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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston varsinainen kokous
Kokouksen aika

7.6.2022 klo 17:00 - 18:48

Kokouksen paikka

Kouvolan kaupungintalo, valtuustosali

Osallistujat/valtuutetut
Aikio Jenni
Almgren Mikko
Andrejev Katja
Bamberg Ukko
Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Brask Nina
Carpelan Christa
Eerola Lauri
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Harjumaaskola Jarkko
Hartikainen Jutta
Hasu Johanna
Hovi Henna
Huhtala Juha
Häkkinen Inka
Iivonen Tommi
Inkeroinen-Lalu Elina
Karvonen Tapio
Ketonen Elina
Kiventöyry-Tocklin Saara
Kleimola Piia
Kurki Aleksi
Kytömäki Juha
Laakso Sheikki
Lakka Marjo
Larikka Jari
Lavonen Esko
Leinonen Markku
Leppänen Jouko
Mielonen Joona
Mörk Joni-Petri
Pakkanen Antti
Parkko Vesa
Patjas Janne
Pekkola Petri
Peltonen Nina
Pirinen Riku
Sibakoff Samuli
Suikkanen Jaana
Suomi Minna

poistui klo 18:15
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Sydänmaanlakka Verna
Turunen Riikka
Uljas Laila
Van der Steen Ilari
Virtanen Sami
Wall Janne
Witting Miia
saapui klo 17:07
Ylä-Outinen Mia
Vainikka Toni, varavaltuutettu
Jäntti Carina, varavaltuutettu
Nikkinen Mika, varavaltuutettu
Tuomisalo Tomi, varavaltuutettu
Tenkanen-Salmela Riitta, varavaltuutettu
Kuokka Vappu, varavaltuutettu
Nyberg Jukka, varavaltuutettu
Porkka Markku, varavaltuutettu
Melkko Sari, varavaltuutettu
Oksanen Heikki, varavaltuutettu
Sippula Päivi, varavaltuutettu
Romppanen Pirjo, varavaltuutettu

Muut osallistujat
Niiranen Annikki
Nevalainen Ari
Carlson Juhani
Saarela Teppo
Paakkari Tuula
Järvinen Tuuli
Poissa

vt. hyvinvointialuejohtaja
hallinnon vastuuvalmistelija, pöytäkirjan pitäjä, sihteeri
pelastusjohtaja, Kympe
hallinnon valmistelija, lakimies
tekninen sihteeri
viestinnän valmistelija

Eerola Juho
Honkanen Hannah
Jaanu Mikko
Kekki Kirsi
Kivelä Anja
Kurttila Miia
Mussalo Pirjo
Pakkanen Markku
Rinne Ari
Tähtinen Sanna
Werning Paula
Virtanen Sami

ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Ari Nevalainen
sihteeri

Jouko Leppänen
puheenjohtaja

Lauri Eerola

Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivulla kymenhva.fi
alkaen 22.6.2022.
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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 2.6.2022.
Hyvinvointialuelain 145 §:n mukaisesti tämän kokoukseen pöytäkirja pidetään
nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivustolla 14.6.2022.

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 §)
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Pöytäkirjan tarkastajat
Valitaan kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi.
Ehdotus:

Aluevaltuusto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa
olevat valtuutetut Lauri Eerola ja Juho Eerola.

Päätös:

Valitiin pöytäkirjantarkastajiksi Lauri Eerola ja Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/551/00.01.01/2022

51 §

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön täydentäminen

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 kokonaisuudessaan
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.
Hallintosääntö tulee saattaa voimaan aluevaltuuston pöytäkirjan
tarkastamispäivästä lukien.
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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, 6 §
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
hallintosääntö yhdessä läpi ja valmistellaan sen perusteella tarvittavat
muutokset ja täydennykset aluevaltuustolle päätettäväksi.
Toimenpidealoitetta kannattivat Joona Mielonen, Joni Mörk ja Ari Rinne.
Puheenvuoron käyttivät: Annikki Niiranen, Jukka Nyberg ja Mia Witting.
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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.
Tämän asiakohdan osalta pöytäkirja tarkistettiin aluevaltuuston kokouksessa.

