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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston varsinainen kokous
Kokouksen aika

22.6.2022 klo 16:00 - 17:55

Kokouksen paikka

Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

Osallistujat/valtuutetut
Aikio Jenni
Almgren Mikko
Andrejev Katja
Bamberg Ukko
Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Brask Nina
Carpelan Christa
Eerola Juho
Eerola Lauri
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Harjumaaskola Jarkko
Hartikainen Jutta
Hasu Johanna
Honkanen Hannah, poistui klo 17:43
Hovi Henna
Häkkinen Inka
Iivonen Tommi
Inkeroinen-Lalu Elina
Jaanu Mikko
Karvonen Tapio
Kekki Kirsi
Ketonen Elina
Kivelä Anja
Kiventöyry-Tocklin Saara
Kleimola Piia
Kurki Aleksi
Kurttila Miia
Laakso Sheikki
Lakka Marjo
Larikka Jari
Lavonen Esko
Leinonen Markku
Leppänen Jouko
Mussalo Pirjo
Mörk Joni-Petri
Pakkanen Antti
Pakkanen Markku, poistui klo 17:43
Parkko Vesa
Patjas Janne
Pekkola Petri
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Peltonen Nina
Pirinen Riku
Sibakoff Samuli
Suikkanen Jaana
Suomi Minna
Sydänmaanlakka Verna
Turunen Riikka
Tähtinen Sanna
Uljas Laila
Van der Steen Ilari
Virtanen Sami
Werning Paula
Witting Miia
Ylä-Outinen Mia
Tuomisalo Tomi, varavaltuutettu
Koskiaho Vesa, varavaltuutettu
Lappi Jukka, varavaltuutettu
Tujula Pirjo, varavaltuutettu

Muut osallistujat
Nevalainen Ari
Lehto Lauri
Carlson Juhani
Sanna Arponen
Heini Mäenpää
Tuula Paakkari
Suvi Sivula
Tuuli Järvinen

hallinnon vastuuvalmistelija, pöytäkirjan pitäjä, sihteeri
muutosjohtaja
pelastusjohtaja, Kympe
tekninen sihteeri
tekninen sihteeri
tekninen sihteeri
tekninen sihteeri
viestinnän valmistelija

Poissa
Huhtala Juha
Kytömäki Juha
Mielonen Joona
Rinne Ari
Wall Janne
ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Ari Nevalainen
sihteeri

Jouko Leppänen
puheenjohtaja

Jarkko Harjumaaskola

Henna Hovi

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivulla kymenhva.fi
alkaen 29.6.2022.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 95 §:n mukaan avattuaan
kokoukseen puheenjohtaja totetaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan kokouskutsun antaa aluevaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa on kokouksesa tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Laki hyvinvointialueesta 611/2011 108 §:n mukaan aluevaltuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty 17.6.2022.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 58 valtuutettua.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Kymenlaakson hyvinvointialue

22.6.2022

Aluevaltuusto
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Pöytäkirjan tarkastajat
Valitaan kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi.
Ehdotus:

Aluevaltuusto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa
olevat valtuutetut Jarkko Harjumaaskola ja Henna Hovi.

Päätös:

Valitiin pöytäkirjantarkastajiksi Jarkko Harjumaaskola ja Henna Hovi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/995/02.02.02/2022

58 §

Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen 2021 hyväksyminen

Aluehallitus 4.4.022, § 22
Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen valmistelu, väliaikainen toimielin v. 2021
Kymenlaakson hyvinvointialueen 12-jäseninen väliaikainen valmistelu-toimielin
asetettiin kesällä 2021 ehdollisena lakien voimaantulolle ja päätös vahvistettiin
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallituksessa lakien
voimaantulon jälkeen 6.7.2021.
Lisäksi nimettiin poliittinen seurantaryhmä (24 henkilöä), jonka tehtävänä oli
seurata ja tukea väliaikaisen toimielimen valmistelutyötä. Poliittinen
seurantaryhmä kokoontui vuoden 2021 aikana viisi kertaa.
Voimaanpanolain mukaista valmistelutyötä on tehty valmisteluryhmissä (8 kpl)
ja niitä täydentävissä alatyöryhmissä.
Kymenlaakson väliaikainen toimielin kokoontui vuoden 2021 aikana yhteensä
12 kertaa.
Valmistelutoimielimen keskeisiä päätöksiä vuonna 2021 olivat mm:
- Työjärjestyksen hyväksyminen
- Vuoden 2021 talousarvion hyväksyminen
- Vuoden 2022 talousarvion hyväksyminen
- Väliaikaisen yhteistoimintajärjestelmän hyväksyminen
- Talous-, henkilöstö, ICT- ja kirjaamopalvelujen hankinta Kymsotelta
31.12.2022 saakka
- Väliaikaisen toimielimen rekrytointisuunnitelman hyväksyminen/rekrytointien
periaatteet
- Valmistelutyön viestintäsuunnitelman hyväksyminen
- ICT-rahoitushakemuksen hyväksyminen
- Talouden palveluiden sekä henkilöstöhallinnon palveluiden
käyttöönottoprojektin hyväksyminen Sarastia Oy:n kanssa
- Hyvinvointialueen strategiatyösuunnitelman hyväksyminen
- Osakkuuksien ostaminen 2M-It:ltä ja Sarastia Oy:ltä
Asiantuntijatukea on hankittu Verona Oy:ltä valmistelutyöryhmien tukemiseen,
hyvinvointialueen talouden ja rahoituksen valmisteluun sekä
yhteistyörakenteiden muodostamiseen erva-alueella. Strategiatyöhön
asiantuntijatukea on hankittu NHG:ltä.
Laki hyvinvointialueesta 117 §:n mukaan hyvinvointialueen tilikausi on
kalenterivuosi. Aluehallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös
toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on saatettava tilinpäätös
tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi. Aluevaltuuston on
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käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Ensimmäinen tilikausi oli Kymenlaakson hyvinvointialueella 1.7-31.12.2021
Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus
Tilikausi 1.7. - 31.12.2021 on Kymenlaakson hyvinvointialueen ensimmäinen.
Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen ovat laatineet väliaikaisen
valmistelutoimielimen jäsenet yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa. Tilinpäätös ja
toimintakertomus vuodelta 2021 on kokousaineiston liitteenä.
Valmistelutoimielin sai valtiolta toiminnan rahoitukseen avustusta yhteensä 1
454 824,00 euroa. Ensimmäinen avustus myönnettiin 1.7.2021 toiminnan
käynnistykseen 457 759,00 euroa. Toinen avustus suuruudeltaan 997 065,00
miljoonaa euroa kohdentui ICT-muutostyön valmisteluun ja se myönnettiin
10.11.2021. Tilikauden kustannuksista suurin osa muodostui valmisteluun
palkatuista asiantuntijapalveluostoista, yhteensä 258 860,55 euroa.
Valmistelutoimielimellä ei ollut yhtään suoraan palkattua työntekijää, mutta
valmisteluun muodostettiin asiantuntijaorganisaatio ja sen kaikki työ tehtiin
ostosopimuksilla. Valmistelussa hyödynnettiin soveltuvin osin myös Kymsoten
asiantuntijoita ja virkamiehiä, joita oli 12 henkilöä ja yhteensä 3,7
henkilötyövuotta. Järjestäytynyt yt-toimikunta kokoontui
5 kertaa.
Toimintakulut olivat yhteensä 278 213,76 euroa ja tilikauden tulokseksi
muodostui 0,00 euroa. Se osuus hyvinvointialueen valmisteluun saadusta
avustuksesta, joka on jäänyt käyttämättä tilikaudella 2021 ja jota on mahdollista
käyttää vielä vuonna 2022, esitetään vuoden 2021 tilinpäätöksessä
tuloennakkona tase-erässä siirtovelat. Siirtoveloista avustus tuloutetaan käytön
mukaan tuloslaskelmaan vuoden 2022 aikana.
Valmisteluhenkilöstö
Hyvinvointialueen valmistelutyön johtamiseen valittiin muutosjohtaja,
valmistelun johtamisen tueksi kaksi hallintoassistenttia ja viestintäsuunnittelija.
Valmistelutyöhön osallistui useita osa-aikaisia asiantuntijoita alueen
Pelastustoimesta ja Kymsotesta.
Valmisteluhenkilöstö 2021
Nimiketeksti Työosuus
Tietohallintojohtaja 20 %
Sosiaalityön palvelujohtaja 20 %
Johtaja 20 %
Hallintojohtaja 20 %
Viestintäjohtaja 20 %
Osaamisen johtaja 20 %
Lakimies 50 %
Hankepäällikkö 20 %
Hallintosihteeri 100 %
Hallintosihteeri 100 %
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Muutosjohtaja 80 %
Viestintäsuunnittelija 100 %
Kympen pelastusjohtaja 50 %
Tilikauden tuloksen käsittely
Tilikaudelta 2021 ei muodostu yli- eikä alijäämää.
Liitteet: Tilinpäätös 2021
Vt. Hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus
1) Hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vuodelta
2021 ja esittää sen aluevaltuuston käsiteltäväksi.
2) Antaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ennen aluevaltuuston
käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen, Ari Nevalainen ja Markku Pakkanen.
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Tarla 5.5.2022,
§5
Puheenjohtajan
ehdotus

