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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 136 §:n mukaan
avattuaan kokoukseen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 128:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
mikäli mahdollista vähintään neljää (4) päivää ennen kokousta.
Laki hyvinvointialueesta 611/2011 108 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
on läsnä.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 23.6.2022.
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 1.7.2022.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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70 §

Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Jarkko Harjumaaskolan ja Mikko Jaanun.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/2151/01.00.01.00/2022

71 §

Konsernipalvelujen toimialajohtajan (oto) virkavalinta
Valmistelija: Kymsoten palvelussuhdepäällikkö Sara Rautiainen,
p. 040 669 4088, sara.rautiainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Hyvinvointialueen hallitus hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022 § 47
hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden valintaprosessin vaiheet
ja suunnitelman. Hyvinvointialueen hallintosäännön 28 §:ssä on todettu hyvinvointialueen toimialajohtajan tehtävistä ja toimivallasta.
Konsernipalvelujen toimialajohtajana (oto) toimii yksi ko. toimialan
tulosaluejohtajista. Oto-virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä
ajalla 7.-21.6.2022. Hakuilmoitukset ovat olleet nähtävillä Kymenlaakson hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, useamman vuoden työkokemus vaativista kehittämistehtävistä sekä esimieskokemus.
Konsernipalvelujen toimialajohtajan oto tehtävään tuli yhteensä kaksi
(2) ilmoittautumista määräaikana. Molemmat ilmoittautuneet haastateltiin, Maari Valli 17.6.2022 ja Ari Nevalainen 22.6.2022. Haastattelijoina toimivat aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask ja vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen. Edellytetyn kelpoisuusehdon täyttävät molemmat tulosaluejohtajiksi 22.6.2022 valitut Ari Nevalainen
ja Maari Valli. Valinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus valitsee kokonaisarvioinnin perusteella Konsernipalvelujen toimialajohtajan (oto) virkaan tulosaluejohtajana toimivan hallintojohtaja Ari Nevalaisen.

Oikaisuohje
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D/2152/01.00.01.00/2022

72 §

Strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajan (oto) virkavalinta
Valmistelija: Kymsoten palvelussuhdepäällikkö Sara Rautiainen,
p. 040 669 4088, sara.rautiainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi kokouksessaan 23.5.2022
§ 47 hyvinvointialueen johtavien viranhaltijoiden valintaprosessin vaiheet ja suunnitelman. Hyvinvointialueen hallintosäännön 28 §:ssä on
todettu hyvinvointialueen toimialajohtajan tehtävistä ja toimivallasta.
Strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajana (oto) toimii yksi
ko. toimialan tulosaluejohtajista. Oto-virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.-21.6.2022. Hakuilmoitukset ovat olleet nähtävillä
Kymenlaakson hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Tehtävän edellyttämä kelpoisuus on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto, useamman vuoden työkokemus vaativista kehittämistehtävistä sekä esimieskokemus.
Strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajan tehtävään tuli yhteensä kuusi (6) ilmoittautumista määräaikana. Ilmoittautuneista neljä (4) haastateltiin 22.6.2022 ja haastattelijoina toimivat aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask ja vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki
Niiranen. Haastatteluista kolmea (3) ei ole valittu tulosaluejohtajiksi,
eikä heitä voida valita toimialajohtajan oto virkaan. Edellytetyn kelpoisuusehdon täyttävät tulosaluejohtajiksi 22.6.2022 valitut Lauri
Lehto ja Ismo Korhonen. Valinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus valitsee kokonaisarvioinnin perusteella Strategia- ja integraatiopalvelujen toimialajohtajan (oto) virkaan tulosaluejohtajana
toimivan kehitysjohtaja Lauri Lehdon.

