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Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen avaus
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 53 §
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta
(616/2021) 17 §:n mukaan:
Ensimmäisessä kokouksessa iältään vanhin valtuutettu johtaa puhetta
siihen saakka, kunnes valtuusto on valinnut puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Iältään vanhin aluevaltuutettu avaa kokouksen ja toimii puheenjohtajana
kunnes aluevaltuusto on valinnut puheenjohtajiston.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Iältään vanhin aluevaltuutettu avaa kokouksen ja toimii puheenjohtajana
kunnes aluevaltuusto on valinnut puheenjohtajiston.
Päätös:
Iältään vanhin aluevaltuutettu Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen avasi
kokouksen.
Avauspuheessaan Frilander-Paavilainen toivotti kaikki valtuutetut ja
läsnäolevat varavaltuutetut tervetulleiksi.

Kymenlaakson hyvinvointialue

8.3.2022

Aluevaltuusto

2§

Pöytäkirja 1/2022
4

Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen nimenhuuto
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 54 §
Hyvinvointialueesta annetun lain 23 §:ssä todetaan, että valtuutetut ja
varavaltuutetut aluevaltuustoon valitaan hyvinvointialueella toimitettavissa
vaaleissa (aluevaalit).
Aluevaalit on pidetty 23.1.2022.
Kymenlaakson aluevaalilautakunta on hyväksynyt Kymenlaakson aluevaalien
tuloksen kokouksessaan 26.1.2022.
Väliaikainen valmistelutoimielin on merkinnyt tiedoksi Kymenlaakson
aluevaalilautakunnan ilmoituksen aluevaalituloksesta 9.2.2022 § 34.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Suoritetaan nimenhuuto.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Suoritetaan nimenhuuto.
Päätös:

Suoritettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolevat valtuutetut ja varavaltuutetut.
Läsnä 59 valtuutettua.
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Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 55 §
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain
(616/2021) 17 §:n mukaan väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee
aluevaltuuston ensimmäisessä kokouksessa käsiteltävät asiat ja kutsuu
valtuutetut kokoukseen.
Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 99 §:n mukaan kokouskutsu on
lähetettävä viimeistään neljä päivää ennen kokousta.
Väliaikainen valmistelutoimielin on 23.2.2022 tekemällään päätöksellä
kutsunut aluevaltuuston koolle 8.3.2022. Kokouskutsu ja esityslista julkaistaan
ja lähetetään viimeistään 3.3.2022.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Lisäksi aluevaltuusto päättää, että kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
seuraavilla henkilöillä:
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalla Annikki Niirasella
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtajalla, Kymenlaakson
pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Juhani Carlsonilla
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja Lauri Lehdolla
- Väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Rintamolla
Kutsutaan kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi Kymenlaakson
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen (Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön
§ 178 mukaisesti).
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Lisäksi aluevaltuusto päättää, että kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
seuraavilla henkilöillä:
-

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalla Annikki Niirasella
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtajalla, Kymenlaakson
pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Juhani Carlsonilla
Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja Lauri Lehdolla
Väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Rintamolla

Kutsutaan kokouksen sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi Kymenlaakson
hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen (aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön
§ 178 mukaisesti).
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen.
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen esitti puheenjohtajana, että muutetaan
käsittelyjärjestystä siten, että § 7 aluevaltuuston puheenjohtajiston valinta
muutetaan kokouksessa käsiteltäväksi §:ssä 5.

Päätös:

Kokouskutsu on lähetetty 25.2.2022 ja esityslista 3.3.2022.
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
Lisäksi päätettiin, että läsnäolo- ja puheoikeus on seuraavilla henkilöillä:
-

Väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalla Annikki Niirasella
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtajalla, Kymenlaakson
pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Juhani Carlsonilla
Väliaikaisen valmistelutoimielimen muutosjohtaja Lauri Lehdolla
Väliaikaisen valmistelutoimielimen poliittisen seurantaryhmän puheenjohtaja Seppo Rintamolla

Sihteeriksi kutsuttiin Kymenlaakson hyvinvointialueen hallinnon
vastuuvalmistelija Ari Nevalainen.
Aluevaltuusto päätti yksimielisesti, että käsittelyjärjestystä muutetaan siten,
että § 7 aluevaltuuston puheenjohtajiston valinta muutetaan kokouksessa
käsiteltäväksi §:ssä 5.
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Aluevaltuuston ensimmäisen kokouksen pöytäkirjantarkastajat
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 56 §
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää aluevaltuustolle:
Valitaan kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa valtuutetuista.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Valitaan kokoukseen kaksi pöytäkirjantarkastajaa valtuutetuista.
Asian käsittely
Puheenvuoron käytti Riku Pirinen.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Jenni Aikio ja Mikko Almgren.
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D/600/00.00.00.00/2022
5§