Merkitään tiedoksi tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.

Liitteet

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Juha Kytömäki.

Päätös

Hyväksyttiin.
Tlintarkastuskertomus toimitetaan tarkastuslautakunnalle ja käsitellään
31.5.2021 kokouksessa.

____
Tarla 31.5.2022
§ 12
Valmistelija

Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Hyvinvointialueen tilinpäätöksen tilintakastuskertomuksen käsittely
Tilintarkastajan tehtävistä on säädetty hyvinvointialuelain 127 §:ssä.
Tilintarkastajan on toukokuun loppuun mennessä tarkastettava julkishallinnon
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hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja
tilinpäätös.
Tilintarkastajan on tarkastettava:
1) onko hyvinvointialueen hallintoa hoidettu lain ja aluevaltuuston päätösten
mukaisesti;
2) antavatko hyvinvointialueen tilinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös
sekä toimintakertomus tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikean ja riittävän kuvan
hyvinvointialueen tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja
toiminnasta;
3) ovatko hyvinvointialueen rahoituksen perusteista annetut tiedot oikeita;
4) onko hyvinvointialueen sisäinen valvonta, sisäinen tarkastus ja riskienhallinta
sekä konsernivalvonta järjestetty asianmukaisesti.
Havaitsemistaan olennaisista epäkohdista tilintarkastajan on viipymättä
ilmoitettava aluehallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa.
Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi tarkastuslautakunnalle.
Tilintarkastuskertomuksesta ja sen käsittelystä on säädetty hyvinvointialuelain
130 §:ssä. Tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle kultakin tilikaudelta
kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös
esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja
asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille myöntää vastuuvapaus.
Jos tilintarkastaja havaitsee, että hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta on
hoidettu vastoin lakia tai aluevaltuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut
vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskertomuksessa on tehtävä asiasta
tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. Muistutusta ei voida kohdistaa
aluevaltuustoon.
Aluevaltuustossa 31.3.2022 § 30 tilintarkastajaksi Kymenlaakson
hyvinvointialueelle on hyväksytty KPMG Oy Ab.
Tilinpäätös
Kymenlaakson hyvinvointialueen tilinpäätöksen tilintarkastuskertomus ajalta
1.7. - 31.12.2021 jaetaan tarkastuslautakunnalle ennen kokousta sen
valmistuttua.
Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää esittää, että aluevaltuusto:
1. merkitsee tilintarkastajan tilintarkastuskertomuksen 1.7. - 31.12.2021
tiedoksi ja saattaa sen aluevaltuustolle käsiteltäväksi
2. myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.7. - 31.12.2021
hyvinvointialueen hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille
toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.
Asian käsittely
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Tilintarkastuskertomus on toimitettu tänään ennen kokousta jäsenille ja KPMG:n
tilintarkastaja Mikko Luoma esitteli sen kokouksessa.
Päätös

Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Mikko Luoma.
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

_________
Tarla 15.6.2022
§ 22
Valmistelija

Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Tarkennetaan 5.5.2022 § 5 osalta tilinpäätöksen 2021 käsittelyä.

Ehdotus

Ehdotus puheenjohtajan selotuksen pohjalta:
Tarkastuslautakunta päättää saattaa tilintarkastuskertomuksen aluevaltuuston
käsiteltäväksi ja esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös
hyväksytään.

Liitteet

Tilinpäätös 2021
Tilintarkastuskertomus 2021
Päätetään tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Miia Witting, Tomi Tuomisalo,
Tuula Paakkari

Päätös

Tarkastuslautakunta päättii saattaa tilintarkastuskertomuksen
aluevaltuuston käsiteltäväksi ja esittää aluevaltuustolle, että vuoden 2021
tilinpäätös hyväksytään.
Tarkastettiin pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.