Oikaisuohje
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D/2103/01.01.01.00/2022

73 §

Johtajaylihoitajan virkavalinta
Valmistelija: Kymsoten palvelussuhdepäällikkö Sara Rautiainen,
p. 040 669 4088, sara.rautiainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 6.6.2022 § 57 hyvinvointialueen johtajaylihoitajan viran ja hyväksyi viran kelpoisuusehdon. Johtajaylihoitaja toimii hoitoalan johtavana viranhaltijana ja
vastaa hoitotyön johtamisesta.
Virka on ollut ilmoittautumismenettelyssä ajalla 7.-21.6.2022. Hakuilmoitus ovat olleet nähtävillä Kymenlaakson Hyvinvointialueen internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu Hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Johtajaylihoitajan kelpoisuusehto on soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto tiedekorkeakoulusta ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus
hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Ilmoittautumisaikana saapui kolme (3) hakemusta johtajaylihoitajan
virkaan, joista kaksi (2) haastateltiin. Haastattelijoina toimivat aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask ja vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen. Kaikki hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdon.
Valinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella.

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus valitsee kokonaisarvioinnin perusteella johtajaylihoitajan
virkaan terveystieteiden maisteri Mari Kuusiston.

Oikaisuohje
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Aluevaltuuston päätösten lainvoimaisuus
Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Aluevaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa ja oikeassa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle.
Aluevaltuuston kokousten 8.3.2022, 31.3.2022 ja 6.5.2022 päätöksistä ei ole jätetty valituksia määräaikaan mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Liitteet:

Aluevaltuusto 8.3.2022 asialuettelo
Aluevaltuusto 31.3.2022 asialuettelo
Aluevaltuusto 6.5.2022 asialuettelo

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Hallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 8.3.2022, 31.3.2022 ja
6.5.2022 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu aluevaltuustolle, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten
täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt päätökset täytäntöön.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1060/00.04.02/2022

75 §

DigiFinlandin osakemerkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen

Valmistelija:

Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola,
puh. 020 633 2006, matti.ahola (a) kymsote.fi

Selostus

Alla on kuvaus DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentamisen
taustoista, asiasta käydyistä neuvotteluista ja omistusrakenteen laajentamisen toteuttamisesta sekä ehdotus/esitys siitä, miten Kymenlaakson hyvinvointialue voi päättää DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentamiseen liittyvästä osakemerkinnästä ja yhtiön osakassopimukseen sitoutumisesta.
DigiFinland Oy ja sen omistusrakenteen laajentaminen
DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan
omistama erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja
muiden toimialojen tarpeisiin ja tukee toimialariippumattomasti tiedon
yhteentoimivuutta ja tiedolla johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka
ovat kansallisesti merkittäviä asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu vuoden 2022 aikana uusia
palveluja vaiheistetusti tuotantoon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen
säädettävien palvelujen ja tehtävien järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. On tärkeää, että hyvinvointialueet tulevat valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja voivat siten hyödyntää
yhtiön kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen kansallisia digitaalisia palveluja. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUS-yhtymälle ja Helsingin kaupungille
1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut DigiFinlandin omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta hyvinvointialueiden väliaikaishallintojen
kanssa marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022. Keskusteluiden perusteella DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli hyvinvointialueiden ja valtion yhteisenä sidosyksikkötoimijana.
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Valtiovarainvarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa
2022 yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön
sekä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän
kanssa neuvottelut DigiFinlandin omistuksesta ja osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä. Valtio on ilmoittanut olevansa valmis
luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin osakeomistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa hyvinvointialueista tulee
yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina vähintään 33,4
prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tällöin hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa
yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tarkoitus
on, että niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat yhtä monta osaketta ja ääntä. Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää lisäksi eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.
DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat
hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki, HUS-yhtymä ja valtio. Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen niitä
kilpailuttamatta. Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä
voi hankkia yhtiön palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely on tullut voimaan.
Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön
palveluita eikä rahoittamaan yhtiötä.
Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon päätöksen jälkeen, jos omistusjärjestelyn edellytykset täyttyvät, hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on
mahdollisuus merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Osakeannin ehdot on esitetty liitteessä. Osakemerkinnän ehtona on, että
osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja allekirjoittaa liitteen mukaisen osakassopimuksen.
Liitteet