Aluevaltuuston puheenjohtajiston vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 59 §
Hyvinvointialueesta annetun lain 26 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 83 §:n mukaan aluevaltuustolla on
puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa.
Puheenjohtajisto valitaan valtuuston toimikaudeksi.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa
toimikaudeksi 2022 - 2025 aluevaltuuston puheenjohtajiston vaalin siten, että
aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen,
toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa toimikaudeksi 2022 - 2025 aluevaltuuston puheenjohtajiston vaalin siten, että aluevaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen, toisen ja kolmannen varapuheenjohtajan.
Asian käsittely
Laissa hyvinvointialueesta 26 §:ssä todetaan, että aluevaltuusto valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei aluevaltuusto ole päättänyt, että heidän toimikautensa
on aluevaltuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 83 §:n mukaan aluevaltuustolla on
puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa. Puheenjohtajisto valitaan
valtuuston toimikaudeksi.
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Kokouksen avanneen puheenjohtajan esitys kokouksessa:
Puheenjohtajana esitän, että aluevaltuusto
1. Päättää, että varapuheenjohtajia valitaan kolme
2. Päättää, että puheenjohtajien toimikausi on 2022-2025
3. Valitsee itselleen puheenjohtajan ja kolme varapuheenjohtajaa; 1.
varapuheenjohtajan, 2. varapuheenjohtajan ja 3. varapuheenjohtajan
Puheenvuoroja käyttivät:
Tapio Karvonen ehdotti puheenjohtajaksi Jouko Leppästä.
Bamberg Ukko ehdotti 1. varapuheenjohtajaksi Joni Mörkiä
Sami Virtanen ehdotti 2. varapuheenjohtajaksi Paula Werningiä
Katja Andrejev ehdotti 3. varapuheenjohtajaksi Jenni Aikiota.
Päätös

Aluevaltuusto päätti yksimielisesti, että
1. Varapuheenjohtajia valitaan kolme
2. Puheenjohtajien toimikausi on 2022-2025
3. Valitsi puheenjohtajaksi Jouko Leppäsen ja 1. varapuheenjohtajaksi
Joni-Petri Mörkin, 2. varapuheenjohtajaksi Paula Werningin ja 3.
varapuheenjohtajaksi Jenni Aikion
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D/551/00.01.01/2022
6§