________
Aluevaltuusto 22.6.2022
Selostus

Laki hyvinvointialueesta 117:§ n mukaan hyvinvointialueen tilikausi on
kalenterivuosi. Vuoden 2021 tilikausi oli 1.7. - 31.12.2021. Aluehallituksen on
laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun
mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on
tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Aluehallituksen on
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Aluevaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä.
Aluehallitus hyväksyi osaltaan ja allekirjoitti hyvinvointialueen tilinpäätöksen ja
toimintakertomuksen vuodelta 2021 kokouksessaan 4.4.2022 § 22.
Aluehallitus päätti 4.4.2022 § 22
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saattaa tilinpäätöksen aluevaltuuston käsiteltäväksi,
antaa tilinpäätöksen tilintarkastajien tarkastettavaksi ennen aluevaltuuston
käsittelyä ja lähettää tilinpäätöksen tarkastuslautakunnalle.
Hyvinvointialuelain 127 §:n mukaan tilintarkastajan on toukokuun loppuun
mennessä tarkastettava julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan mukaisesti
kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös.
Hyvinvointialuelain 130 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava aluevaltuustolle
kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.
Kertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja voidaanko
toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen tilivelvollisille
myöntää vastuuvapaus.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilinpäätöstä kokouksissaan 5.5.2022 § 5,
31.5.2022 § 12 ja 15.6.2022 § 22. Tilintarkastajan laatiman
tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 31.5.2022,
§ 12.

Liitteet:

Tilinpäätös 2021
Tilintarkastuskertomus 2021

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Aluevaltuusto päättää
-

Merkitä tiedoksi hyvinvointialueen tilikautta 1.7. - 31.12.2021 koskevan
tilintarkastuskertomuksen.

-

Hyväksyä tilinpäätöksen tilikaudelta 1.7. - 31.12.2021.

-

Myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 1.7. - 31.12.2021 hyvinvointialueen
hallintoa ja taloutta hoitaneille tilivelvollisille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Asian käsittely.
Ryhmäpuheenvuoroja käyttivät:
SDP Sami Virtanen, Keskusta Riikka Turunen, Vihreät Katja Andrejev, KD Mikko
Almgren.
Päätös

Oikaisuvaatimus

Hyväksyttiin.
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D/1989/02.02.02/2022

59§

Tilinpäätöksen 1.7. - 31.12.2021 arviointikertomus

Tarla 15.6.2022
§ 22
Valmistelija: Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa aluevaltuustolle
vuosittain arviointikertomus, jossa esitetään tarkastuslautakunnan arviointityön
tulokset.
Arviointi kohdistuu Kymenlaakson väliaikaisen valmistelutoimielimen toimintaan
ajalle 1.7.-31.12.2021.
Arviointikertomuksessa tulee arvioida asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten
tavoitteiden toteutuminen.

Ehdotus

Arviointikertomuksen 2021 käsittely
Ehdotus puheenjohtajan selostuksen pohjalta:
Tarkastuslautakunta
- käy läpi vuoden 2021 arviointikertomuksen ja tekee siihen tarvittavat muutokset
- päättää hyväksyä ja allekirjoittaa vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen
sekä saattaa sen aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Liite

Arviointikertomus 2021
Päätetään tarkastaa pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Riitta Tenkanen-Salmela, Miia
Witting, Pirjo Romppanen, Hanna-Kaisa Lähde, Heli Koponen.
Mia Witting teki päätösesitykseen täydennysehdotuksen:
Tarkastuslautakunta hyväksyy arviointikertomuksen, joka täyttää
minimikriteerit, mutta kiinnittää huomiota siihen, että arvioinnin pohjalle ei ole
aikataulullisista syistä johtuen käytetty kaikkia arviointikriteerejä, mitä olisi ollut
käytettävissä.
Hanna-Kaisa Lähde kannatti esitystä.
Hyväksyttiin Wittingin esitys.

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyy ja allekirjoittaa arviointikertomuksen ja saattaa
arviointikertomuksen aluevaltuuston käsiteltäväksi.
Lisäksi tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että arvioinnin pohjalle ei
ole ollut aikataulullisista syistä johtuen käytetty kaikkia arviointikriteerejä, mitä
olisi ollut käytettävissä.
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Tarkastettiin pöytäkirja tämän pykälän osalta kokouksessa.
______
Aluevaltuusto 22.6.2022
Selostus

Tarkastuslautakunta hyväksyi ja allekirjoitti arviointikertomuksen 2021
kokouksessaan 15.6.2022.
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota siihen, että arvioinnin pohjalle ei ole ollut
aikataulullisista syistä johtuen käytetty kaikkia arviointikriteerejä, mitä olisi ollut
käytettävissä.

Liite

Arviointikertomus 2021

Tarkastuslautakunnan ehdotus
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen 2021 aluevaltuuston
käsiteltäväksi.
Asian käsittely kokouksessa
Puheenjohtajan muutosesitys: merkitään arviointikertomus 2021 tiedoksi.
Tapio Karvonen kannatti puheenjohtajan esitystä ja muutosesitys hyväksyttiin
yksimielisesti.
Päätös

Aluevaltuusto merkitsi arviointikertomuksen 1.7. - 31.12.2022 tiedoksi.

Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Laki
hyvinvointialueesta 141 §).
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D/1970/00.04.02/2022

60 §

Sidonnaisuusilmoitukset

Tarla 5.5.2022, § 4
Lisätietoja

Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, puh. 040 521 7684,
sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Selostus asiasta

Hyvinvointialuelain 89 § mukaan hyvinvointialueen luottamushenkilön ja
viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään ja
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa
yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista,
joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.
Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee aluehallituksen jäseniä ja
varajäseniä, aluevaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia,
hyvinvointialuejohtajaa sekä aluehallituksen ja lautakuntien esittelijöitä. Ilmoitus
on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.
Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuneet
muutokset.
Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo
ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset aluevaltuuston
tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista
tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.
Tarkastuslautakunnan sihteeri kokoaa ilmoitukset tarkastuslautakunnan
hyväksyttäväksi.
Hyvinvointialueen on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä
tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista
säännöksistä muuta johdu. Tietoja rekisteristä voi hakea ainoastaan yksittäisinä
hakuina. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän
päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta.

Puheenjohtajan
ehdotus

Tarkastuslautakunta käynnistää sidonnaisuusilmoituksien ilmoittamisen niin, että
ilmoitukset on annettava tarkastuslautakunnalle 31.5.2022 mennessä.
Ilmoitusvelvolliselle lähetetään yksi muistutus, jonka jälkeen tarkastuslautakunta
päättää jatkomenettelystä. Ilmoitukset viedään tiedoksi valtuustolle kesäkuussa
2022.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Tomi Tuomisalo, Miia Witting, Riitta
Tenkanen-Salmela, Tuija Arvila, Juha Kytömäki

Päätös

Pyydetään sidonnaisuusilmoitukset 30.5.2022 mennessä ja tarkastuslautakunta
käsittelee ne 31.5.2022 kokouksessa.
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Tarkastuslautakunta yksimielisesti valtuuttaa hyvinvointialueen hallinnon
valmistelijat hoitamaan ilmoitusten teknisen käsittelyn tässä vaiheessa.
____
Tarla 31.5.2022,
§ 16
Valmistelija

Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, puh. 040 521 7684,
sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Selostus asiasta

Luottamushenkilöiltä on saatu sidonnaisuusilmoituksia pyynnön mukaisesti ja ne
käydään läpi kokouksessa.

Ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää:
- merkitä tähänastiset toimeenpiteet tiedoksi
- valtuuttaa sihteerin täydentämään valtuustolle annettavaa
sidonnaisuusilmoitusraporttia kokouksen jälkeen mahdollisesti
saapuvilla sidonnaisuusilmoituksilla
Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että sidonnaisuusilmoitukset
merkitään tiedoksi.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Tuula Paakkari, Ari Nevalainen

Päätös

Tarkastuslautakunta
-

merkitsee tähänastiset toimenpiteet tiedoksi

-

valtuuttaa sihteerin täydentämään valtuustolle annettavaa
sidonnaisuusraporttia kokouksen jälkeen mahdollisesti saapuvilla
sidonnaisuusilmoituksilla

esittää 22.6.2022 aluevaltuustolle, että sidonnaisuusilmoitukset merkitään
tiedoksi.
_______
Aluevaltuusto 22.6.2022
Valmistelija: Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Liite

Yhteenveto sidonnaisuusilmoituksista.

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Aluevaltuusto päättää merkitä tiedoksi luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
sidonnaisuusilmoitukset
Päätös

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1932/01.01.01.00/2022

61 §

Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajan valinta

Aluehallitus 18.3.2022, 12 §
Valmistelijat: Muutosjohtaja Lauri Lehto puh. 040 489 8652 ja hallinnon
valmistelija Ari Nevalainen puh. 040 5217684
Hyvinvointialuelain 42 § mukaan hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen
alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.
Hyvinvointialuelain 45 § mukaan hyvinvointialuejohtajan valitsee
aluevaltuusto. Hyvinvointialuejohtaja voidaan valita joko toistaiseksi tai
määräajaksi ja hän on virkasuhteessa hyvinvointialueeseen.
Hyvinvointialueen hallintosäännön 30 §:n mukaan hyvinvointialuejohtaja
vastaa aluehallituksen toimialan toiminnasta sekä johtaa ja kehittää
hyvinvointialueen toimintaa aluehallituksen alaisuudessa.
Hallintosäännön 45 §:n mukaan aluevaltuusto ottaa virkaan
hyvinvointialuejohtajan.
Hallintosäännön 43 §:n mukaan hyvinvointialuejohtajan viran
kelpoisuusvaatimuksista päättää aluevaltuusto.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen. Kun virkasuhteeseen
ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran tai virkasuhteen
julistaa kuitenkin haettavaksi aluehallitus.
Aluevaltuusto on 8.3.2022 § 15 päättänyt perustaa toistaiseksi voimassa
olevan hyvinvointialuejohtajan viran.
Hyvinvointialuejohtajan viran erityisiksi kelpoisuusvaatimuksiksi aluevaltuusto
päätti 8.3.2022 § 15 seuraavat kelpoisuusehdot:
-

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 on 8.3.2022 § 15 päätöksessään todennut, että virka
julistetaan haettavaksi aluevaltuustolle esitetyn hallintosäännön määräysten
mukaisesti.
Huomioon otettavaksi tulee myös Perustuslain 125 § 2 mom. mukaiset
yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.
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Kuten edellä on todettu, hallintosäännön 44 §:ssä säädetään: Kun
virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen on aluevaltuusto, viran
tai virkasuhteen julistaa kuitenkin haettavaksi aluehallitus.
Säännöksen toimivallan mukaan aluehallitus julistaa hyvinvointialuejohtaja
viran haettavaksi ja aluehallitus voi asettaa nimitystoimikunnan
valmistelemaan hyvinvointialuejohtajan viran vaalia.
Esityksenä on, että aluehallitus asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan
hyvinvointijohtajan virkavaalia aluevaltuustolle. Vaten päätöksen 26.1.2022
§ 19 mukaan muutosjohtaja voi hankkia konsulttipalveluja tukemaan
hyvinvointialuejohtajan rekrytointiprosessissa. Muutosjohtaja on 2.3.2022 §
5/22 viranhaltijapäätöksessään hankkinut Mercuri Urval Oy:n
rekrytointikonsultiksi.
Viranhakuajan esitetään alkavan 18.3.2022.
Kokouksessa esitetään ehdotus hyvinvointijohtajan viran hakuilmoitukseksi.
Hallintosäännön 141 §:n mukaan asiat päätetään toimielimen kokouksessa
viranhaltijan esittelystä. Hallintosäännön 4 § mukaan esittelijänä toimii
aluehallituksessa hyvinvointialuejohtaja.
Hallintosäännön 141 § 5 mom. mukaan toimielin voi erityisestä syystä
päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä. Toimielin voi tällöin päättää, että puheenjohtajan
ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta.
Esityksenä on, että asia käsiteltäisiin puheenjohtajan selostuksen pohjalta
ilman viranhaltijan esittelyä, koska aluehallituksen esittelijän, vt.
hyvinvointijohtajan mahdollisesti hakiessa avoinna olevaa virkaa, olisi tämä
esteellinen esittelemään ja osallistumaan valintaprosessiin.
Aluehallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää, että
1. asia käsitellään hallintosäännön 141 §:n 5 momentin mukaisesti
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä
edellä perustelutekstissä mainitusta erityisestä syystä,
2. puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,
3. hyvinvointialuejohtajan virka julistetaan haettavaksi 18.3.2022
alkavalla hakuajalla ja aluehallitus päättää hakuajan päättymisen
kokouksessa hyväksyttävällä hakuilmoituksessa ja
4. aluehallitukselle hyvinvointijohtajan virkavaalia valmistelee
aluehallituksen nimittämä toimikunta.
Asian käsittely.
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Puheenvuoroja käyttivät: Nina Brask, Joona Mielonen, Verna
Sydänmaanlakka, Joni Mörk, Lauri Lehto, Anni Björklund, Jari Larikka, Mikko
Jaanu, Christa Carpelan, Riikka Turunen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio,
Samuli Sibakoff, Paula Werning, Markku Pakkanen, Marjo Lakka, Ari
Nevalainen, Juhani Carlson.
Päätös: Aluehallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat 1. ja 2.
Lisäksi aluehallitus päätti, että
- hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virka julistettiin haettavaksi
18.3.2022 alkaen vähintään 14 vrk hakuajalla. Aluehallituksen
puheenjohtaja valtuutettiin päättämään virkahaun päättymisajankohta
keskusteltuaan rekrytointikonsultin kanssa,
- hyvinvointialuejohtajan valinnassa otetaan käyttöön valitun
rekrytointikonsulttisopimuksen osalta suorahakumenettely ja
hakijoiden johtaja-arviointi,
- hankitaan suorahankintana kansallisen kynnysarvojen alittavana
hankintana palveluntuottaja tuottamaan hyvinvointialuejohtajan
rekrytointiin rekrytointivideo,
- hyvinvointijohtajan virkavaalia valmistelevaan toimikuntaan valittiin
aluevaltuuston pj Jouko Leppänen, aluehallituksen
pj Nina Brask, Perussuomalaisten jäseneksi Mikko Jaanu
(varaedustaja Joni Mörk), Keskustan jäseneksi Markku Pakkanen
(varaedustajan Keskusta valitsee). Toimikunnan sihteeriksi
valittiin aluehallituksen sihteeri Ari Nevalainen ja toimikunnan
avustajaksi muutosjohtaja Lauri Lehto.
Jenni Aikio poistui klo 11.00.
_____________________________
Aluehallitus 2.5.2022, 39 §
Valmistelija: Hallinnon valmistelija Ari Nevalainen p. 040 5217684,
ari.nevalainen (at) kymsote.fi
Selostus:

