år 2023
2 Sosiaali- ja terveydenhuollon palkkiot vuonna 2023

Valmistelu ja lisätiedot:
vastuualuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Ilona Koskenniemi
vastuualuejohtaja, ikääntyneiden palvelut Kirsi Oksanen
johtava lakimies Salla Paavilainen
etunimi.sukunimi(at)itauusimaa.fi

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi ensimmäisen version 
vuoden 2023 palkkioista päätöksellään §8/13.12.2022.  Palkkioista hyvinvointialueella 
päättää aluehallitus, jonka päätettäväksi on valmisteltu päivitetty ja täydennetty versio 
vuoden 2023 palkkioista.

Palkkioiden maksamisen perusteena on asiakkaalle myönnetty palvelu ja 
palkkionsaajan kanssa tehtävä sopimus. Perhehoidon palkkioiden vähimmäismäärät 
perustuvat perhehoidosta annettuun lakiin ja omaishoidon palkkioiden 
vähimmäismäärät omaishoidon tuesta annettuun lakiin. Näiden lakien nojalla 
päätettyjä palkkioita tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain (395/2006) 
96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Korotukset on huomioitu vuoden 2023 
palkkioita määritettäessä.

Tukihenkilöille, tukiperheille, kokemusasiantuntijoille ja lastensuojelun edunvalvojille 
maksettavat palkkiot samoin kuin perheoikeudellisten palveluiden palkkiot ovat 
hyvinvointialueen päätettävissä olevia palkkioita. Näihin palkkioihin on tehty maltillisia 
tarkastuksia.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenman hvnvointialuehallitus päättää vahvistaa Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen palkkiot 1.1.2023 lukien liitteenä olevan taulukon mukaisesti.
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§ 65
Varmennekorteista perittävät maksut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen 
rekisteröintipisteissä

IUHVADno-2023-463

Valmistelu ja lisätiedot: Johtava lakimies Salla Paavilainen, etunimi.sukunimi(at)
itauusimaa.fi

Hallintosäännön 84 §:n mukaan aluehallitus päättää asiakirjojen antamisesta 
perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

Digi- ja väestötietovirasto myöntää sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön tarkoitetut 
toimikortit ja varmenteet. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikorttien varmenteilla 
tapahtuu sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivien henkilöiden luotettava sähköinen 
tunnistaminen eri järjestelmissä. Lisäksi varmenteilla allekirjoitetaan sähköisesti 
potilasasiakirjoja sekä lääkemääräyksiä. Henkilön vahva sähköinen tunnistaminen on 
edellytys tietosuojan ja tietoturvan toteutumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon 
valtakunnallisissa tietojärjestelmäpalveluissa. Varmenteen avulla todennetaan 
kortinhaltijan henkilöllisyys sekä varmenteeseen sisältyvien tietojen oikeellisuus, 
eheys ja alkuperäisyys.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimikortteja ovat:
- ammattikortti
- henkilöstökortti
- toimijakortti
- varakortti
- testikortti (teknisten toiminnallisuuksien testaaminen)

Varmennekortteja tehdään rekisteröintipisteissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilainen voi tilata ammattikortin mistä tahansa julkisesta rekisteröintipisteestä 
tai uusia voimassa olevan kortin itse WebVartti-palvelussa.  Henkilöstö- ja 
toimijakorttien, varakorttien sekä ensimmäisen ammattikortin tilaaminen tapahtuu 
rekisteröintipisteiden kautta. Rekisteröintipisteet käyttävät sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimikorttien ja varmenteiden rekisteröintiin, tilaukseen ja 
elinkaaren hallintaan Vartti-järjestelmää. Vartti-järjestelmää voivat käyttää vain Digi- ja 
väestötietoviraston rekisteröijäkoulutuksen suorittaneet rekisteröijät.