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön hyväksyminen
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 57 §
Hyvinvointialueella on oltava hallintosääntö, jonka sisältöä määrittelee
pääasiassa hyvinvointialueesta annetun lain 95 §. Hallintosäännössä voidaan
siis antaa muitakin kuin laissa säädettyjä määräyksiä. Hallintosäännön
määräysten sisältö on aluevaltuuston harkinnassa. Määräykset eivät
kuitenkaan saa olla lainvastaisia. Hyvinvointialueen hallintosäännössä
määritellään johtamisjärjestelmä, toimielimet sekä tehtävien ja toimivallan
jako eri toimielinten välillä.
Hallintosäännössä annetaan määräyksiä hallinnon ja toiminnan järjestämiseen
liittyvistä asioista ja määritellään hyvinvointialueen toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet. Hallintosääntö on
hyvinvointialueen hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.
Hyvinvointialueella on laaja harkintavalta toimivalta- ja vastuusuhteiden
määrittelyssä. Hallintosääntö on keskeinen työväline hyvinvointialueuudistukselle asetettujen tavoitteiden käytännön toteutuksessa.
Hallintosäännön tulisi tukea esimerkiksi hyvinvointialueuudistukselle
asetettujen integraatiotavoitteiden toteutumista sekä kokonaisjohtamista.
Hyvinvointialueen vastuuvalmistelijat ovat valmistelleet hallintosääntöä
Kuntaliiton hyvinvointialueille laaditun mallihallintosäännön pohjalta.
Hallintosääntöluonnosta on käsitelty Vaten poliittisessa seurantaryhmässä
3.2.2022, 17.2.2022, väliaikaisessa valmistelutoimielimessä 9.2.2022. Lisäksi
Vaten yhteistoimintalimessä hallintosääntö-luonnosta esitellään 23.2.2022.
Valmistelussa on ollut tarkoituksena, että hallintosääntö käsitellään ja
hyväksytään aluevaltuustossa vaiheittain sen mukaisesti kuin hyvinvointialueen valmistelu etenee. Kuitenkin siten, että hallintosääntö on kokonaisuusdessaan hyväksytty ennen 31.12.2022.
Ensimmäisessä vaiheessa on hallintosääntöön esitetty otettavaksi toiminnan
aloittamisen kannalta keskeiset määräykset. Ensimmäisessä vaiheessa
päätetään kokousmenettelystä, lakisääteiset toimielimet, toimielin- ja
viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja vastuusuhteet,
luottamushenkilöiden taloudellisten etuisuuksien perusteet.
Hallintosääntöluonnos liitteenä.
Toisessa vaiheessa kevään 2022 aikana hallintosääntöä tullaan
täydentämään. Tällöin johtamis- ja viranhaltijarakenne sekä toimielinten ja
viranhaltijoiden toimivalta- ja vastuusuhteet tarkentuvat. Hyvinvointialueen
organisaatiorakenne, konsernirakenne, talousarviorakenne ja henkilöstöorganisaatio vaikuttavat myös hallintosäännön määräyksiin ja ne valmistuvat
kevään 2022 aikana, kun hyvinvointialueen valmistelu etenee.
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Hallintosääntö tulee saattaa voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastamispäivästä lukien.
Lisätietoja antaa:
Kymsoten hallintojohtaja, väliaikaisen valmistelutoimielimen sihteeri Ari
Nevalainen, puh. 040 521 7684, sähköposti ari.nevalainen (a) kymsote.fi,
muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti: lauri.lehto (a)
kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto hyväksyy liitteenä 3 oleva hallintosääntöluonnoksen
hyvinvointialueen hallintosäännöksi ja päättää, että hallintosääntö tulee
voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastuspäivästä lukien.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkistetaan aluevaltuuston kokouksessa.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Maria Ovaska, Ari Nevalainen ja Juhani
Carlson.
Päätös: Hyväksyttiin.
Valtuutetaan väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja tekemään
hallintosääntöluonnokseen ennen aluevaltuustokäsittelyä teknisluonteisia
korjauksia ja tarkennuksia.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö liitteenä, liite 1.
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen
hyvinvointialueen hallintosäännöksi ja päättää, että hallintosääntö tulee
voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastuspäivästä lukien.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkistetaan aluevaltuuston kokouksessa.
Asian käsittely.
Puheenjohtaja Jouko Leppänen esitti, että hallintosääntö käsitellään
otsikkotasolla asiakohtaisesti. Ennen käsittelyä käytiin yleiskeskustelu.
Sami Virtanen esitti toimenpidealoitteen:
Lisäksi aluevaltuusto edellyttää aluehallitusta käynnistämään valtuustoryhmien
kanssa poliittisen prosessin, jonka yhteydessä käydään nyt hyväksytty
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hallintosääntö yhdessä läpi ja valmistellaan sen perusteella tarvittavat
muutokset ja täydennykset aluevaltuustolle päätettäväksi.
Toimenpidealoitetta kannattivat Joona Mielonen, Joni-Petri Mörk ja Ari Rinne.
Puheenvuoron käyttivät: Joona Mielonen, Annikki Niiranen, Jukka Nyberg ja
Miia Witting.
Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi liitteenä olevan hallintosääntöluonnoksen
hyvinvointialueen hallintosäännöksi ja päättää, että hallintosääntö tulee
voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan tarkastuspäivästä lukien. Päätettiin liittää
korjattu (tekniset korjaukset) hallintosääntöluonnos pöytäkirjan liitteeksi. Liite 1.
Lisäksi aluevaltuusto edellyttää aluehallitusta käynnistämään valtuustoryhmien
kanssa poliittisen prosessin, jonka yhteydessä käydään nyt hyväksytty
hallintosääntö yhdessä läpi ja valmistellaan sen perusteella tarvittavat
muutokset ja täydennykset aluevaltuustolle päätettäväksi.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkistettiin aluevaltuuston kokouksessa.
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D/599/00.00.00.00/2022
7§

Aluevaltuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten asetettavan vaalilautakunnan
jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 58 §
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 113 §:n mukaan aluevaltuusto
valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Aluevaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan
ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii aluevaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei
aluevaltuusto toisin päätä.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, aluevaltuusto päättää valita
toimikaudeksi 2022-2025 aluevaltuustossa toimitettavien suhteellisten vaalien
vaalilautakuntana toimivaan lautakuntaan keskuudestaan viisi jäsentä ja
kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen sekä valitsee jäseniksi valituista
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto päättää valita toimikaudeksi 2022 - 2025 aluevaltuustossa
toimitettavien suhteellisten vaalien vaalilautakuntana toimivaan lautakuntaan
keskuudestaan viisi jäsentä ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen
sekä valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös

Aluevaltuusto valisi toimikaudekseen 2022 - 2025 aluevaltuuston suhteellisen
vaalin vaalilautakuntaan jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Henna Hovi
Tapio Karvonen
Ilari van der Steen
Mia Ylä-Outinen
Petri Pekkola

Henkilökohtainen varajäsen
Nina Peltonen
Aleksi Kurki
Ari Rinne
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
Tommi Iivonen

Aluevaltuuston suhteellisen vaalin vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin
Henna Hovi ja varapuheenjohtajaksi Tapio Karvonen.
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D/602/00.00.00.04/2022
8§

Aluehallituksen jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 60 §
Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava
aluevaltuuston lisäksi aluehallitus. Laki hyvinvointialueesta 22 §:n mukaan
aluevaltuusto päättää jäsenten valitsemisesta toimielimiin, jollei jäljempänä
toisin säädetä.
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 8 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudekseen aluehallituksen, jossa on kolmetoista (13) jäsentä, joista
aluevaltuusto valitsee aluehallituksen puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset.
Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa
aluehallituksen vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022-2025 aluehallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä sekä valita aluehallituksen jäsenten keskuudesta aluehallituksen
puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa aluehallituksen vaalin ja päättää valita toimikaudeksi
2022 - 2025 aluehallitukseen kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita aluehallituksen jäsenten keskuudesta
aluehallituksen puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan.
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Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 aluehallituksen jäseniksi ja
varajäseniksi
Jäsen
Nina Brask
Elina Inkeroinen-Lalu
Mikko Jaanu
Verna Sydänmaanlakka
Marjo Lakka
Jarkko Harjumaaskola
Vesa Parkko
Christa Carpelan
Jari Larikka
Samuli Sibakoff
Markku Pakkanen
Riikka Turunen
Joona Mielonen

Henkilökohtainen varajäsen
Pirjo Mussalo
Johanna Hasu
Janne Patjas
Sanna Jacksen
Jukka Nyberg
Minna Suomi
Aleksi Kurki
Jutta Hartikainen
Tapio Karvonen
Ukko Bamberg
Vesa Koskiaho
Vappu Kuokka
Petri Pekkola

Aluehallituksen puheenjohtajaksi valittiin Nina Brask, ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi Elina Inkeroinen-Lalu ja toiseksi varapuheenjohtajaksi
Mikko Jaanu.
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D/604/00.00.00.05/2022
9§

Tarkastuslautakunnan jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 61 §
Hyvinvointialueesta annetun lain 35 §:n mukaan hyvinvointialueella on oltava
aluevaltuuston lisäksi tarkastuslautakunta. Laki hyvinvointialueesta 125 §:n
mukaan aluevaltuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden
tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudekseen tarkastuslautakunnan, jossa on yhdeksän (9) jäsentä, joista
aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastuslautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Hyvinvointialueesta annetun lain 80 §:n mukaan, vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:
1) aluehallituksen jäsen;
2) henkilö, joka on aluehallituksen jäsenen tai hyvinvointialuejohtajan
hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
3) henkilö, joka on hyvinvointialueen tai hyvinvointialueen määräysvallassa
olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai
siihen rinnastuvassa asemassa hyvinvointialueen määräysvallassa
olevassa yhteisössä tai säätiössä;
4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen aluehallitukseen.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset.
Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa
tarkastuslautakunnan vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022-2025
tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä sekä valita varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, jotka ovat valtuutettuja.
Päätös: Hyväksyttiin.
-----
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Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa tarkastuslautakunnan vaalin ja päättää valita
toimikaudeksi 2022 - 2025 tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita varsinaisista jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat valtuutettuja.
Päätös

Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 tarkastuslautakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Juha Kytömäki
Miia Witting
Sami Arola
Tuija Arvila
Tomi Tuomisalo
Sari Porvari
Jani Jaakkola
Riitta Tenkanen-Salmela
Erja Vanhala

Henkilökohtainen varajäsen
Lasse Siukkola
Pekka Korpivaara
Markku Mikkola
Pirjo Romppanen
Mikko Almgren
Heli Koponen
Janne Nyholm
Kirsi Seppälä
Hanna-Kaisa Lähde