18.3.2022 nimitetty hyvinvointialueenjohtajan virkavaalia valmisteleva
toimikunta on aloittanut työnsä. Toimikunta käy kokouksessa läpi valintaan
liittyvät toimenpiteet tilannekatsauksena.
1. asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä,
2. toimikunta antaa tilannekatsauksen ja päätetään jatkotoimenpiteistä.
Asian käsittely.
Aluehallitus päätti yksimielisesti, että asia käsitellään puheenjohtajan
selostuksen pohjalta.
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Hyvinvointialuejohtajan virkahaussa valintatoimikunnan avustajana toiminut
MercuriUrvalin konsultti Juha Laurila kävi tiivistetysti läpi haastatellut ja
heidän työkokemuksensa ja sopivuuden tehtävään.
Merkittiin, että puheenjohtaja antoi tämän jälkeen hallitukselle selostuksen
valintatoimikunnan työskentelyistä ja käydyistä keskusteluista.
Tämän jälkeen puheenjohtaja avasi keskustelun asiasta.
Puheenvuoroja käyttivät: Jouko Leppänen, Marjo Lakka, Nina Brask, Mikko
Jaanu, Markku Pakkanen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio, Joona
Mielonen, Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, Jari Larikka, Joni Mörk, Vesa
Parkko, Christa Carpelan, Verna Sydänmaanlakka,
Paula Werning, Lauri Lehto, Riikka Turunen ja Ari Nevalainen.
Keskustelun aikana Elina Inkeroinen-Lalu teki ehdotuksen: Aluehallitus
esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan viran hakuaikaa
jatketaan. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon jatkohaussa.
Perusteluina esitetään aluevaltuustolle, että viran merkittävyyteen nähden
hakijoita ei ole riittävästi.
Joona Mielonen kannatti Inkeroinen-Lalun ehdotusta.
Markku Pakkanen teki ehdotuksen: Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että
aluevaltuusto valitsee hakijoista Annikki Niirasen kokonaisarvion perusteella
hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan virkaan. Riikka Turunen kannatti
Pakkasen ehdotusta.
Puheenjohtaja kertasi tehdyt ja kannatetut ehdotukset.
Puheenjohtaja esitti neuvottelutaukoa.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 10.54-11.08.
Kokoustauon jälkeen puheenvuoroja käyttivät: Nina Brask, Elina InkeroinenLalu, Markku Pakkanen ja Ari Nevalainen.
Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan äänestys Elina Inkeroinen-Lalun
ehdotuksessa, jota oli kannatettu.
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen: Elina Inkeroinen-Lalun ehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan viran
hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon
jatkohaussa. Perusteluina esitetään aluevaltuustolle, että viran
merkittävyyteen nähden hakijoita ei ole riittävästi. JAA.
Ne jotka eivät kannata Elina Inkeroinen-Lalun ehdotusta äänestävät EI:
Toimitettiin nimenhuutoäänestys. Äänestyspöytäkirja liitteenä.
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Nina Brask
Elina Inkeroinen-Lalu
Christa Carpelan
Jarkko Harjumaaskola
Jari Larikka
Joona Mielonen
Vesa Parkko
Verna Sydänmaalakka

Mikko Jaanu
Marjo Lakka
Markku Pakkanen
Samuli Sibakoff
Riikka Turunen
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Äänestyksen tulos: 8 (kahdeksan) JAA ääntä ja 5 (viisi) EI ääntä.
Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan viran
hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon
jatkohaussa. Perusteluina esitetään aluevaltuustolle, että viran
merkittävyyteen nähden hakijoita ei ole riittävästi.
Aluehallitus yksimielisesti lisäsi aluevaltuustolle tehtävään ehdotukseen, että
viranhakua jatketaan 6.5. - 22.5.2022.
Markku Pakkanen veti oman ehdotuksen pois käsittelystä.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto kokoontuu
käsittelemään aluehallituksen ehdotusta ylimääräiseen kokoukseen
perjantaina 6.5.2022 klo 15.00 alkaen osoitteessa Takojantie 1, Kotka.
Aluehallituksen päätösehdotus aluevaltuustolle:
Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle, että hyvinvointialuejohtajan viran
hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon
jatkohaussa. Perusteluina esitetään aluevaltuustolle, että viran
merkittävyyteen nähden hakijoita ei ole riittävästi. Viranhakua jatketaan 6.5. 22.5.2022.
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto kokoontuu
käsittelemään aluehallituksen ehdotusta ylimääräiseen kokoukseen
perjantaina 6.5.2022 klo 15.00 alkaen osoitteessa Takojantie 1, Kotka.
_________________________
Aluevaltuusto 6.5.2022, 37 §
Aluehallitus ehdottaa, että
-

hyvinvointialuejohtajan viran hakuaikaa jatketaan. Aikaisemmat
hakemukset otetaan huomioon jatkohaussa. Perusteluina esitetään
aluevaltuustolle, että viran merkittävyyteen nähden hakijoita ei ole
riittävästi. Viranhakua jatketaan 6.5. - 22.5.2022.

