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Tarkastuslautakunta
Aluevaltuusto valitsi kokouksessaan 8.3.2022 yhdeksän tarkastuslautakunnan jäsentä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.
Tarkastuslautakunnan kokoonpano tilikaudelta 1.7.-31.12.2021 on esitetty taulukossa 1.

Jäsen
Juha Kytömäki, puheenjohtaja
Miia Witting, varapuheenjohtaja
Sami Arola
Tuija Arvila
Jani Jaakkola
Sari Porvari
Riitta Tenkanen-Salmela
Tomi Tuomisalo
Erja Vanhala
Taulukko 1: tarkastuslautakunnan kokoonpano

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

Tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toimi Juha Kytömäki ja varapuheenjohtajana Miia Witting.
Tarkastuslautakunnan vastuuvalmistelijana, pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimi Kymsoten
hallintojohtaja Ari Nevalainen ja teknisenä sihteerinä Tuula Paakkari.
Tarkastuslautakunnan arviointityö perustuu hyvinvointialuevalmistelutyön väliaikaisen toimielimen
toimintaan vuonna 2021 (ajanjakso 1.7.2021-31.12.2021). Tarkastuslautakunta on arviointityössään
käynyt läpi hyvinvointialueen toimintakertomuksen vuodelta 2021.
Kuntalain mukaisesta tilintarkastuksesta on huolehtinut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab.
Vastuunalaisena tilintarkastajana on toiminut Mikko Luoma, JHT, KHT. Tarkastuslautakunta on
pitänyt 2 kokousta 5.5.2022 ja 31.5.2022.
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Hyvinvointialueen toiminta 1.7.-31.12.2021
Arvio toiminnan tavoitteiden toteutumisesta
Kymenlaakson hyvinvointialue perustettiin 1.7.2021 ja lakisääteisen valmistelutyön aloitti
lakisääteinen väliaikainen valmistelutoimielin (VATE). VATEn toimikausi päättyi, kun Kymenlaakson
hyvinvointialueen aluevaltuusto aloitti virallisesti toimintansa 1.3. ja piti ensimmäisen kokouksen
8.3.2022 Kotkassa.
Välikaisen valmistelutoimielimen tavoitteena on ollut käynnistää ja toteuttaa Kymenlaakson
hyvinvointialueen perustamisen ensimmäinen muutosvaihe ja siihen liittyvät lakisääteiset ja
Kymenlaakson palvelujen näkökulmasta tärkeät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
tehtäväkokonaisuudet ja tehtävät. VATE on johtanut ja ohjannut uudistustyötä sosiaali- ja
terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan
lainsäädännön voimaanpanosta asetetun lain asettamin määräyksin ja velvollisuuksin
(voimaanpanolaki 616/2021).
Voimaanpanolain mukaista valmistelutyötä on tehty valmisteluryhmissä (8 kpl) ja niitä täydentävissä
13 alajaostoissa. Taulukossa 2 on esitetty VATEn valmisteluryhmät ja niissä tehdyt
valmistelutehtävät, jotka ovat edistäneet Kymenlaakson hyvinvointialueen toiminnan aloittamista ja
etenemistä.

Valmisteluryhmä

1 Hallinto, talous ja tukipalvelut

Valmistelutehtävät ja tulokset
— Aluevaalien järjestäminen ja vaalituloksen
—
—

2 Johtaminen ja osaaminen

—
—
—
—

3 Palvelujen järjestäminen

—

vahvistaminen Kymenlaakson aluevaalilautakunnassa
26.1.2022
Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu
Luottamuselinorganisaation käynnistämiseen liittyvät
operatiiviset tehtävät
Johtamisosaamisen määrittely ja johdon
rekrytointiprosessin kuvaus
Osaamisstrategia
Työvoiman saatavuuden varmistaminen
Hyvinvointialueen yhteisen johtamisen kehittäminen
(yhteiset tavoitteet, mittarit, seurantamenetelmät ja
johtamisen tuki)
Ylätason sisältöjen koostaminen väestön
palvelutarpeista, toimintaympäristöstä ja
turvallisuudesta, järjestämisen reunaehdoista,
järjestettävistä palveluista ja niiden
yhdenmukaistamisesta, integraatiosta, koordinaatiosta
ja yhteistyöstä.
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— Eri osa-alueiden kokonaisuuksien määrittäminen
— Järjestämisen kokonaisuuden kannalta keskeisimpien
osa-alueiden selvittäminen

— Kymenlaakson hyvinvointialueen järjestämisen

tiekartta, johon on aikataulutettu merkittävimmät
Kymenlaakson hyvinvointialueen asiakokonaisuudet ja
tehtävät
4 Yhdyspinnat
— Eri organisaatioiden toiminnallisten yhteyksien ja
liityntäpintojen tunnistaminen
— Kuntien kanssa tehtävän hyte-yhteistyön rakentaminen
ja hyte-yhdyspintojen tunnistaminen
— Kymenlaakson hyvinvointialueen yhdyspintojen
tiekartta
5 ICT
— Kymenlaakson hyvinvointialueen ICT-tiekartan
laatiminen
— Kuvaus valmisteluvaiheessa olevista pakollisista ICTmuutostöistä
— Valtionavustuksen hakeminen soten ja pelastustoimen
ICT-muutokseen (saatu avustus 6 milj. euroa, haettu
41,5 milj. euroa).
6 Viestintä
— Muutosviestintäsuunnitelma ja valmistelun visuaalisen
ilmeen laatiminen
— Valmisteluajan verkkosivujen perustaminen ja ylläpito
— Muiden valmisteluajan viestintäkanavien määrittely
— Valmistelutyöhön kuuluvien operatiivisten tehtävien
viestinnän hoitaminen
Taulukko 2: Valmisteluryhmät ja ryhmien tekemät tehtävät ja tulokset

Arvioinnin yhteenveto
Väliaikainen valmistelutoimielin on toteuttanut laissa määritettyä tehtäväänsä hyvinvointialueiden
toimeenpanon tueksi laaditun tiekartan mukaisesti (https://soteuudistus.fi/tiekartat). Kymenlaakson
hyvinvointialueen valmistelussa on ajanjakson 1.7.-31.12.2021 aikana edistetty Kymenlaakson
hyvinvointialueeseen siirtymistä.

Arvio talouden tavoitteiden toteutumisesta
Voimaanpanolain 15 § mukaan valtio on myöntänyt valtionavustusta toiminnan ja hallinnon
käynnistämisen kustannuksiin. Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty valtionavustusta
yhteensä 1 454 824 euroa. Avustus on jaettu kahteen osaan, josta 457 759 euroa on myönnetty
toiminnan käynnistykseen ja 997 065 ICT-muutostyön valmisteluun.
Tilikaudella 2021 (1.7.-31.12.) avustuksesta käytettiin yhteensä 278 612,89 euroa. Käyttämättä
jäänyt avustus yhteensä 1 176 211,11 euroa on kirjattu tuloennakkona siirtovelkoihin ja sitä voi
käyttää vuonna 2022 valmistelutyöhön.
Arvioinnin yhteenveto
Valmistelutoimielimen toimintakulut eivät ole ylittäneet saatua avustusta, talouden tavoitteissa on
pysytty.

4

Allekirjoitukset

Juha Kytömäki
Puheenjohtaja

Miia Witting
Varapuheenjohtaja

Sami Arola
Jäsen

Pirjo Romppanen
varajäsen

Jari Jaakkola
Jäsen

Heli Koponen
varajäsen

Riitta Tenkanen-Salmela
Jäsen

Tomi Tuomisalo
Jäsen

Hanna-Kaisa Lähde
varajäsen
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