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Juha Kytömäki ja
varapuheenjohtajaksi Miia Witting.
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D/605/00.00.00.05/2022
10 § Kansalliskielilautakunnan jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 62 §
Hyvinvointialueesta annetun lain 33 §:n mukaan kaksikielisellä hyvinvointialueella on kansalliskielilautakunta. Lautakunnan jäseniksi valitaan hyvinvointialueen kielivähemmistöön kuuluvia henkilöitä.
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 13 §:n mukaan kansalliskielilautakuntaan valitaan viisi (5) jäsentä. Aluevaltuusto valitsee jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset.
Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa kansalliskielilautakunnan vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022 - 2025
kansalliskielilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä sekä valita varsinaisista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa kansalliskielilautakunnan vaalin ja päättää valita
toimikaudeksi 2022 - 2025 kansalliskielilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita varsinaisista jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
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Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 kansalliskielilautakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
Johan Bardy
Camilla Björkqvist
Tom Ögård
Kimmo Ilmasti

Henkilökohtainen varajäsen
Ismo Backman
Max Koski
Jane Salama
Tuulikki Aksels
Vappu Kuokka

Kansalliskielilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Mikaela BlomqvistLyytikäinen ja varapuheenjohtajaksi Johan Bardy.
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D/606/00.00.00.05/2022
11 § Palvelulautakunnan jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 63 §
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 11 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudekseen palvelulautakunnan, jossa on kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan
jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja
taikka varavaltuutettuja.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset.
Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti:
lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa
palvelulautakunnan vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022-2025
palvelulautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä sekä valita lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka varavaltuutettuja.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa palvelulautakunnan vaalin ja päättää valita
toimikaudeksi 2022-2025 palvelulautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita lautakunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka
varavaltuutettuja.
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Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 palvelulautakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Jutta Hartikainen
Anja Kivelä
Janne Patjas
Johanna Hasu
Ari Rinne
Sami Mustonen
Henna Hovi
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen
Aleksi Kurki
Jaana Suikkanen
Janne Wall
Hannah Honkanen
Tommi Iivonen

Henkilökohtainen varajäsen
Maria Lammi
Tuija Ranta
Esa Tiainen
Minna Ahokas
Kalle Heijari
Leo Lindström
Minna Tuukkanen
Minna Suomi
Matti Astola
Marko Paldan
Toni Kuoppamäki
Marianne Keränen
Erkka Koskinen

Palvelulautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jutta Hartikainen 31.10.2023 asti
ja Johanna Hasu 1.11.2023 alkaen sekä varapuheenjohtajaksi Anja Kivelä.
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D/607/00.00.00.05/2022
12 § Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 64 §
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 12 § mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan, jossa on
kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka varavaltuutettuja.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset.
Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan vaalin ja päättää valita
toimikaudeksi 2022-2025 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan
kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita
lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla
valtuutettuja taikka varavaltuutettuja.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan
vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022-2025 hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka varavaltuutettuja.
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Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen lautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Inka Häkkinen
Esko Lavonen
Elina Ketonen
Saara Kiventöyry-Tocklin
Lauri Eerola
Jukka Nyberg
Miia Kurttila
Risto Kouki
Carina Jäntti
Toni Vainikka
Mikko Almgren
Laila Uljas
Piia Kleimola

Henkilökohtainen varajäsen
Outi Kasurinen
Jukka Silén
Sinikka Rouvari
Jaana Suikkanen
Ari Liljasto
Tommi Helkala
Minni Kuisma
Markku Porkka
Nina Mustonen
Janne Pahkala
Vesa Vainio
Noora Haimi
Pirjo Tujula

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan puheenjohtajaksi valittiin
Inka Häkkinen ja varapuheenjohtajaksi Esko Lavonen.
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D/608/00.00.00.05/2022
13 § Turvallisuuslautakunnan vaali toimikaudeksi
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 65 §
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäänön 10 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee
toimikaudekseen turvallisuuslautakunnan, jossa on kolmetoista (13) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee lautakunnan
jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja
taikka varavaltuutettuja.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset.
Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta
aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin 40 %, jollei
erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten
jäsenten ja varajäsenten vaaliin.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti:
lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa
turvallisuuslautakunnan vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022 - 2025
turvallisuuslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka varavaltuutettuja.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa turvallisuuslautakunnan vaalin ja päättää valita
toimikaudeksi 2022- 2025 turvallisuuslautakuntaan kolmetoista (13) jäsentä ja
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä valita lautakunnan jäsenistä
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka
varavaltuutettuja.
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Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 turvallisuuslautakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Ukko Bamberg
Markku Leinonen
Kirsi Kekki
Sari Melkko
Tiina Montonen
Nina Peltonen
Tapio Karvonen
Topias Kotiniemi
Anu Tiilikainen
Antti Pakkanen
Jukka Lappi
Mia Ylä-Outinen
Juha Huhtala