Asian käsittely.
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Paula Werning teki puheenvuoronsa päätteeksi seuraavan
muutosehdotuksen: Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajan viranhakua ei
jatketa.
Riku Pirinen kannatti Paula Werningin muutosehdotusta.
Joona Mielonen ja Jari Larikka kannattivat aluehallituksen pohjaehdotusta.
Markku Pakkanen ja Jukka Nyberg kannattivat Paula Werningin
muutosehdotusta.
Puheenvuoroja käyttivät: Markku Pakkanen ja Lauri lehto.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana on tehty pohjaehdotuksesta
poikkeava kannatettu ehdotus, joten oli äänestettävä. Äänestysmenettelyksi
valittiin nimenhuutoäänestys.
Ne, jotka kannattavat aluehallituksen ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Paula Werningin ehdotusta äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 47 JAA-ääntä ja 12 EI-ääntä.
Päätös:

Aluevaltuusto päätti jatkaa hyvinvointialuejohtajan viran hakuaikaa.
Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon jatkohaussa. Viran hakuaikaa
jatketaan 6.5.-22.5.2022.
____________________________________
Aluehallitus 13.6.2022 § 66
Selostus:

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto on kokouksessaan 8.3.2022
perustanut hyvinvointialuejohtajan viran. Viran kelpoisuusehdoiksi
vahvistettiin seuraavasti:
-

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 tulee huomioida perustuslaissa säädetyt virkaan nimittämisen
perusteet - taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Aluehallitus julisti 18.3.2022 hyvinvointialuejohtajan viran haettavaksi ajalle
18.3. - 10.4.2022.
Aluehallitus päätti 2.5.2022 esittää aluevaltuustolle, että viranhakuaikaa
jatkettaisiin 6.-22.5.2022. Aluevaltuusto päätti 6.5.2022, että viranhakuaikaa
jatketaan ajalle 6.-22.5.2022. Lisäksi aluevaltuusto päätti, että aikaisemmat
hakemukset otetaan huomioon jatkohaussa.
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Aluehallitus nimesi 18.3.2022 hyvinvointijohtajan virkavaalia valmistelevaan
toimikuntaan aluevaltuuston pj Jouko Leppänen, aluehallituksen pj Nina
Brask, Perussuomalaisten jäseneksi Mikko Jaanu, Keskustan jäseneksi
Markku Pakkanen. Hallinnollisena tukena toimi muutosjohtaja Lauri Lehto ja
valmistelevan toimikunnan sihteerinä aluehallituksen sihteeri Ari Nevalainen.
Hakuilmoitukset on julkaistu Kymenlaakson hyvinvointialueen yleisessä
tietoverkossa, Mercuri Urvalin rekrytointialustalla, Kuntarekryn, Mol.fi ja
Oikotie.fi - työpaikkasivustoilla, sekä sanomalehdissä Helsingin Sanomat
sekä lisäksi ensimmäisessä haussa Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat.
Ensimmäisellä hakukierroksella virkaan saatiin viisi (5) hakemusta; Jorma
Haapanen, Timo Vähämurto, Annikki Niiranen, Ville Pursiainen, Jouni
Sakomaa.
Jatkohaussa hakemuksensa jätti yksitoista (11) hakijaa lisää; Harri Hagman,
Jan Tollet, Mikko Komulainen, Veli-Matti Ulander, Sami Puukari, Antero
Kiviniemi, Petrus Kukkonen, Lea Pekkanen, Jukka Santala, Maria Päivänen,
Harri Markkula.
Virkavaalia valmisteleva toimikunta kutsui hakemusasiakirjojen perusteella
ensimmäiseen haastatteluun 26.4.2022 viisi hakijaa: Jorma Haapanen, Timo
Vähämurto, Annikki Niiranen, Ville Pursiainen, Jouni Sakomaa.
Virkavaalia valmisteleva toimikunta kutsui hakemusasiakirjojen perusteella
ensimmäiseen haastatteluun 26.4.2022 viisi hakijaa: Jorma Haapanen, Timo
Vähämurto, Annikki Niiranen, Ville Pursiainen, Jouni Sakomaa.
Viran jatkohaun perusteella haastateltiin 30.5.2022 seuraavia hakijoita: Harri
Hagman, Jan Tollet, Mikko Komulainen, Veli-Matti Ulander, Sami Puukari,
Antero Kiviniemi.
Mikko Komulainen vetäytyi hyvinvointialuejohtajan hausta haastattelun
jälkeen 1.6.2022.
Hakijoista viisitoista (15) täyttää aluevaltuuston päättämät kelpoisuusehdot,
yksi (1) hakija ei täyttänyt kelpoisuusehtoja.
Haastatteluryhmä päätti hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella
lähettää henkilöarviointiin kolme haastateltua; Annikki Niiranen, Harri
Hagman ja Sami Puukari. Johtaja-arvioinnit toteutti Mercuri Urval Oy.
Valmisteleva toimikunta kuuli henkilöarviointien tulokset 10.6.2022 Mercuri
Urval Oy:ltä Johtaja-arvioinnin materiaali on salassa pidettävä (Julkisuuslaki
24 § 1 mom. kohta 29).
Haastatteluryhmän näkemys annetaan hallituksen kokouksessa.
Aluehallitus saa selvityksen johtaja-arvioinnin tuloksista 13.6.2022
kokouksensa yhteydessä sekä hakijoiden ansiovertailun. Aluehallituksen
jäsenillä on mahdollisuus tutustua kokouksessa johtaja-arvioinnin ja
ansiovertailun materiaaleihin huomioiden aineistojen salassapito ja
käsittelymääräykset (Julkisuuslaki 24 § 1 mom. kohta 29). Lisäksi
aluehallituksella on käytössään virkaa hakeneiden hakemusasiakirjat.
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Aluehallitus yhdessä aluevaltuuston puheenjohtajiston kanssa järjestää
15.6.2022 klo 16.00 alkaen haastattelutilaisuuden Teams-yhteydellä
aluevaltuustoryhmille kolmelle hakijalle eli Harri Hagmanille, Annikki
Niiraselle ja Sami Puukarille.
Aluevaltuuston valtuutetuilla on mahdollisuus tutustua ennen aluevaltuuston
kokousta johtaja-arvioinnin ja hakijoiden ansiovertailun materiaaleihin
huomioiden aineiston salassapito ja käsittelymääräykset (Julkisuuslaki 24 § 1
mom. kohta 29). Lisäksi aluevaltuuston valtuutetuilla tulee olemaan
kokouspaikalla ennen aluevaltuuston kokouksen alkua mahdollisuus tutustua
kirjallisiin hakemusasiakirjoihin.
Hyvinvointialuelain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja
hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan
hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy
aluehallitus.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan
palkkauksesta ja palkan tarkistamisesta. Näin ollen hyvinvointialuejohtajan
palkkauksesta aluehallitus päättää osana johtajasopimusta.
Puheenjohtajan selostuksen pohjalta päätösehdotus:
Aluehallitus päättää
1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö 148 §)
2. esittää aluevaltuustolle, että se suorittaa Kymenlaakson
hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan vaalin ja valitsee
hyvinvointialuejohtajan,
3. esittää, että aluevaltuuston valintapäätöksessä todetaan, että virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
ja virkaan valitulle henkilölle tehdään turvallisuusselvityslain mukainen
henkilöturvallisuusselvitys. Valinta on ehdollinen, kunnes selvitys on
esitetty,
4. esittää, että aluevaltuusto päättää valita hyvinvointialuejohtajan
virkaan valitun mahdollisen kieltäytymisen johdosta varalle henkilön.
Aluehallituksen puheenjohtaja esitteli yhteenvedon henkilöarviointien tulokset
kolmen hakijan osalta.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Nina Brask, Ari Nevalainen, Vesa Parkko, Jari
Larikka, Mikko Jaanu, Joni Mörk, Markku Pakkanen, Christa Carpelan, Elina
Inkeroinen-Lalu, Samuli Sibakoff, Riikka Turunen, Marjo Lakka ja Juhani
Carlson.
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Aluehallitus käsitteli asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä (Hallintosääntö 148 §).
Päätettiin yksimielisesti lisätä päätösehdotuksen 3. kohtaan
perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle:
1. että se suorittaa Kymenlaakson hyvinvointialueen
hyvinvointialuejohtajan vaalin ja valitsee hyvinvointialuejohtajan,
2. että aluevaltuuston valintapäätöksessä todetaan, että virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
ja virkaan valitulle henkilölle tehdään turvallisuusselvityslain mukainen
perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys. Valinta on ehdollinen,
kunnes selvitys on esitetty,
3. että aluevaltuusto päättää valita hyvinvointialuejohtajan virkaan
valitun mahdollisen kieltäytymisen johdosta varalle henkilön.
Merkittiin, että vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen poistui kokouksesta
ennen tämän pykälän käsittelyä.
___________
Aluevaltuusto 22.6.2022
Aluehallitus ehdottaa aluevaltuustolle:
1. että se suorittaa Kymenlaakson hyvinvointialueen
hyvinvointialuejohtajan vaalin ja valitsee hyvinvointialuejohtajan,
2. että aluevaltuuston valintapäätöksessä todetaan, että virassa
noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran
vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan
ja virkaan valitulle henkilölle tehdään turvallisuusselvityslain mukainen
perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys. Valinta on ehdollinen,
kunnes selvitys on esitetty,
3. että aluevaltuusto päättää valita hyvinvointialuejohtajan virkaan
valitun mahdollisen kieltäytymisen johdosta varalle henkilön.
Oheismateriaali