____________________
Aluehallitus 25.4.2022, 30 §
Valmistelija: Vastuuvalmistelija, hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684,
ari.nevalainen (a) kymsote.fi,
Selostus:

Aluevaltuusto on hyväksynyt hallintosäännön 8.3.2022.
Aluevaltuustolle tuotiin esille, että hallintosääntö käsitellään ja hyväksytään
aluevaltuustossa vaiheittain sen mukaisesti kuin hyvinvointialueen valmistelu
etenee.
Lisäksi aluevaltuusto edellytti aluehallitusta käynnistämään valtuustoryhmien
kanssa poliittisen prosessin, jonka yhteydessä käydään
hyväksytty hallintosääntö yhdessä läpi ja valmistellaan sen perusteella
tarvittavat muutokset ja täydennykset aluevaltuustolle päätettäväksi.
Kevään 2022 aikana hallintosääntöä tullaan täydentämään. Tällöin johtamis- ja
viranhaltijarakenne sekä toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta- ja
vastuusuhteet tarkentuvat. Hyvinvointialueen henkilöstöorganisaatiorakenne
vaikuttaa hallintosäännön määräyksiin. Tämä työ on prosessissa ja
valmisteilla. Aluehallitukseen 25.4.2022 tuodaan ehdotus
henkilöstöorganisaation toimialarakenteesta. Aluehallituksen käsittelyn jälkeen
rakenne viedään aluevaltuuston hyväksyttäväksi.
Rinnakkain henkilöstöorganisaation valmistelun kanssa on valmisteltu
hallintosäännön täydennyksiä ja muutoksia viranhaltijoiden muodostamassa
työryhmässä.
Poliittisilta ryhmiltä on saatu hallintosäännön täydennyskommentit hyväksytyn
hallintosäännön osalta, jotka aluehallituksen puheenjohtajisto on koonnut
yhteen. Ne otetaan huomioon hallintosäännön päivittämisessä.
Tarkastuslautakunta valmistelee omaa toimintaansa ja hallintosäännön
täydennykset ja muutokset viedään tarkastuslautakunnan käsittelyyn
toukokuun 2022 aikana.
Hallintosäännön täydennyskokonaisuus tullaan käymään läpi toukokuun 2022
aikana aluehallituksen ja aluevaltuuston seminaareissa.
Hallintosääntökokonaisuus viedään aluevaltuuston hyväksyttäväksi toukokesäkuun 2022 aikana.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 5/2022