 Rekisteröintipisteisiin varataan aika Digi- ja väestötietoviraston hallinnoiman palvelun 
kautta (https://vrk.ajapa.fi/th/)

Itä-Uudenman hyvinvointialueella on rekisteröintipisteitä seuraavasti:

·Askola: Askolan terveyskeskus, Terveystie 1 07500 ASKOLA

·Loviisa: Loviisan terveyskeskus, Öhmaninkatu 4 07901 LOVIISA

·Porvoo: Hyvinvointialueen hallinto, Mannerheiminkatu 20 K, 3. krs 06100 PORVOO 

·Sipoo: Sipoon terveyskeskus, Jussaksentie 14 04130 SIPOO

Digi- ja väestötietovirasto on ohjeistanut rekisteröintipalvelujen maksullisuudesta 
seuraavasti:

- Organisaatio itse päättää tarjoamansa palvelun maksullisuudesta
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- Rekisteröintipisteen ylläpitäjä on oikeutettu perimään toiselle julkisen tai yksityisen 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle, apteekille tai yksityiselle sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattihenkilölle antamistaan rekisteröintipalveluista 
(varmennehakemuksen rekisteröinti, valokuvaus, toimikortin luovuttaminen ja 
varakortin tuottaminen) omia kustannuksiaan (todennettu omakustannushinta) 
vastaavan maksun 1.4.2012 lukien (Valvira – DVV tiedote 14.3.2012).

- Julkisen soten rekisteröintipisteiden on tarjottava rekisteröintipalveluja alueen muille 
terveydenhuollon toimijoille.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omalle henkilöstölle varmennekortit ovat ilmaisia. 
Tarkoituksena on kuitenkin jatkaa aiemmin kunnissa ollutta toimintamallia, jossa 
muiden organisaatioiden henkilöstölle laadittavat kortit ovat maksullisia. 
Varmennekortin hinnaksi Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella esitetään 60 euroa. 
Varakortin hinnaksi esitetään 40 euroa ja ammattikortin avauksen PUK-koodin 
tilauksen hinnaksi 40 euroa.

Ulkopuolisilla henkilöillä tarkoitetaan muiden organisaatioiden (esim. muiden 
hyvinvointialueiden tai yksityisten palveluntuottajien) henkilöstöä. Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen omalle henkilöstölle kaikki edellä kuvatut palvelut ovat ilmaisia.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää, että muille kuin Itä-Uudenmaan 
hyvinvointialueen henkilöstölle:

- varmennekortin tilaaminen maksaa 60 euroa (ammattikortti, henkilöstökortti, 
toimijakortti)
- ammattikortin avaustunnuksen PUK-koodin tilaaminen maksaa 40 euroa
- varakortin tilaaminen maksaa 40 euroa

Maksu maksetaan hyvinvointialueen tilille ennen rekisteröintipisteelle saapumista.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen omalle henkilöstölle kaikki edellä kuvatut palvelut 
ovat ilmaisia.
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1.  

2.  
3.  

§ 66
Aluehallituksen otto-oikeusmenettelyyn tuotavien asioiden linjaaminen

IUHVADno-2023-477

Valmistelu ja lisätiedot: hallintojohtaja Camilla Söderström, camilla.
soderstrom1@itauusimaa.fi

Hyvinvointialuelain 97 §:n mukaan aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja, 
hyvinvointialuejohtaja ja hallintosäännössä määrätty hyvinvointialueen viranhaltija 
voivat ottaa aluehallituksen käsiteltäväksi asian, joka on hyvinvointialuelain nojalla 
siirretty aluehallituksen alaisen viranomaisen tai aluehallituksen jaoston toimivaltaan 
ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Hyvinvointialueen 
hallintosäännön 41 §:n mukaan asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi voi 
päättää aluehallitus, aluehallituksen puheenjohtaja ja hyvinvointialuejohtaja. Asian 
ottamisella ylemmän viranomaisen käsiteltäväksi tarkoitetaan ns. otto-oikeuden 
käyttämistä.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan aluehallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava 
aluehallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia 
asioita tai asiaryhmiä, joista aluehallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi sen ajan kuluessa, jossa 
hyvinvointialuelain 139 §:ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. 
Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei hyvinvointialuelain 97 §:n mukaan kuitenkaan 
saa ottaa:

lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus- tai valvontamenettelyä koskevia 
asioita;
yksilöön kohdistuvia terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita;
54 §:ssä tarkoitetulle hyvinvointialueiden yhteiselle toimielimelle siirrettyjä 
asioita, jos asianomaiset hyvinvointialueet niin sopivat.