Hakijoiden hakemukset hyvinvointialuejohtan viran hakijoista ja
ansioluettelot (ei julkinen).
Asian käsittely.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen kävi läpi hyvinvointialuejohtajan
valintaprosessia ja selosti äänestysmenettelyä.
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Ryhmäpuheenvuoroja käyttivät:
SDP Sami Virtanen, Kok Tapio Karvonen, PS Joni Mörk, Kesk Laila Uljas,
Vas. Pia Kleimola, Vihreät Jenni Aikio, KD Mikko Almgren, LiikeNyt Tomi
Tuomisalo.
Valtuutettujen puheenvuoroja käyttivät: Riku Pirinen ja Tommi Iivonen.
Mikko Almgren ehdotti suljettua lippuäänestystä, joten valinta suoritetaan
suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksin valtuutettu sitä vaatii
(Hallintosääntö 118 §).
Vaalissa voi äänestää kaikkia kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita, joita
ovat: Haapanen Jorma, Hagman Harri, Kukkonen Petrus, Markkula Harri,
Niiranen Annikki, Pekkanen Lea, Puukari Sami, Päivänen Maria, Sakomaa
Jouni, Santala Jukka, Ulander Veli-Matti, Pursiainen Ville, Vähämurto
Timo.
Pöytäkirjantarkastajat toimivat ääntenlaskijoina
Suoritettiin virkavaali.
Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 17.07-17.18.
Puheenjohtaja julisti vaalin tuloksen seuraavasti: äänestyksessä on
annettu 58 hyväksyttyä äänestyslippua.
Vaalissa ääniä ovat saaneet Harri Hagman 39 ääntä, Annikki Niiranen 15
ääntä ja Samu Puukari 4 ääntä.
Koska Harri Hagman on saanut yli puolet annetuista äänistä,
puheenjohtaja totesi, että aluevaltuusto on valinnut Harri Hagmanin
hyvinvointialuejohtajaksi.
Puheenjohtaja ehdotti, että varalle valittavasta pidetään suljettu
lippuäänestys.
Vaalissa voi äänestää kaikkia kelpoisuusehdot täyttäviä ehdokkaita, joita
ovat: Haapanen Jorma, Hagman Harri, Kukkonen Petrus, Markkula Harri,
Niiranen Annikki, Pekkanen Lea, Puukari Sami, Päivänen Maria, Sakomaa
Jouni, Santala Jukka, Ulander Veli-Matti, Pursiainen Ville, Vähämurto
Timo.
Suoritettiin vaali.
Kokous keskeytettiin ääntenlaskennan ajaksi klo 17.32-17.42.
Puheenjohtaja julisti varalle valittavasta vaalin tuloksen seuraavasti:
äänestyksessä on annettu 58 ääntä, joista yksi on hylätty. Vaalissa ääniä
ovat saaneet Annikki Niiranen 25, Sami Puukari 30, Maria Päivänen 1 ja
Jukka Santala 1.
Puheenjohtaja totesi, että aluevaltuusto on valinnut eniten ääniä saaneen
Sami Puukarin varahenkilöksi hyvinvointialuejohtajan virkaan valitun
mahdollisen kieltäytymisen varalle.

Kymenlaakson hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Päätös

Pöytäkirja 6/2022
22.6.2022

25

Aluevaltuusto suoritti hvvinvointilaluejohtajan vaalin ja valitsi vaalin
tuloksena Kymenlaakson hyvinvointialuejohtajaksi Harri Hagmanin.
Aluevaltuusto päätti, että virassa noudatetaan kuuden kuukauden
koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä
todistus terveydentilastaan ja virkaan valitulle henkilölle tehdään
turvallisuusselvityslain mukainen perusmuotoinen henkilöturvallisuusselvitys. Valinta on ehdollinen, kunnes selvitys on esitetty.
Aluevaltuusto suoritti hyvinvointialuejohtajan virkaan valitun mahdollisen
kieltäytymisen varalle varahenkilö vaalin ja vaalin tuloksena varahenkilöksi
valittiin Sami Puukari.