Aluevaltuusto

7.6.2022

8

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Käydään läpi hallintosäännön täydennyksen valmistelutilanne ja aikataulu sekä
merkitään tiedoksi valmistelutilanne.
Asian käsittely.
Hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen kävi läpi hallintosääntöön tehdyt
lisäykset ja muutokset sekä hallintosäännön täydennyksen prosessin ja
aikataulun.
Puheenvuoroja käyttivät: Joona Mielonen, Jouko Leppänen, Ari Nevalainen,
Annikki Niiranen, Juhani Carlson, Nina Brask, Jenni Aikio,
Samuli Sibakoff, Elina Inkeroinen-Lalu, Tapio Karvonen, Riikka Turunen, Verna
Sydänmaanlakka, Markku Pakkanen ja Marjo Lakka.
Päätös: Merkittiin tiedoksi valmistelutilanne.
Hallintosäännön täydentäminen jatkuu poliittisten ryhmien läpikäymisellä.
Päätettiin, että tavoitteena on käydä hallintosäännön täydentämistä läpi
aluevaltuuston iltakoulussa toukokuussa ja esittää aluevaltuustolle, että se
kokoontuisi 31.5.2022 päättämään hallintosäännön täydentämisestä.
Merkittiin, että asian käsitellyssä pidettiin tauko klo 11.51 - 11.55.
Merkittiin, että Jouko Leppänen poistui klo 11.33.
_____________________________
Aluehallitus 23.5.2022
Valmistelija: Vastuuvalmistelija, hallintojohtaja Ari Nevalainen,
p. 040 5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Aikaisemmat päätökset ja hallintosäännön valmistelun eteneminen
Kymenlaakson aluevaltuusto on hyväksynyt Kymenlaakson hyvinvointialueen
hallintosäännön 8.3.2022. Aluevaltuusto edellytti aluehallitusta käynnistämään
valtuustoryhmien kanssa poliittisen prosessin, jonka yhteydessä käydään nyt
hyväksytty hallintosääntö yhdessä läpi ja valmistellaan sen perusteella
tarvittavat muutokset ja täydennykset aluevaltuustolle päätettäväksi.
Hallintosäännön valmistelussa on alusta lähtien kuvattu aikataulun
valmistelulle olevan vaiheittainen kohti 1.1.2023 järjestämisvastuun siirtymistä.
Ensimmäisessä aluevaltuustossa 8.3.2022 on hyväksytty ensimmäisen
vaiheen hallintosääntö, jossa on kuvattu toiminnan aloittamisen kannalta
välttämättömät perusasiat kuten periaatteet kokousmenettelystä, lakisääteiset
toimielimet, toimielin- ja viranhaltijarakenne sekä niiden väliset toimivalta- ja
vastuusuhteet, luottamushenkilöiden taloudellisten etuisuuksien perusteet sekä
organisaation perustasot.
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Hallintosääntötyöryhmä, joka on koostunut hyvinvointialueen ja Kymsoten
viranhaltijoista, on laatinut täydennykset hallintosääntöön ja tätä työtä on
valmisteltu rinnakkain organisaatiorakenteen kanssa.
Aluevaltuuston poliittiset ryhmät ovat käyneet hallintosääntötyöryhmän
luonnosta läpi ja lisäksi antaneet siihen ja 8.3.2022 hyväksyttyyn
hallintosääntöön yhteisiä kannanottoja. Ne on otettu huomioon
jatkovalmistelussa.
Aluevaltuusto on hyväksynyt 11.5.2022 organisaatioon viisi toimialaa;
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut, sosiaalipalvelut, pelastustoimi,
konsernipalvelut, strategia- ja integraatiopalvelut.
Aluehallitukselle tuodaan päätettäväksi toimialojen tulosalueet 23.5.2022.
Hallintosääntöön valmistellut täydennykset ja muutokset
Hallintosäännön täydennyksessä on täsmennetty aluevaltuuston ja
aluehallituksen toimivaltakysymyksiä.
Uutena toimielimenä hallintosääntöön on tuotu aluehallituksen alainen
henkilöstöjaosto.
Henkilöstöjaosto toimii työnantajan edustajana ja sen tehtävänä on kehittää ja
koordinoida hyvinvointialueen henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa. Henkilöstöja työnantajapolitiikka sisältää mm. hyvinvointialueen palkkauksen periaatteetohjeen, henkilöstöohjelman, vuosittaisen koulutusohjelman, rekrytointi-ja
resurssienhallinta ohjelman sekä henkilöstön muistaminen-ohjeen.
Hallintosäännön täydennyksessä esitetään, että hyvinvointialuejohtaja päättää
tulosalueiden jakautumisesta toimintayksiköihin ja toimialajohtaja päättä
toimintayksiköiden mahdollisesta jakautumisesta kustannuspaikkoihin.
Organisaation päättäminen riittävän yksityiskohtaisella tasolla kevään aikana
on välttämätöntä mm. taloushallinnon ja palkanlaskennan toteuttamiseksi
onnistuneesti.
Toisen vaiheen hallintosäännössä on täsmennetty hyvinvointialuejohtajan
toimivaltaa, määritelty toimialajohtajien ja tulosaluejohtajien toimivaltaa sekä
toimintayksiköiden johtavien viranhaltijoiden toimivaltaa.
Henkilöstöorganisaatio lukuun on täsmennetty henkilöstöorganisaation
johtamisrakennetta vastaamaan vahvistettua ja vahvistettavaksi esitettyä
organisaatiorakennetta.
Kymenlaakson hyvinvointialueen organisaatiorakenne esitetään
muodostettavaksi järjestämisvastuiden mukaisiksi toimialoiksi, joiden
tehtävänä on tuottaa laissa tarkoitetut palvelut hyvinvointialueelle. Toimialojen
linjajohtamisen lisäksi strategia ja integraatiopalvelujen toimialan tehtävänä on