Kuten hallintosäännön 43 §:stä ilmenee, aluehallitus voi ennalta rajata 
ottomenettelyyn tuotavia asioita. Tästä huolimatta aluehallitus voi tarvittaessa käyttää 
otto-oikeutta myös asioissa, jotka se on rajannut ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle. 
Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvitse ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä 
panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta 
aluehallituksen käsiteltäväksi.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää, että aluehallitukselle ei tarvitse 
ilmoittaa ottomenettelyä varten seuraavia päätöksiä:

alle 20 000 euron tavara- ja palveluhankinnat, sopimukset ja sitoumukset;
viranhaltijoiden tekemät virka- ja työehtosopimusten soveltamista koskevat 
henkilöstöpäätökset
toimiin liittyvät valintapäätökset
myönteiset päätökset tietojen luovuttamisesta henkilörekisteristä;
opiskelijoille, tutkijoille ja tutkimuslaitoksille myönnettävät tutkimusluvat;
tilausoikeuksien myöntäminen;
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laskujen hyväksymisoikeudet;
työryhmän asettaminen;
yhtiökokouksia ja muiden yhteisöjen kokouksia koskevat viranhaltijapäätökset;
tilojen ja omaisuuden luovuttaminen tilapäisesti ulkopuoliseen käyttöön.
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§ 67
Palotarkastajan viran muuttaminen paloinsinöörin viraksi

IUHVADno-2023-466

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen riskienhallinnan vastuualueella on ollut vuoteen 
2023 asti riskienhallintapäällikön lisäksi kaksi paloinsinöörin virkaa ja yhdeksän 
palotarkastajan virkaa, joista kahta on tehty johtavan palotarkastajan nimikkeellä. 
Vastuualueella on ollut neljä tehtäväaluetta, joiden toiminnasta vastasivat 
paloinsinöörit (2) ja johtavat palotarkastajat (2). He toimivat myös tehtäväalueillaan 
lähiesihenkilöinä.

Vuoden 2023 alusta alkaen riskienhallinnan vastuualueen sisäistä toimintaa ja 
tehtäväkokonaisuuksia muutettiin vastaamaan paremmin nykyisiä tarpeita. 
Organisaatiota selkeytettiin ja virtaviivaistettiin neljästä tehtäväalueesta kolmeen. 
Toiminnan tehostamisen takia esitetään, että yksi palotarkastajan virka lakkautetaan 
ja tilalle perustetaan paloinsinöörin virka. Muutoksella vähennetään käytettävissä 
olevia nimikkeitä ja esihenkilöinä toimivien toimenkuvat, sekä palkkaus, 
yhdenmukaistetaan. Esitetty muutos ei vaikuta vastuualueen 
kokonaishenkilöresursseihin eikä virkojen kokonaismäärään.

Muutos ei edellytä yhteistoimintamenettelyä, koska lakkautettavalla viralla ei ole 
haltijaa 20.2.2023 alkaen.

Kustannusvaikutus tehtäväkohtaiseen palkkakustannuserään kokonaisuudessaan on 
+187,70 €/kk + sivukulut. Koska uusi virka täytettään vasta kevään 2023 aikana, 
muutoksen kustannusvaikutus tänä vuonna sivukuluineen on noin 2.500 €. 
Määrärahaa on tehtäväalueella säästynyt, koska lakkautettava virka on ollut 
täyttämättä alkuvuoden viranhaltijan ollessa virkavapaalla.

Hallintosäännön 9 luku, 47 §n mukaisesti päätösvalta viran lakkauttamisesta ja uuden 
viran perustamisesta on aluehallituksella.

Pelastuslaitoksen toimintaohjeen (Pelastusjohtajan viranhaltijapäätös 07.06.2022 § 40
/2022) mukaan paloinsinöörin viran tehtävät ovat:

Esihenkilö  Riskienhallintapäällikkö

Tehtävät

huolehtia pelastustoimea ohjaavissa lainsäädännöissä edellytetyistä 
tehtävistä onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja niihin varautumiseksi 
yhteistyössä muiden viranomaisten, kuntien ja toimijoiden kanssa.

vastata erikseen määritellyn tehtävän toiminnasta ja sille asetettujen 
tavoitteiden saavuttamisesta sekä edistää tehtävien välistä yhteistyötä 
tehtäväalueelle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi

päättää erikseen määritellyn tehtävän työnjaosta ja toimii vastuualueelle 
nimettyjen henkilöiden esihenkilönä. Hyväksyä henkilöstön tuntivapaat ja 
koulutukset sekä vastata erikseen määritellyn tehtävän henkilöstölle 
pidettävistä kehityskeskusteluista.
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osallistua pelastuslaitoksen ja tehtäväalueen kehittämiseen sekä huolehtia 
toimialueeseen liittyvien suunnitelmien ja selvitysten laatimisesta sekä 
rekistereiden ylläpitämisestä,

osallistua tarvittaessa varallaoloon päivystävänä päällikkönä (P20),

Toimia riskienhallintapäällikön ja muiden riskienhallinnan esihenkilöiden 
sijaisena sekä vastata riskienhallintapäällikön määräämistä muista 
tehtävistä.