Henkilökohtainen varajäsen
Ilari van der Steen
Kari Huovila
Heidi Koskinen-Järvisalo
Camilla Relander
Tesma-Liisa Nieminen
Katja Paldan
Raimo Pehkonen
Jukka Hallikainen
Mervi Liimatainen
Samuli Sibakoff
Kimmo Ilmasti
Elisabet Mäkinen
Juha Rantakaulio

Turvallisuuslautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Ukko Bamberg ja
varapuheenjohtajaksi Markku Leinonen.
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D/603/00.00.00.05/2022
14 § Aluevaalilautakunnan jäsenten vaali
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 66 §
Aluevaalilautakunnasta säädetään vaalilaissa. Vaalilain 12 a §:n mukaan
aluevaltuuston on asetettava hyvinvointialueelle toimikaudekseen aluevaalilautakunta. Siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan. Sekä jäsenten että varajäsenten tulee mahdollisuuksien mukaan edustaa hyvinvointialueella edellisissä aluevaaleissa
ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä.
Aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön 14 §:n mukaan aluevaltuusto asettaa
toimikaudekseen aluevaalilautakunnan. Aluevaalilautakunnassa on viisi (5)
jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan
sekä viisi (5) varajäsentä.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti:
lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Väliaikainen valmistelutoimielin esittää, että aluevaltuusto suorittaa aluevaalilautakunnan vaalin ja päättää valita toimikaudeksi 2022 - 2025 viisi jäsentä ja
viisi varajäsentä sekä valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he
tulevat jäsenten sijaan.
Päätös: Hyväksyttiin.
---Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto suorittaa aluevaalilautakunnan vaalin ja päättää valita
toimikaudeksi 2022 - 2025 viisi jäsentä ja viisi varajäsentä sekä valitsee
lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Varajäsenet on
asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.
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Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 aluevaalilautakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Jorma Liukkonen
Sinikka Rouvari
Auvo Porkka
Aimo Rautiainen
Leena Inkilä
Varajäseniksi
1. varajäsen Simo Haapalehto
2. varajäsen Tiina Hämäläinen
3. varajäsen Johanna Ceder
4. varajäsen Ilkka Sarpola
5. varajäsen Sirpa Laari
Aluevaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Jorma Liukkonen ja
varapuheenjohtajaksi Sinikka Rouvari.
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D/209/01.01.01.00/2022
15 § Kymenlaakson hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan viran perustaminen ja viran
kelpoisuusehdot
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 67 §
Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen
hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Hyvinvointialuejohtaja vastaa
asioiden valmistelusta aluehallituksen käsiteltäväksi ja toimii aluehallituksen
esittelijänä.
Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava
virka. Hyvinvointialueesta annetun lain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan
valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi
tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuustolle esitetyn hallinto-säännön
mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan viran perustamisesta ja
lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta (41 §). Aluevaltuusto
päättää myöskin hyvinvointialuejohtajan viran kelpoisuusvaatimuksista (43 §).
Perustuslain (731/1999) 125.2 §:n mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin
virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto. Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 6 §:n mukaan virkasuhteeseen otettavalla
on lisäksi oltava erikseen säädetty tai hyvinvointialueen päättämä erityinen
kelpoisuus. Kun kelpoisuusvaatimuksia ei ole säädetty lailla tai asetuksella,
hyvinvointialueen toimivaltainen viranomainen harkitsee viran tarkoituksenmukaiset kelpoisuusvaatimukset.
Hyvinvointialueen valmistelussa hyvinvointialuejohtajan tarkoituksenmukaisiksi erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään seuraavia: ylempi
yliopistotutkinto. Johtajalta edellytetään kokemusta ja näyttöä talouden ja
suurten organisaatioiden toiminnan ja henkilöstön johtamisesta sekä
hyvinvointialueen toimialan ja julkishallinnon tuntemusta. Lisäksi
hyvinvointialueen johtajalta edellytetään suomen kielen erinomaista taitoa
ja tyydyttävää taitoa ruotsin kielessä.
Väliaikaisen valmisteluelimen esitys aluevaltuustolle:
Aluevaltuusto päättää perustaa toistaiseksi voimassa olevan
hyvinvointialuejohtajan viran.
Perustuslain (731/1999) 125 § 2 mom mukaan yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Hyvinvointijohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään:
ylempi yliopistotutkinto, kokemusta ja näyttöä talouden ja suurten
organisaatioiden toiminnan ja henkilöstön johtamisesta, hyvinvointialueen toimialan ja julkishallinnon tuntemusta, suomen kielen erinomaista
taitoa ja tyydyttävää taitoa ruotsin kielessä.
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Lisäksi aluevaltuusto toteaa, että virka julistetaan haettavaksi aluevaltuustolle
esitetyn hallintosäännön määräysten mukaisesti.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Maria Ovaska, Pietu Mänttäri, Arto Ylönen,
Anu Salonen, Otto Koskela, Ari Nevalainen ja Juhani Carlson.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 14.17-14.27
Puheenvuoroja käyttivät: Maria Ovaska, Ari Nevalainen ja Seppo
Rintamo
Esittelijä teki kokouksessa uuden esityksen:
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään:
- ylempi soveltuva korkeakoulututkinto,
- kokemusta ja näyttöä talouden ja suurten organisaatioiden toiminnan ja
henkilöstön johtamisesta,
- hyvinvointialueen toimialan ja julkishallinnon tuntemusta,
- suomen kielen erinomaista taitoa ja tyydyttävää taitoa ruotsin kielessä.
Lisäksi aluevaltuusto toteaa, että virka julistetaan haettavaksi aluevaltuustolle
esitetyn hallintosäännön määräysten mukaisesti.
Päätös: Hyväksyttiin.
Esteellisyytensä tämän asiakohdan osalta (Hallintolaki 28.1. § 7 -kohta)
ilmoitti Annikki Niiranen ja merkittiin, että Niiranen ei osallistunut asian
käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Puheenjohtajan tämän asiakohdan osalta toimi Juhani Carlson
---Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto päättää perustaa toistaiseksi voimassa olevan
hyvinvointialuejohtajan viran.
Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi esitetään:
- ylempi soveltuva korkeakoulututkinto,
- kokemusta ja näyttöä talouden ja suurten organisaatioiden toiminnan ja
henkilöstön johtamisesta,
- hyvinvointialueen toimialan ja julkishallinnon tuntemusta,
- suomen kielen erinomaista taitoa ja tyydyttävää taitoa ruotsin kielessä.
Lisäksi aluevaltuusto toteaa, että virka julistetaan haettavaksi aluevaltuustolle
esitetyn hallintosäännön määräysten mukaisesti.
Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Annikki
Niiranen poistui kokouksesta viitaten aikaisempaan Vaten käsittelyyn
(Hallintolaki 28.1 § 7-kohta).
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D/378/00.02.11/2022
16 §