koordinoida toimialarajat ylittäviä asiakaspolkuja, ulkoisten verkostojen
yhteistyötä sekä toteuttaa toiminnan vaikuttavuuden seurantaa ja arviointia
asiakasnäkökulmasta.
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Edellä todetusta johtuen, hallintosäännössä on määritelty toimialajohtajien,
tulosaluejohtajien ja toimintayksiköistä vastaavien yleiset tehtävät
organisaatiotasojen mukaisesti. Näiden yleistehtävien lisäksi on toimialoilla
ammatilliseen johtamiseen liittyviä säädöksin määriteltyjä erityisvastuita, joiden
toimi- ja päätösvalta tulee ilmaista johtosäännöin, jossa hallintosääntö on
keskeisin toimi- ja päätösvaltaa määrittelevä sääntö. Yhtenäisen käytännön
turvaamiseksi tulisi saman johtamisen tason erityiset toimi- ja päätösvallasta
kuvata yhdessä asiakirjassa eli hallintosäännössä useiden eri
toimintasääntöjen sijaan
Myöskin toimivaltaa henkilöstöasioissa olevaan lukuun on täsmennetty mm.
esihenkilön toimivaltaa henkilöstöasioissa ja palkkauksesta päättämisestä.
Useat toisen vaiheen hallintosäännön muutoksista liittyvät myös
hallintosäännön rakenteen ja muotoilun selventämiseen sekä ulkoisen
valvonnan osalta periaatteiden ja määräysten laajempaan määrittelyyn
vastuiden osalta.
Kokouksessa esitellään hallintosääntöä.
Liitteet: Hallintosääntöluonnos täydennys
Vt. Hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. hyväksyy liitteen olevan hallintosäännön Kymenlaakson hyvinvointialueen
hallintosäännöksi,
2. päättää, että hyväksytty hallintosääntö tulee voimaan heti,
3. päättää, että hyväksytty hallintosääntö kumoaa kokonaisuudessaan
aikaisemman hallintosäännön,
4. valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tekemään hallintosääntöön
teknisluonteisia täydennyksiä
Asian käsittely.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen esitti keskeiset asiat hallintosäännön
valmisteluprosessista.
Puheenjohtaja avasi keskustelun hallintosäännön pykälästä 16
Henkilöstöjaosto.
Puheenvuoroja käyttivät: Joni Mörk, Riikka Turunen, Annikki Niiranen, Nina
Brask, Jenni Aikio, Marjo Lakka, Jarkko Harjumaaskola, Christa Carpelan,
Verna Sydänmaanlakka ja Vesa Parkko.
Puheenjohtaja totesi keskustelun pykälän 16 Henkilöstöjaosto osalta
päättyneeksi.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen esitti keskeiset asiat hallintosäännön pykälien
17-19 Vaikuttamistoimielimet valmistelusta.
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Puheenjohtaja käytti puheenvuoron puheenjohtajaryhmän puolesta.
Puheenjohtaja avasi keskustelun hallintosäännön pykälistä 17-19
Vaikuttamistoimielimet.
Puheenvuoroja käyttivät: Joni Mörk, Nina Brask ja Elina Inkeroinen-Lalu.
Puheenjohtaja totesi keskustelun pykälien 17-19 Vaikuttamistoimielimet osalta
päättyneeksi.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen esitti keskeiset asiat hallintosäännön pykälän 74
Hankinnat valmistelusta.
Vt. Hyvinvointialuejohtaja teki ehdotuksen, että aluehallituksen päättää yli
3.000.000 euron ylittävistä laite, järjestelmä-, investointi- ja
palveluhankinnoista.
Puheenjohtaja avasi keskustelun hallintosäännön pykälästä 74 Hankinnat.
Puheenvuoron käytti Elina Inkeroinen-Lalu.
Vt. Hyvinvointialuejohtaja teki esityksen muutoksesta korvata johtajaylilääkärin,
hallintoylilääkärin, vastuuylilääkärin ja vastaavan ylilääkärin tehtävien osalta
muuttaa sana lääketieteen sanaksi terveydenhuollon tai terveyden- ja
sairaanhoidon osalta.
Puheenvuoroja käyttivät: Paula Werning, Annikki Niiranen, Markku Pakkanen,
Riikka Turunen, Joni Mörk, Christa Carpelan.
Hallintojohtaja esitti pykälään 54 muutoksen liitteenä olevaan hallintosääntöön.
Puheenjohtaja päätti keskustelun.
Jäsen Samuli Sibakoff teki seuraavan muutosehdotuksen hallintosäännön
pykälään 170 puheenjohtajan vuosipalkkiosta: Esitän, että aluehallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on sama, kuin (edellisessä) Kymsote:n
hallintosäännössä, eli 12`000 euroa / vuosi.
Puheenvuoroja käyttivät: Jari Larikka ja Elina Inkeroinen-Lalu.
Samuli Sibakoffin ehdotus ei saanut kannatusta, joten ehdotus raukesi
kannattamattomana.
Puheenjohtaja totesi, että tässä kokouksessa hyväksytyt muutokset viedään
valtuuston käsiteltäväksi menevään hallintosääntöön.
Puheenvuoroja käyttivät: Elina-Inkeroinen Lalu, Ari Nevalainen ja Joni Mörk.
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Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Kymenlaakson hyvinvointialueen
hallintosäännöksi,
2. päättää, että hyväksytty hallintosääntö tulee voimaan heti,
3. päättää, että hyväksytty hallintosääntö kumoaa kokonaisuudessaan
aikaisemman hallintosäännön,
4. valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tekemään hallintosääntöön
teknisluonteisia täydennyksiä
Merkittiin, että kokouksessa pidettiin tauko klo 10.11 - 10.16.

