PORVOON KAUPUNKI
Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 292
§ 437

23.08.2021
13.12.2021

ITÄ-UUDENMAAN HYVINVOINTIALUEEN VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN
NIMITTÄMINEN
5249/20/2021
KH 23.08.2021 § 292
Valmistelu ja lisätiedot:
Kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula, jukka-pekka.ujula@porvoo.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tulossa voimaan 1.1.2023.
Uudistuksessa kuntien vastuulla olevat sosiaali- ja terveydenhuollon
sekä pelastustoimen palvelut siirretään hyvinvointialueen
järjestettäviksi. Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylä, Porvoon,
Pukkilan ja Sipoon palveluista vastaa 1.1.2023 alkaen
Itä-Uudenmaan hyvinvointialue.
Ennen hyvinvointialueiden perustamista on tarpeen valmistella
uuden alueen toimintaa, hallintoa jne. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa
ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä
koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (ns.
voimaanpanolaki) 8 §:n ja 10 §:n mukaan valmistelusta vastaa
nykyisten kuntien asettama ja niiden viranhaltijoista koostuva
väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). Hyvinvointialueen
väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan
ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes
aluevaltuusto on valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus on
aloittanut toimintansa. Toimielimen asettamisesta on ilmoitettava
valtiovarainministeriölle 1.9.2021 mennessä. Väliaikaisen
valmistelutoimielimen nimittämisestä vastaa kuntien yhdessä
sopima viranomainen. Valmistelutoimielin voi asettaa
keskuudestaan jaostoja hoitamaan erikseen määrättyjä tehtäviä ja
siirtää näitä tehtäviä koskevaa päätösvaltaa jaostolle.
Porvoon kaupunki hyvinvointialueen suurimpana kuntana on
esittänyt muille alueen kunnille pyynnön nimetä jäsenehdokkaita
väliaikaiseen valmistelutoimielimeen. Porvoon kaupunki on lisäksi
pyytänyt, että muut kunnat antavat Porvoon kaupunginhallitukselle
toimivallan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamiseen. Alueen
kunnat ovat yksimielisesti hyväksyneet esitetyn menettelyn.
Kunnilta saatujen ehdotusten ja kuntien kanssa käydyn keskustelun
perusteella kaupunginhallitukselle esitetään väliaikaisen
valmistelutoimielimen perustamisesta seuraavaa:
•
Kokoonpanossa 14 jäsentä ja puheenjohtaja
•
Paikat jaetaan seuraavasti: Porvoolla neljä (4) paikkaa +
erillinen puheenjohtajan paikka, Sipoolla kaksi (2),
Loviisalla kaksi (2), Askolalla yksi (1), Lapinjärvellä yksi
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(1), Pukkilalla yksi (1), Myrskylällä yksi (1),
Pelastustoimella yksi (1) ja erityishuoltopiirillä yksi (1)
paikka.
Ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle asettavan
viranomaisen valtuutuksella Ann-Sofie Silvennoinen.
Porvoon kaupunginhallitus toimii voimaanpanolain 8
§:ssä tarkoitettuna valmistelutoimielimelle hallinnollista
tukea antavana viranomaisena, jonka on järjestettävä
toimielimelle kokous- ja työtilat sekä huolehdittava
toimielimen työskentelyedellytysten muusta
varmistamisesta. Hallinnollista tukea antava
viranomainen vastaa mm. valmistelutoimielimen talousja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä. Toiminnasta
syntyvät kustannukset tulee kattaa 100 prosenttisesti
valtion osoittamin määrärahoin erilliseen kirjanpitoon
perustuen eikä kaupunki osoita omaa rahoitustaan
toimintaan. VATE vastaa omasta budjetistaan ja sen
riittävyydestä osoitettuun tehtävään.