Oikaisuohje
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D/2025/00.02.13/2022

62 §
Selostus

Aluevaltuuston syksyn 2022 kokousajat
Hyvinvointialuelain 99 § ensimmäisen momentin mukaan aluevaltuusto kokoontuu
päättäminään aikoina ja myös silloin, kun aluevaltuuston puheenjohtaja katsoo
sen tarpeelliseksi.
Hyvinvointialuelain 98 mukaan aluehallituksen on valmisteltava aluevaltuustossa
käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat aluevaltuuston
toiminnan sisäistä järjestelyä tai jotka 40 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai
125 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta on valmistellut.
Aluevaltuuston puheenjohtaja on kartoittanut aluevaltuuston poliittisilta ryhmiltä
näkemyksiä aluevaltuuston kokousajoista.

Ehdotus

Aluevaltuuston kokoukset pidetään aluevaltuustokaudella 2022-2025 tiistaisin
klo 17.00 alkaen.
Aluevaltuuston puheenjohtaja voi lisäksi kutsua aluevaltuuston koolle kun katsoo
sen tarpeelliseksi.
Asian käsittely.
Aluevaltuutettu Joni Mörk ehdotti, että aluevaltuuston kokouspäivä on perjantaisin
klo 11.
Janne Patjas ja Antti Pakkanen kannattivat Mörkin ehdotusta.
Puheenvuoron käytti Tommi Iivonen.
Puheenjohtaja totesi, että muutosesityksestä pidetään nimenhuutoäänestys.
Pohjaehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja muutosehdotusta kannattavat
äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 43 JAA-ääntä ja 13 EI-ääntä.

Päätös

Aluevaltuuston kokoukset pidetään aluevaltuustokaudella 2022 - 2025 tiistaisin
klo 17 alkaen. Aluevaltuuston puheenjohtaja voi lisäksi kutsua aluevaltuuston
koolle kun katsoo sen tarpeelliseksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/2149/00.02.13/2022

63 §

Valtuustoaloite: Nepsy osaamisen lisääminen aikuisten ohjauksessa
Vihreiden valtuustoryhmä, Andrejev, Aikio, Iivonen
Nepsy on lyhenne neuropsykiatrisista haasteista, jotka johtuvat aivotoiminnan
rakenteellisesta ja toiminnallisesta poikkeavuudesta. Neuropsykiatrisia vaikeuksia
ovat esimerkiksi ADHD ja ADD, Aspergerin oireyhtymä ja muut autismikirjon
häiriöt, kehityksellinen kielihäiriö sekä Touretten oireyhtymä. Nämä haasteet ovat
tuttuja koulumaailmassa, ja peruskoulussa on kunnissa koulutettu kiitettävästi
nepsy-valmentajia saaden perheille ja kouluihin tukea ja ohjausta.
Nepsy ei ole vain haaste vaan myös vahvuus. Sen muuttaminen vahvuudeksi
tarvitsee usein asian ymmärrystä niin henkilöltä itseltään kuin myös ympärillä
toimivilta. Yhä useamman aikuisen opintopolkua, työelämää ja henkilökohtaista
elämää helpottaisi, jos myös heillä olisi mahdollisuus samanlaiseen lyhytaikaiseen
tukeen kuin lapsilla ja nuorilla.
Esitämme, että hyvinvointialue selvittää mahdollisuuden kouluttaa
Nepsyvalmentajia aikuisten nepsyjen tueksi, alkaen toisen ja kolmannen asteen
opiskelijahuollosta.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti hallintosäännön 127 §:n perusteella lähettää aloite sitä
enempää käsittelemättä aluehallituksen valmisteltavaksi.
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D/2150/00.02.13/2022

64 § Valtuustoaloite: selviämisaseman perustaminen Kymenlaakson keskussairaalaan

Minna Suomi, SDP
”Tajuton tai päihteistä sekava ja aggressiivinen päivystyspotilas aiheuttaa
hoitohenkilökunnalle turhautumista, pelkoa ja vastenmielisyyttä. Toisaalta hänen
diagnoosinsa on myös haasteellinen, sillä väärä diagnoosi ja väärä hoito voivat
johtaa potilaan menehtymiseen tai väkivaltaiseen käyttäytymiseen. Psykoosia tai
deliriumia muistuttavan oirekuvan voi aiheuttaa stimulanttien yliannostus tai
alkava alkoholidelirium. Tajuttomuuden syynä voi olla alkoholi-, bentsodiatsepiinitai opiaattimyrkytys. Näistä kahteen jälkimmäiseen on olemassa spesifinen
antidootti, jota tulee antaa välittömästi. Toisaalta tajuttomuus voi myös johtua
vammasta, tulehduksesta, maksakoomasta tai hypoglykemiasta. Alkoholi voi
peittää allensa alkavan metanoli- tai etyleeniglykolimyrkytyksen. Yksilöllisesti
kehittynyt toleranssi tai ristitoleranssi käytettyjä aineita kohtaan voi vaikeuttaa
sekä diagnoosin tekoa että hoitotoimenpiteitä. Oikea tieto vähentää ahdistusta,
rauhoittaa päivystystilannetta ja voi pelastaa potilaan hengen.”
Lainaus Mikko Salaspuro, emeritusprofessori.
Kymenlaakson päihdetilanne on erittäin hankala, ja erityisesti kuormittuu
päivystykset, kuten lehdistä saamme lukea koko ajan.
Vastikään YLE julkaisi uutisen Päijät-Hämeestä, missä selviämisyksikkö on
helpottanut päivystyksen kuormaa, ja poistanut ”ei päihteissä” olevien potilaiden
pelkoja esim. viikonloppuisin, jos on päivystykseen jostain syystä joutunut.
Tällaiselle yksikölle/osastolle/ paikoille on tarvetta myös Kymenlaaksossa.
Pohjois-kymenlaaksoa palvelee A-klinikan ylläpitämä selviämisyksikkö, mutta
etelän päässä tällaista yksikköä ei ole; kuitenkin tiedossa on tarvetta. Poliisin
putka ei ole missään olosuhteissa oikea paikka päihtyneelle, kuten
emeritusprofessori Salaspuron lainauksesta ilmenee.
On myös erittäin kustannustehotonta joko poliisin tai ambulanssin tai kela taksin
kuljettaa potilaita selviämisyksikköön, kun potilas voitaisiin hoitaa etelän päässä,
ja A-klinikan Kouvolan yksikkö palvelisi Ratamon päivystyksen potilaita siinä
fyysisestikin ihan vieressä.
Valtuustoaloitteena esitän, että selvitetään selviämisyksikön perustamista
Kymenlaakson keskussairaalan yhteyteen.
Päätös

Päätettiin yksimielisesti hallintosäännön 127 §:n perusteella lähettää aloite sitä
enempää käsittelemättä aluehallituksen valmisteltavaksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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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: 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64
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: 58, 61
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.
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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.
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.