Hyvinvointialueen johtajan avoimen viran haltijan nimeäminen määräajaksi
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 68 §
Hyvinvointialuejohtajan virka on hyvinvointialueen lakisääteisesti perustettava
virka. Hyvinvointialueesta annetun lain 45 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan
valitsee aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi
tai määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
Virkasuhteen päätyyppi on aina toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde.
Määräaikaiseen virkasuhteeseen voidaan ottaa vain, mikäli siihen on laissa
tai asetuksessa säädetty peruste. Jos työ on pysyvä, viranhaltija otetaan
toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
Kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta annetun lain 4 § 3 mom mukaan
avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan
valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä.
Toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ei voida valita henkilöä, joka
ei täytä viran kelpoisuusehtoja. Sen sijaan tällainen henkilö voi toimia
avoimen viran hoitajana, kunnes virka saadaan täytettyä kelpoisuusehdot
täyttävällä hakijalla.
Lähtökohta viran täyttämisessä on aina julkinen hakumenettely. Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä mm. kun kysymyksessä on
sijaiseksi tai avoinna olevaan virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi. (Laki
kunnan ja hyvinvointialueen viranhaltijasta 2 luku 4§).
Väliaikainen valmistelutoimielin on 9.2.2022 päättänyt esittää aluevaltuustolle,
että Vaten puheenjohtaja, Kymsoten nykyinen toimitusjohtaja Annikki Niiranen
toimii hyvinvointialueen väliaikaisena johtajana siihen asti kunnes hyvinvointialueelle valittu hyvinvointialueen johtaja aloittaa tehtävässään.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652,
sähköposti: lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Aluevaltuusto päättää ottaa ilman hakumenettelyä hallintotieteiden maisterin,
DI Annikki Niirasen hoitamaan Kymenlaakson hyvinvointialueen
hyvinvointialuejohtajan virkaa väliaikaisesti määräajaksi siihen asti, kunnes
virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan
kuuluvia tehtäviä.
Päätös: Hyväksyttiin.
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Esteellisyytensä tämän asiakohdan osalta (hallintolaki 28.1. § 7 -kohta) ilmoitti
Annikki Niiranen ja merkittiin, että Niiranen ei osallistunut asian käsittelyyn ja
päätöksentekoon.
Puheenjohtajana tämän asiakohdan osalta toimi Juhani Carlson.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuusto päättää ottaa ilman hakumenettelyä hallintotieteiden maisterin,
DI Annikki Niirasen hoitamaan Kymenlaakson hyvinvointialueen
hyvinvointialuejohtajan virkaa väliaikaisesti määräajaksi siihen asti, kunnes
virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan
kuuluvia tehtäviä.
Päätös