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten
viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta
ja taloudesta. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja
miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää (40 %
kumpaakin sukupuolta) julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien
toimielinten kokoonpanosta. Kunnilta saatujen esitysten ja niiden
kanssa käydyn keskustelun seurauksena valmistelutoimielimen
jäseniksi esitetään seuraavia henkilöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porvoon henkilöt: Olli Ojanperä, Katja Blomberg, Annika
Immonen, Kirsi Oksanen, Ann-Sofie Silvennoinen
Sipoon henkilöt: Leena Kokko, Pekka Kivilevo
Loviisan henkilöt: Carita Schröder, Marko Perttilä
Askolan henkilö: Ilona Koskenniemi
Lapinjärven henkilö: Tiia Gustavson
Pukkilan henkilö: Juha Rehula
Myrskylän henkilö: Matti Latva-Pirilä
Pelastuslaitoksen henkilö: Peter Johansson
Erityishuoltopiirin/Etevan jäsen: Sampo Salo

Jäsenet voivat toimia joko kokoaikaisina tai osa-aikaisesti erikseen
osoitettavalla työajan prosenttiosuudella. Mikäli VATEn
toimikaudella tulee henkilömuutoksia, sopijaosapuolet voivat nimetä
uuden jäsenen, joka täyttää asettamispäätöksen kriteerit. Päätöksen
muutoksista tekee kaupunginhallitus.
Voimaanpanolain 8 §:n mukaan VATE valitsee ensimmäisessä
kokouksessaan puheenjohtajan. Kaupunginhallitus ehdottaa
VATE:n puheenjohtajaksi Ann-Sofie Silvennoista ja
varapuheenjohtajaksi Leena Kokkoa.
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Voimaanpanolain 8 §:n mukaan osapuolten sopiman kunnallisten
viranomaisten tekemään valmistelutoimielimen asettamista
koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
Liite:
esitys
Kaupunginjohtaja:
Itä-Uudenmaan kuntien valtuuttamana sekä niiden kanssa käytyjen
keskustelujen pohjalta Porvoon kaupunginhallitus asettaa
Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
(VATE) jäsenet seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porvoon esittämät henkilöt: Olli Ojanperä, Katja
Blomberg, Annika Immonen, Kirsi Oksanen, Ann-Sofie
Silvennoinen
Sipoon esittämät henkilöt: Leena Kokko, Pekka Kivilevo
Loviisan esittämät henkilöt: Carita Schröder, Marko
Perttilä
Askolan esittämä henkilö: Ilona Koskenniemi
Lapinjärven esittämä henkilö: Tiia Gustavson
Pukkilan esittämä henkilö: Juha Rehula
Myrskylän esittämä henkilö: Matti Latva-Pirilä
Pelastuslaitoksen esittämä henkilö: Peter Johansson
Erityishuoltopiirin/Etevan esittämä henkilö: Sampo Salo

Kaupunginhallitus valtuuttaa Ann-Sofie Silvennoisen kutsumaan
koolle ensimmäisen kokouksen ja ehdottaa häntä
valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi ja Leena Kokkoa
varapuheenjohtajksi.
Porvoon kaupunki tarjoaa väliaikaisen toimielimen henkilöstölle
tarvittavat toimitilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen
työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta tarjoamalla
hallinnollista tukea ja mm. huolehtien valmistelutoimielimen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Toiminnasta syntyvät kustannukset
tulee kattaa 100 prosenttisesti valtion osoittamin määrärahoin
erilliseen kirjanpitoon perustuen eikä kaupunki osoita omaa
rahoitustaan toimintaan. VATE vastaa omasta budjetistaan ja sen
riittävyydestä osoitettuun tehtävään.
Valmistelutoimielimeen ja sen toimintaan sovelletaan muilta osin
asiaselostuksessa ja voimaanpanolaissa tarkemmin kuvattuja
periaatteita.
Porvoon kaupunki toteaa VATE:lle, että kaupunki ei siirrä muita kuin
lailla erikseen määrättyjä toimintoja hyvinvointialueelle.
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Asiakohta tarkistetaan välittömästi ja annetaan tiedoksi nimetyille,
alueen kunnille, Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitokselle,
erityishuoltopiireille, sairaanhoitopiirille, Uudenmaan
hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, Sosiaali- ja
terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle sekä
valtionvarainministeriölle.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Itä-Uudenmaan kuntien
valtuuttamana sekä niiden kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta
asettaa Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen
valmistelutoimielimen (VATE) jäsenet seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Porvoon esittämät henkilöt: Olli Ojanperä, Katja
Blomberg, Annika Immonen, Kirsi Oksanen, Ann-Sofie
Silvennoinen
Sipoon esittämät henkilöt: Leena Kokko, Pekka Kivilevo
Loviisan esittämät henkilöt: Carita Schröder, Marko
Perttilä
Askolan esittämä henkilö: Ilona Koskenniemi
Lapinjärven esittämä henkilö: Tiia Gustavson
Pukkilan esittämä henkilö: Juha Rehula
Myrskylän esittämä henkilö: Matti Latva-Pirilä
Pelastuslaitoksen esittämä henkilö: Peter Johansson
Erityishuoltopiirin/Etevan esittämä henkilö: Sampo Salo