Suunnatun maksuttoman osakeannin ehdot
Osakassopimus liitteineen
Osakkeiden merkintäsitoumus/osakemerkintälomake
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Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
-

merkitsee 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7)
osakkeita olennaisilta osin liitteen mukaisin ehdoin; sillä edellytyksellä, että Kymenlaakson hyvinvointialueelle tarjotaan
merkittäväksi DigiFinland Oy:n osakkeita

-

hyväksyy yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen
mukaisin ehdoin; ja

-

valtuuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajan allekirjoittamaan olennaisilta osin liitteen mukaisen osakassopimuksen
ja liitteen mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia
muutoksia liitteisiin.
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D/2063/00.02.14/2022

76 §

Psykiatrisen erikoislääkärityövoiman vuokrauksen kilpailutuksen käynnistäminen
Valmistelija: Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri, marja-liisa.mantymaa (at)
kymsote.fi, p. 020 633 2003
Selostus:

Hankinnan kohteena on psykiatrian lääkäripalvelujen hankinta Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Hankinta sisältää mielenterveys- ja
päihdepoliklinikoiden avohoidon sekä korvaushoidon lääkäripalvelut
Kouvolan alueella. Mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla hoidetaan
aikuisten erikoissairaanhoitotasoisia mielenterveys- ja päihdeongelmia. Tarvittava lääkärityöpanos on noin 9 henkilötyövuotta.
Kilpailutuksen sopimuskauden alkamisajankohta on 1.1.2023 ja sopimuskauden kesto on 3 vuotta, minkä jälkeen sopimusta voidaan
jatkaa yhden vuoden optiolla.
Mikäli hyvinvointialueen hallitus hyväksyy hankinnan käynnistämisen
tämän esityksen mukaisesti, psykiatrian erikoislääkäripalvelun ulkoistamisen kilpailutuksesta on tarkoitus julkaista hankintailmoitus
julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) heinäelokuun 2022 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva
hankintapäätösesitys aluehallitukselle syksyn 2022 aikana.
Hankinnan arvioitu arvo neljän vuoden sopimuskaudella on noin
6 000 000 euroa.

Liite:

Palvelukuvaus

Lisätietoja: Ari Ronkainen, johtava ylilääkäri, vastuuylilääkäri psykiatriset erikoisalat, p. 044 564 9203 ari.ronkainen (at) kymsote.fi
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää käynnistää Kouvolan alueen psykiatrian lääkärityövoiman vuokrauksen kilpailutuksen selostuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Kymenlaakson hyvinvointialueen ostolaskujen käsittelijät
Valmistelija: Helena Perämäki talousjohtaja, helena.peramaki (at) kymsote.fi,
p. 040 660 5741
Selostus:

Ostolaskujen sujuva käsittely maksua varten on tärkeää turvata kaikissa tilanteissa ja aikoina, jotta maksut eivät aiheettomasti viivästy
ja viivästymisestä ei aiheudu viivästysseuraamuksia.
Kymenlaakson hyvinvointialueelle saapuvat ostolaskut käsitellään
Netvisorissa vuonna 2022. Ostolaskuille tulee määrittää tarkastus- ja
hyväksymiskierto, jossa tarkastaja ja hyväksyjä ei ole sama henkilö
ja jossa tarkastajilla ja hyväksyjillä on vähintään yhdet varahenkilöt.
Hyvinvointialueen hallintosäännön 8 § mukaan aluehallitus päättää
laskujen hyväksymisoikeuksista.

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää
-

valtuuttaa hyvinvointialueen vuoden 2022 ostolaskujen asiatarkastajiksi taloussuunnittelija Suvi Sivulan sekä hallintosihteerit Tuula Paakkarin ja Heini Mäenpään.