Hyväksyttiin.
Väliaikaisen toimielimen puheenjohtaja Annikki Niiranen poistui esteellisenä
kokouksesta. Esteellisyyden peruste: Hallintolaki 28.1. § 7-kohta).

Kymenlaakson hyvinvointialue

8.3.2022

Aluevaltuusto

17 §

Pöytäkirja 1/2022
32

Aluevaltuuston pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen toimikaudella 2022 sekä aluevaltuuston
kokouksesta tiedottaminen
Kymenlaakson väliaikainen valmistelutoimielin 23.2.2022, 69 §
Hyvinvointialueesta annetun lain 113 §:n ja 114 §:n mukaan aluevaltuuston
pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävänä
yleisessä tietoverkossa, hyvinvointialueen verkkosivuilla pöytäkirjan
tarkastamisen jälkeen ja että aluevaltuuston kokouksesta tiedotetaan
hyvinvointialueen verkkosivuilla ellei salassapitosäädöksistä muuta johdu.
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti:
lauri.lehto (a) kymsote.fi
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys aluevaltuustolle:
Aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, hyvinvointialueen verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen
jälkeen ja että aluevaltuuston kokouksesta tiedotetaan hyvinvointialueen
verkkosivuilla, ellei salassapitosäädöksistä muuta johdu.
Päätös: Hyväksyttiin.
----Aluevaltuusto 8.3.2022
Väliaikaisen valmistelutoimielimen esitys:
Aluevaltuuston pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, hyvinvointialueen verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen
jälkeen ja että aluevaltuuston kokouksesta tiedotetaan hyvinvointialueen
verkkosivuilla, ellei salassapitosäädöksistä muuta johdu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Seuraava kokous
Torstaina 31.3.2022 klo 16.00 alkaen.
Paikka: Kouvolan kaupungintalon valtuustosali.
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19 § Valtuustoaloitteet
Kokouksessa hyväksytyn hallintosäännön 120 §:n mukaan kokouskutsussa
mainittujen asioiden käsittelyn jälkeen valtuustoryhmällä ja valtuutetulla on
oikeus tehdä kirjallisia aloitteita hyvinvointialueen toimintaa ja hallintoa
koskevissa asioissa. Aloite annetaan puheenjohtajalle.
Kokouksessa jätettiin seuraavat valtuutettujen aloitteet:
Työntekijöiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen.
Allekirjoittajat: Jenni Aikio, Verna Sydänmaanlakka, Katja Andrejev, Tommi
Iivonen, Piia Kleimola, Sari Melkko, Sanna Tähtinen, Henna Hovi, Inka
Häkkinen ja Jarkko Harjumaaskola.
Henkilöstön työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän toimenpideohjelman
laatiminen. Allekirjoittajat; Joona Mielonen, Piia Kleimola ja Petri Pekkola.
Päätettiin yksimielisesti, että edellä todetut aloitteet hallintosäännön 120 §:n
perusteella lähetetään sitä enempää käsittelemättä aluehallituksen
valmisteltavaksi.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei lain
hyvinvointialueesta 141 §:n mukaan saa tehdä aluevalitusta:
Pykälät: 1 - 4, 18 ja 19.
Päätöksestä, jolla asiaa ei ole ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta, ei saa tehdä valitusta
(HLL 5§). Tällaisia päätöksiä ovat:
Pykälät: Valitusosoitus
Muutosta voidaan hakea kirjallisella valituksella seuraavissa asiakohdissa tehtyihin päätöksiin:
Pykälät: 5 - 17.
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusoikeus
Aluevalituksen 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 ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen
jäsen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Aluevaltuuston
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvoinvointialueen
verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
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Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa
pidettävän asian käsittelystä.
Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueen yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen
ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.
Valituksen sisältö
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös
viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä
asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta
epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 270 euroa.