 

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

IU hyvinvointialueen aluehallitus päättää, että

yksi palotarkastajan virka lakkautetaan pelastuslaitoksen riskienhallinnan 
vastuualueelta
perustetaan uusi paloinsinöörin virka pelastuslaitoksen riskienhallinnan 
tehtäväalueelle
perustettavan viran tehtäväkohtainen palkka on 3.769,24 €
perustettavan viran kelpoisuusvaatimuksina ovat hyvä toisen kotimaisen kielen 
kirjallinen ja suullinen taito, ja toisen kotimaisen kielen tyydyttävä taito, 
soveltuva korkeakoulututkinto ja työkokemusta pelastustoimen tehtävistä.
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§ 68
Osakkeiden merkitseminen, Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy

IUHVADno-2023-467

Liitteet
1 Hyvil osakkeiden_merkintasitoumus
Verkkojulkisuus rajoitettu
2 Hyvil osakassopimus
Verkkojulkisuus rajoitettu

Valmistelu ja lisätiedot: hallintolakimies Tomas Määttä, tomas.maatta(at)itauusimaa.fi

Hyvinvointialueuudistuksen myötä hyvinvointialueet eivät enää jatkossa voi olla 
jäseninä Kuntaliitossa, minkä johdosta hyvinvointialueet ovat yhdessä Kuntaliiton 
kanssa etsineet ratkaisua, jolla hyvinvointialueiden asiantuntija- ja 
edunvalvontapalveluita sekä lainsäädäntöön vaikuttamistyötä voitaisiin jatkaa niin, 
että hyvinvointialueet voivat keskittyä perustehtäväänsä. Lisäksi hyvinvointialueiden 
on saatava toimintansa siirtymävaiheessa vakiinnutetuksi.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy on perustettu 28.10.2022 ja se on merkitty 
kaupparekisteriin joulukuussa 2022. Yhtiön osakassopimus on valmisteltu 
hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kesken yhteisessä 
ohjausryhmässä ja työvaliokunnassa. Kuntaliitto on hyväksynyt osakassopimuksen 
1.12.2022 ja Hyvinvointialueyhtiö Hyvil OY:n hallitus 9.12.2022.

Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitukselle on perustamisasiakirjassa 28.10.2022 
annettu valtuutus toteuttaa osakeanti ja yhtiö onkin sitoutunut suunnattuun 
osakeantiin hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille ajalla 
1.12.2022–31.3.2023. Hallitus on 2.12.2022 tehnyt päätöksen ehdollisesta 
maksullisesta osakeannista seuraavin ehdoin:

1. Merkintäoikeus ja merkittävät osakkeet

Osakeannissa annettavat uudet osakkeet annetaan merkittäväksi hyvinvointialueille, 
Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle siten, että kullakin organisaatiolla on oikeus 
merkitä 10 osaketta. Kukin organisaatio voi merkitä vain ja ainoastaan 10 osaketta, ei 
tätä vähempää tai suurempaa määrää. Suunnatussa osakeannissa voidaan merkitä 
yhteensä enintään 230 uutta osaketta.

2. Merkintäaika, merkintähinta ja merkintähinnan määrittäminen ja kirjaaminen

Osakkeiden merkintäaika on 7.12.2022-31.3.2023. Osakkeet merkitään 
allekirjoittamalla erillinen osakkeiden merkintälista. Merkintähinta per osake on 2000 
(kaksituhatta) euroa, josta 1000 (tuhat) euroa kirjataan osakepääomaan ja 1000 
(tuhat) euroa kirjataan osakeyhtiölain 8 luvun 2 §:n mukaiseen sijoitetun vapaan 
pääoman rahastoon. Merkintähinta on saman suuruinen kuin perustajaosakkaalla ja 
kohtelee näin ollen osakkaita yhdenvertaisesti.

3. Osakkeiden maksuaika
Osakkeet on maksettava 21 päivää kuluessa osakeannin päättymisestä ja siitä, kun 
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus on tehnyt päätöksen osakeannissa tehtyjen 
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1.  