-

valtuuttaa hyvinvointialueen vuoden 2022 ostolaskujen hyväksyjiksi muutosjohtaja Lauri Lehdon, vt. hyvinvointialuejohtaja
Annikki Niirasen ja hallintojohtaja Ari Nevalaisen.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Hyvinvointialueen avustusperusteinen järjestöyhteistyö
Valmistelija: vs. johtajaylihoitaja Mari Kuusisto, mari.kuusisto (a) kymsote.fi,
p. 044 309 0212 ja kehittämispäällikkö Sanna Koste, sanna.koste (a)
kymsote.fi, p. 020 615 8046.
Selostus:

Avustusperusteinen yhteistyö on tarkoitettu järjestöille, joiden toiminta sekä kehittämistyö tapahtuvat hyvinvointialueen toimialueella (sosiaali- ja terveydenhuolto), ja järjestön toiminta tukee tai täydentää
toiminnallaan hyvinvointialueen palveluprosesseja. Järjestöllä on oltava toimintaansa STEA tai muuta avustusta. Yhteistyön painopisteitä määrittää hyvinvointialueen strategia ja palveluprosessit.
Avustusperusteisen yhteistyön aloittamisesta sovitaan aina hyvinvointialueen ja järjestön välillä tapauskohtaisesti (Hyte-lautakunnan
nimeämä yhteyshenkilö). Pelastustoimen lakisääteisistä ym. avustuksista vastaa pelastustoimi, ei mallin piirissä.
Avustusperusteisen yhteistyön osalta:
-

Määräraha tarkentuu vuosittain.
Mahdollistaa myös uusien järjestöjen osallistumista.
Voidaan myöntää esim. hankkeiden käynnistämiseksi ja toiminnan varmistamiseksi.

Avustusperusteisen yhteistyön tuen myöntää hyvinvointialueen Hytelautakunta. Tuen määrä vahvistetaan vuosittain talousarvion yhteydessä.
Kunnat tukevat taloudellisesti omalla alueella toimivia järjestöjä
omien sovittujen järjestöavustuskriteerien ja sopimusten mukaisesti.
Liitteet:

Hyvinvointialueen järjestöperusteinen yhteistyöohje
Avustusperusteinen yhteistyö hakemus
Avustusperusteinen yhteistyö käytön seuranta