______
Aluevaltuusto 7.6.2022
Valmistelija: Vastuuvalmistelija, hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684,
ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Liite

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö.
Oheismateriaali Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosääntö (näkyvillä
muutosmerkinnät aluevaltuuston 8.3.2022 hyväksymään hallintosääntöön).

Ehdotus

Aluehallitus esittää, että aluevaltuusto
1. hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Kymenlaakson hyvinvointialueen
hallintosäännöksi,
2. päättää, että hyväksytty hallintosääntö tulee voimaan heti,
3. päättää, että hyväksytty hallintosääntö kumoaa kokonaisuudessaan
aikaisemman hallintosäännön,
4. valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tekemään hallintosääntöön
teknisluonteisia täydennyksiä
Asian käsittely.
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Henna Hovi (SDP).
Hovi esitti seuraavat muutokset hallintosääntöluonnokseen;
12 §: Poistetaan lautakunnan tehtävistä kohdan 3) osalta lause: ” Yhteistyön
tavoitteena on vahvistaa maakunnallisen järjestöjen
neuvottelukunnan asemaa osana hyvinvointialueen ja kuntien
johtamis- ja päätöksentekorakenteita sekä vahvistaa
hyvinvointialueen demokratia- ja osallisuusrakenteita ja tuoda
päätöksentekoon järjestöjen erityisasiantuntijuutta vastinpariksi
julkiselle sektorille”
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140 §: Lisätään: Hyvinvointialueen henkilöstön edustajalla (pääluottamusmies,
työsuojeluvaltuutettu) on oikeus tulla kuulluksi lautakuntien lisäksi myös
henkilöstöjaostossa silloin kun jaostossa käsitellään hyvinvointialueen
henkilöstön asemaan vaikuttavia asioita. Asiasta on erikseen sovittava
etukäteen henkilösöjaoston puheenjohtajan kanssa
170 §: Lisätään: Henkilöstöjaoston puheenjohtajan vuosipalkkio 2 000 euroa
Puheenjohtaja kannatti Henna Hovin muutosesityksiä.
Ryhmäpuheenvuoron käytti Tapio Karvonen (Kok)
Karvonen esitti seuraavat muutokset hallintosääntöluonnokseen;
17 §: Muutetaan ja lisätään jäsenien valintaa seuraavasti: Jäsenet valitaan
hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten
jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi
edustaja. Toimintasäännössä määrätään edustajien määrästä ja perusteista.
18 §: Muutetaan ja lisätään jäsenien valintaa seuraavasti: Jäsenet valitaan
hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten
jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi
edustaja. Toimintasäännössä määrätään edustajien määrästä ja perusteista.
19 §: Muutetaan ja lisätään jäsenien valintaa seuraavasti: Jäsenet valitaan
hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten
jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi
edustaja. Toimintasäännössä määrätään edustajien määrästä ja perusteista.
101 §:Lisätään, että ”Nuorisovaltuusto voi nimetä aluevaltuuston kokoukseen
kaksi edustajaa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus”.
Puheenjohtaja kannatti Tapio Karvosen muutosesityksiä.
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Joni Mörk (PS).
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Riikka Turunen (Kesk).
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Joona Mielonen (Vas).
Mielonen esitti muutoksen hallintosääntöluonnoksen 12 §:ään siten, että 12kohta poistetaan aluehallituksen tehtävistä ja siirretään aluevaltuuston
tehtäviin.
Lisäksi Mielonen esitti toimenpidealoitteen, jonka mukaan ”Osallisuuden
rakenteet ja osallisuusohjelma osana johtamisjärjestelmää valmistellaan ja
tuodaan aluevaltuuston päätettäväksi”.
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Katja Andrejev (Vihr).
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Mikko Almgren (KD).
Almgren kannatti Sosiaalidemokraattien ja Kokoomuksen
hallintosääntöluonnos muutosesityksiä.
Ryhmäpuheenvuoron käytti valtuutettu Tomi Tuomisalo (Liike NYT).
Tuomisalo kannatti Sosiaalidemokraattien ja Kokoomuksen