2.  

osakemerkintöjen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

4. Osakeannin muut ehdot

Osakeanti on ehdollinen. Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n hallitus päättää erikseen 
merkintöjen hyväksymisestä.

Hallitus tulee hyväksymään osakkeiden merkinnän ja maksun vain seuraavien ehtojen 
täyttyessä:

vähintään 200 (kaksisataa) osaketta on tullut merkityksi osakeannin 
merkintäaikana ja
tehdyt osakemerkinnät kattavat vähintään 80 prosenttia MannerSuomen 
asukaslukupohjaan perustuvan kattavuuden.
Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot täyttyvät, osakeanti toteutetaan ja 
uudet osakkeet rekisteröidään osakeyhtiölain mukaisesti. Yhtiön hallitus tekee 
erillisen päätöksen osakeannissa tehtyjen merkintöjen hyväksymisestä 
merkintäajan päätyttyä ja antaa osakemerkinnän hyväksyntää koskevan 
päätöksen osakkeiden merkitsijöille tiedoksi.
Mikäli edellä mainitut osakeannin ehdot eivät täyty, osakeanti raukeaa 
kokonaisuudessaan. Yhtiön hallitus tekee erillisen päätöksen osakeannin 
raukeamisesta ja osakemerkintöjen hylkäämisestä ja antaa osakeannin 
raukeamista ja osakemerkintöjen hylkäämistä koskevan päätöksen osakkeiden 
merkitsijöille tiedoksi.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan aluehallituksen 
toimivaltaan kuuluu päättää osakkeiden hankkimisesta, kun kauppahinta on alle 10 
miljoonaa euroa (§ 23). Näin ollen aluehallituksella on päätösvalta 
Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n merkitsemisen osalta.

Liitteet

1.    Osakassopimus

2.    Merkintäsitoumus

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää

merkitä Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:n osakeannissa 10 kpl yhtiön osakkeita 
hintaan 2000 euroa/osake,
hyväksyä liitteenä olevan yhtiön osakassopimuksen ja valtuuttaa 
hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja osakkeiden 
merkintäsitoumuksen sekä hyväksymään osakassopimukseen tarvittaessa 
tehtävät tekniset korjaukset.
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§ 69
Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut

IUHVADno-2023-465

Liitteet
1 Ohje Asiakirjojen luovuttamisesta perittävät maksut
2 Anvisning avgifter som tas ut för utlämnande av handlingar
Verkkojulkisuus rajoitettu

Valmistelu ja lisätiedot: Johtava lakimies Salla Paavilainen, etunimi.seukunimi(at)
itauusimaa.fi

Hallintosäännön 84 §:n mukaan pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta 
peritään sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, 
tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden 
mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi 
sivukohtainen maksu. Aluehallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta 
perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

Liitteenä olevassa ohjeessa on listattuna asiakirjat ja tilanteet, joissa maksu voidaan 
periä ja toisaalta tilanteet, joissa maksuja ei peritä. Keskeistä maksullisuutta ja 
maksuttomuutta arvioitaessa on se, kuuluuko pyydetyn asiakirjan antaminen 
viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin. Sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakas- ja potilastyöhön liittyvät asiakirjat eivät esimerkiksi ole 
asiakkaalle maksullisia lukuun ottamatta maksullisia lääkärintodistuksia. Myös 
esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tarkastusoikeuden 
käyttämisen yhteydessä luovutettavat asiakirjat ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan aluehallitus päättää, että asiakirjojen antamisesta peritään liitteen 
mukaiset maksut.
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Aluehallitus, § 51,16.02.2023
Aluehallitus, § 70, 02.03.2023

§ 70
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hankintaohjeen päivittäminen ja hankintaohjetta 
koskevan päätösvallan rajoitettu delegointi

IUHVADno-2023-361

Aluehallitus, 16.02.2023, § 51

Valmistelu ja lisätiedot:
hankintapäällikkö Ville Hanhinen, ville.hanhinen(at)itauusimaa.fi

Tausta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella hankintaohjeessa on linjattu läpi 
hyvinvointialueella julkisissa hankinnoissa noudatettavat menettelytavat. 
Hankintaohjeella voitaisiin kuitenkin ohjeistaa hyvinvointialueen työntekijöitä 
hankintoja koskevien käytäntöjen osalta myös nykyistä tarkemmalla tavalla.