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus hyväksyy avustusperusteisen järjestöyhteistyön
toimintamallin ja ohjeen.
Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Ilmoitusasiat sekä ottomenettelyä varten saapuneet päätökset ja pöytäkirjat
Saapuneet kirjeet/asiakirjat
Ei saapuneita kirjeitä.
Valtuustoaloitteet
Nina Braskin ja Jouko Leppäsen 7.6.2022 jättämä valtuustoaloite,
että hyvinvointialueella perustetaan työryhmä, joka tutkii vaihtoehtoja
rauhallisesti käyttäytyvien päihtyneiden henkilöiden säilyttämisestä
selviämishoitoasemilla Kotkassa ja Kouvolassa ja terveydenhuollon
järjestämisvaihtoehtoja poliisilaitoksen poliisivankiloissa lähetetään
valmisteltavaksi Sote-voimaanpanolain 12 §:n mukaisena virka-apuna Kymsoten psykososiaaliset ja kehitykselliset palvelut palveluketjuun.
Keskustan aluevaltuustoryhmän 7.6.2022 jätti valtuustoaloitteen, että
kokoustarjoilujen on noudatettava mahdollisimman pitkälle sydänmerkkiaterian koostumusta. Lisäksi raaka-aineet tulee olla mahdollisimman pitkälle kotimaista ja lähituotettua. Olennaista on, että terveellisiä vaihtoehtoja löytyy ja ne laitetaan esille jokaisen tarjoilun
yhteydessä. Näin tuemme kaikkien meidän hyvinvointia ja teemme
mahdolliseksi hyvien valintojen tekemisen ravitsemuksen suhteen.
Valtuustoaloite lähetetään valmisteltavaksi Sote-voimaanpanolain
12 §:n mukaisena virka-apuna Kymsoten kehitysyksikköön.
Perussuomalaisten valtuustoryhmän 7.6.2022 jätti valtuustoaloitteen,
jossa ryhmä esittää, että hyvinvointialueen johto aloittaa pikaisesti
säännöllisen yhteiset keskustelun kuntien ja kaupunkien johtajien
kanssa hyvinvointialueen tulevaisuudesta, eri tulevaisuuden vaihtoehdoista sekä talouden tilannekuvasta. Hyvinvointialueella ja kunnilla tulee olla yhteinen tilannekuva Kymenlaakson tulevaisuudesta ja
sosiaali- ja terveydenhuollon, sekä palo- ja pelastustoimen palveluverkosta. Valtuustoaloite lähetetään valmisteltavaksi hyvinvointialueen vt. hyvinvointialuejohtajalle ja muutosjohtajalle.
Pöytäkirjat
Ei pöytäkirjoja.
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Viranhaltijapäätökset
Vt. hyvinvointialuejohtajan päätökset:
Päätös 1/2022, päätöspäivä 7.6.2022: Kymenlaakson hyvinvointialueen rekisterinpitäjämuutos
Päätös: Kymenlaakson hyvinvointialueen rekisterinpitäjämuutos toteutetaan esitetyn vaihtoehdon 1 mukaisesti. Kymsoten nykyiset rekisterinpitäjän ja toimintayksikön OID-tiedot säilytetään. Koodistopalvelun rekisterinpitäjärekisterissä ja sote-organisaatiorekisterissä
vaihdettaisiin nykyisen Kymsoten tietoihin hyvin-vointialueen Y-tunnus (Kymenlaakson hyvinvointialue Y-tunnus 3221311-5) sekä mahdolliset hyvinvointialueen päättämät uudet nimet.
2/2022, päätöspäivä 9.6.2022: Kymenlaakson hyvinvointialueen toimintayksiköt ja kustannuspaikat 1.1.2023 alkaen
Päätös: Päätän hyväksyä liitteen mukaiset toimintayksiköt ja alus-tavat 1.1.2023 aloittavat kustannuspaikat Kymenlaakson hyvinvointialueelle.
3/2022, päätöspäivä 20.6.2022: Kymenlaakson hyvinvointialueen
brändin määrittelyn ja visuaalisen ilmeen suunnittelun palveluhankinta
Päätös: Päätän, että Kymenlaakson hyvinvointialue hankkii brändin
määrittelyyn ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun viestintäpalveluja
toimittajalta Valve Branding Oy.
Palvelut toimitetaan tarjouspyynnössä ja tarjouksessa määritelty-jen
tarkempien yksityiskohtien mukaisesti.
Viestintäpalvelujen tarjouksen mukaiset kokonaiskustannukset ovat
39 150 euroa (alv. 0%).
4/2022, päätöspäivä 20.6.2022: Talouden käyttöönottoprojektin
asiantuntijatyön hankinta Sarastia Oy:ltä5/2022:
Päätös Päätän valita talouden käyttöönottoprojektin asiantuntijatyön
toteuttajaksi toimittajan Sarastia Oy:n. Hankinnan arvo on enintään
283 451 € + alv 24%. Hankinta sisältää 308 htp.
Hankintaan ei voida sisällyttää muita kustannuksia.
5/2022, päätöspäivä 16.6.2022: Päätös yhteistyöstä Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n kanssa
Päätös: Päätän hyväksytä yhteistyön Olka -järjestö- ja vapaaehtoistominnasta Kouvolan Hyvinvointiyhdistykset ry:n kanssa enintään
2000 euron vuosibudjetilla.
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Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus
-

merkitsee tiedoksi valtuustoaloitteet,

-

päättää olla käyttämättä otto-oikeutta,

-

toteaa ettei uusia saapuneita kirjeitä eikä pöytäkirjoja ole
käsiteltävänä.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous maanantaina 15.8.2022 klo 9.00 Kouvolassa.
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