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hallintosääntöluonnos muutosesityksiä.
Puheenvuoroja käyttivät: Nina Brask, Jenni Aikio, Krista Carpelan, Riku
Pirinen.
Valtuutettu Samuli Sibakoff esitti puheenvuorossaan hallintosääntöluonnoksen
170 §:ään seuraavaa muutosesitystä:
- Aluehallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin (edellisessä)
Kymsoten hallintosäännössä, eli 12 000 euroa/vuosi
Puheenvuoroja käyttivät: Toni Vainikka, Sheikki Laakso, Joona Mielonen,
Jaana Suikkanen.
Valtuutettu Miia Witting esitti hallintosääntöluonnokseen muutoslisäystä, että
”henkilöstöjohtaja toimii esittelijänä henkilöstöjaostossa”.
Piia Kleimola kannatti Joona Mielosen esityksiä.
Puheenvuoroja käyttivät: Ilari Van der Steen, Jukka Nyberg, Annikki Niiranen,
Riku Pirinen. Heikki Oksanen.
Janne Patjas kannatti Miia Wittingin muutoslisäys esitystä.
Miia Witting veti pois muutosesityksensä, jolloin sen käsittely raukesi.
Valtuutettu Inka Häkkinen esitti hallintosääntöluonnoksen seuraavaa muutosta:
”Poistetaan 52 §:ä sinne kuulumattomana”.
Minna Suomi ja Henna Hovi kannattivat Inka Häkkisen esitystä.
Puheenvuoron käytti: Ari Nevalainen
Hyväksyttiin yksimielisesti Henna Hovin ja Tapio Karvosen esittämät
muutosesitykset hallintosääntöluonnokseen.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettuja
muutosesityksiä pohjaehdotuksena olevaan hallintosääntöluonnokseen, joten
niistä tulee äänestää.
Äänestysmenettelyksi valittiin nimenhuutoäänestys.
Joona Mielosen muutosesitys koskien hallintosääntöluonnoksen 8 §:ää:
Ne, jotka kannattavat aluehallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Joona Mielosen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 55 JAA-ääntä ja 33 EI-ääntä.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti äänin 55 - 33 aluehallituksen esityksen mukaisesti.
Äänestysluettelo liitteenä 1.
Joona Mielosen esitys koskien toimenpidealoitetta osallisuuden rakenteita ja
osallisuusohjelman osalta:
Ne, jotka kannattavat sitä, että Mielosen esitystä ei liitetä valtuuston
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päätökseen äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Mielosen esitystä, että
toimenpidealoite liitetään valtuuston päätökseen äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 JAA-ääntä ja 35 EI-ääntä.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti äänin 23 - 35 liittää Mielosen toimenpidealoitteen
valtuuston päätökseen.
Samuli Sibakoffin muutosesitys koskien hallintosääntöluonnoksen 170 §:ää:
Ne, jotka kannattavat aluehallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Samuli Sibakoffin esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 40 JAA-ääntä ja 18 EI-ääntä.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti äänin 40 - 18 aluehallituksen esityksen mukaisesti.
Äänestysluettelo liitteenä 3.
Inka Häkkisen muutosesitys koskien hallintosääntöluonnoksen 52 §:ää:
Ne, jotka kannattavat aluehallituksen esitystä äänestävät JAA ja ne, jotka
kannattavat Inka Häkkisen esitystä äänestävät EI.
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 34 JAA-ääntä ja 24 EI-ääntä.
Päätös:
Aluevaltuusto päätti äänin 34 - 24 aluehallituksen esityksen mukaisesti.
Äänestysluettelo liitteenä 4.
Päätös
Aluevaltuusto
1. päätti hyväksyä yksimielisesti liitteenä olevan hallintosäännön ja siihen
kokouksessa esitetyt muutokset pykälien 12, 17, 18, 19, 101, 140 ja
170 osalta.
Liitteenä hyväksytty hallintosääntö kokonaisuudessaan.
2. päätti, että hyväksytty hallintosääntö tulee voimaan heti,
3. päätti, että hyväksytty hallintosääntö kumoaa kokonaisuudessaan
aikaisemman hallintosäännön,
4. päätti valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan tekemään hallintosääntöön
teknisluoteisia korjauksia
5. päätti, että toimenpidealoitteena osallisuuden rakenteet ja
osallistuusohjelma otetaan osana johtamisjärjestelmän valmistelua.
Oikaisuohje
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D/1084/00.02.12/2022