Liitteenä olevassa ehdotuksessa uudeksi hankintaohjeeksi on käyty 
perustavanlaatuisella tavalla läpi kaikki julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö, sekä 
tilanteet, joihin hankintalaki ei tule sovellettavaksi.

Perustelut
Uuden hankintaohjeen sisältö sinänsä mukailee tällä hetkellä voimassa olevaa 
hankintaohjetta laajentaen siinä annettavaa ohjeistusta kaikilta osin.

Keskeisenä muutoksena ehdotuksena on hankintaohjeeseen tehtävä lisäys koskien 
euromääräistä rajaa, jonka alittuessa, hankinnasta ei tehtäisi erillistä 
viranhaltijapäätöstä. Tällä voitaisiin rajata viranhaltijapäätös prosessin ulkopuolelle 
sellaisia, hankintalain kynnysarvon alittavia, pieniä hankintoja koskevat tilanteet, jotka 
vaativat nopeaa reagointia ja ovat merkitykseltään vähäisiä. Edellä kuvatuksi rajaksi 
ehdotetaan kaksikymmentätuhatta (20 000) euroa.

Tämän ohella tarkoituksenmukaista olisi hankintaohjeeseen mahdollisesti tehtävien 
korjausten ja teknisluonteisten muutosten tekemistä koskevan toimivallan antaminen 
hankintapäällikölle. Tämä mahdollistaisi hankintaohjeessa mahdollisesti olevien 
kirjoitusvirheiden sekä muun muassa määräajoittain, Euroopan komission 
määrittelemänä ajankohtana, muuttuvien kynnysarvojen päivittämisen 
hankintaohjeeseen ilman erillistä aluehallituksessa tehtävää käsittelyä.

Toimivalta
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallintosäännön 20 §:n mukaan aluehallitus 
hyväksyy hankintaohjeen.

Ehdotus

Hyvinvointialuejohtaja:

Aluehallitus päättää

hyväksyä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uudeksi hankintaohjeeksi liitteenä 1 
olevan 16.02.2023 päivätyn hankintaohjeen.
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valtuuttaa hankintapäällikön tekemään hankintaohjeeseen sitä koskevia 
korjauksia taikka teknisluonteisia muutoksia.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös
Pöytäkirjaan merkittiin, että tämä asia käsiteltiin ennen § 50.

Keskustelun aikana esittelijä muutti päätösehdotustaan siten, että asia palautetaan 
valmisteluun.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päätti yksimielisesti palauttaa asia 
valmisteluun.

Pykälä tarkastettiin heti.

 

Aluehallitus, 02.03.2023, § 70

Liitteet
1 Liite 1 Hankintaohje 16.2.2023 - Itä-Uudenmaan hyvinvointialue
Verkkojulkisuus rajoitettu

Valmistelu ja listätiedot: hankintapäätllikkö Ville Hanhinen, ville.hanhinen(at)
itauusimaa.fi

Ehdotus

Hyvintialuejohtaja:

Itä-Uudenmaan hyvinvointialuehallitus päättää

hyväksyä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen uudeksi hankintaohjeeksi liiteenä 1 
olevan 16.02.2023 päivätyn hankintaohjeen.
valtuuttaa hankintapäällikön tekemään hankintaohjeeseen sitä koskevia 
korjauksia taikka teknisluonteisia muutoksia.
Pykälä tarkastetaan heti.
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§ 71
Tiedoksi

Liitteet
1 Ohje Hyvinvointialueille annettava ohje iäkkäiden henkilöstömitoituksen valvontaan
2 Ohje Hyvinvointialueella on ensisijainen valvontavastuu toimeentulotuen 
määräaikojen toteutumisesta
3 Anvisning Välfärdsområdet har det primära tillsynsansvaret för att personal 
dimensioneringen för äldrevårdstjänster är tillräcklig
4 Anvisning Välfärdsområdet har det primära tillsynsansvaret för att tidsfristerna för 
utkomststöd genomförs

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen aluehallitus merkitsee tiedoksi seuraavat saapuneet 
kirjelmät, päätökset ym.

Hyvinvointialueella on ensisijainen valvontavastuu toimeentulotuen 
määräaikojen toteutumisesta (ohje)
Hyvinvointialueeille annettava ohje iäkkäiden henkillöstömitoituksen valvontaan 
(ohje)

Ehdotus

Aluehallitus merkitsee asiat tiedoksi
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