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti valtuuttaa Ann-Sofie
Silvennoisen kutsumaan koolle ensimmäisen kokouksen ja ehdottaa
häntä valmistelutoimielimen puheenjohtajaksi ja Leena Kokkoa
varapuheenjohtajksi.
Porvoon kaupunki tarjoaa väliaikaisen toimielimen henkilöstölle
tarvittavat toimitilat sekä huolehtii valmistelutoimielimen
työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta tarjoamalla
hallinnollista tukea ja mm. huolehtien valmistelutoimielimen
henkilöstö- ja taloushallinnosta. Toiminnasta syntyvät kustannukset
tulee kattaa 100 prosenttisesti valtion osoittamin määrärahoin
erilliseen kirjanpitoon perustuen eikä kaupunki osoita omaa
rahoitustaan toimintaan. VATE vastaa omasta budjetistaan ja sen
riittävyydestä osoitettuun tehtävään.
Valmistelutoimielimeen ja sen toimintaan sovelletaan muilta osin
asiaselostuksessa ja voimaanpanolaissa tarkemmin kuvattuja
periaatteita.
Porvoon kaupunki toteaa VATE:lle, että kaupunki ei siirrä muita kuin
lailla erikseen määrättyjä toimintoja hyvinvointialueelle.
Asiakohta tarkistettiin välittömästi ja annetaan tiedoksi nimetyille,
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alueen kunnille, Itä-Uudenmaan aluepelastuslaitokselle,
erityishuoltopiireille, sairaanhoitopiirille, Uudenmaan
hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille, Sosiaali- ja
terveysministeriölle, sisäasiainministeriölle sekä
valtionvarainministeriölle.
_________

KH 13.12.2021 § 437

Valmistelu ja lisätiedot:
sosiaali- ja terveysjohtaja Ann-Sofie Silvennoinen,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi
Olli Ojanperä siirtyy pois kaupungin palveluksesta uusiin tehtäviin.
Virkasuhde Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon
hallintopäällikkönä päättyy 31.12.2021. Porvoon kaupungin tulee
nimetä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaiseen
valmistelutoimielimeen uusi jäsen hänen tilalleen.
Juha Rehulan virkasuhde Pukkilan kunnanjohtajana päättyy
lähiaikoina. Pukkilan kuntaa on pyydetty esittämään uutta jäsentä
hänen tilalleen. Jäsenen tulisi toimielintä koskevan
tasa-arvosääntelyn vuoksi olla miespuolinen. Pukkilan kunnassa on
käynnissä johtavien viranhaltijoiden rekrytointeja, minkä vuoksi
Pukkilan kunta tulee esittämään jäsenen nimettäväksi vasta
myöhemmässä vaiheessa, kun vaihtoehdot jäseneksi ovat
täsmentyneet.
Kaupunginjohtaja:
Porvoon kaupunki nimeää valmistelutoimielimen jäseneksi Krister
Lindmanin, joka korvaa tehtävässä Olli Ojanperän.
Merkitään tiedoksi, että Juha Rehulan jäsenyys
valmistelutoimielimessä päättyy, ja Pukkila nimeää uuden jäsenen
myöhemmin.
Pykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa. Uusi jäsen
saatetaan välittömästi tiedoksi valmistelutoimielimelle.
Päätös:
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti nimetä valmistelutoimielimen
jäseneksi Krister Lindmanin, joka korvaa tehtävässä Olli Ojanperän.
Merkittiin tiedoksi, että Juha Rehulan jäsenyys
valmistelutoimielimessä päättyy, ja Pukkila nimeää uuden jäsenen
myöhemmin.
Päätös tarkastettiin heti kokouksessa. Uusi jäsen saatetaan
välittömästi tiedoksi valmistelutoimielimelle.
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