52 §

Aluevaltuuston valtuustoryhmien nimien hyväksyminen
Hallintosäännön 84 §:ssä todetaan seuraavaa:
Valtuutetut voivat muodostaa valtuustoryhmiä aluevaltuustotyöskentelyä varten.
Valtuustoryhmän muodostamisesta, nimestä ja puheenjohtajasta on annettava
aluevaltuuston puheenjohtajalle kirjallinen ilmoitus. Kaikkien ryhmään liittyvien
valtuutettujen on allekirjoitettava ilmoitus.
Valtuustoryhmänä pidetään myös yhtä valtuutettua, jos hän on tehnyt 2 momentissa
tarkoitetun ilmoituksen.
Aluevaltuusto hyväksyy valtuustoryhmien nimet. Nimi ei saa olla sopimaton.
Puolueen valtuustoryhmästä eronneiden valtuutettujen muodostaman uuden
valtuustoryhmän nimestä ei saa aiheutua sekaantumisvaaraa puolueen
valtuustoryhmän nimeen.
Hallintosäännön 83 § 4 mom. mukaan aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä
koskevien asioiden valmistelua johtaa aluevaltuuston puheenjohtaja, jollei
aluevaltuusto toisin päätä.

Aluevaltuusto on 31.3.2022 kokouksessa hyväksynyt 7 ryhmän nimet.
Aluevaltuuston puheenjohtajan ehdotus:
Käsitellään edellisen kokouksen jälkeen tulleet kirjalliset ilmoitukset.
Asian käsittely
Saapunut nimiehdotus: Liike Nyt
Päätös:

Hyväksyttiin.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1966/00.02.13/2022

53 §

Valtuustoaloite säännöllisten yhteisten keskustelujen käynnistäminen
kuntien kanssa
Perussuomalaisten valtuuostoryhmä (Joni Mörk):
Me allekirjoittaneet esitämme, että hyvinvointialueen johto aloittaa pikaisesti
säännölliset yhteiset keskustelut kuntien ja kaupungin 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.
Hyvinvointialueen talousraami tulee olemaan haasteellinen, kuten myös
kuntakentän. Tämä tulee väistämättä heijastumaan palveluiden tarvitsijoihin.
Tämän takia:
-

Päätös

Palveluverkon tarpeista on kyettävä keskustelemaan yhdessä.
Kuntalaisten ja kymenlaaksolaisten tarpeet muuttuvissa tilanteissa on
tunnistettava.
Tilannekuvaa eri vaihtoehdoista muuttuvassa hyvinvointialue- ja
kuntakentässä tulee päivittää säännöllisesti, etenkin näin murrosvaiheessa ja
taloudellisesti haastavina aikoina.
Yhteistoimintaa eri toimijoiden välillä on tiivistettävä.
On katsottava tulevaisuuteen ja pohdittava vaikutuksia, sekä mahdollisuuksia
mikäli hyvinvointialueita tulevaisuudessa yhdistetään.

Päätettiin yksimielisesti hallintosäännön 120 §:n perusteella lähettää aloite sitä
enempää käsittelemättä aluehallituksen valmisteltavaksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1967/00.02.13/2022

54 §

Valtuustoaloite työryhmästä, joka tutkii vaihtoehtoja rauhallisesti
käyttäytyvien päihtyneiden henkilöiden säilyttämisestä
selviämishoitoasemilla

Jouko Leppänen ja Nina Brask
Esitämme, että hyvinvointialueella perustetaan työryhmä, joka tutkii vaihtoehtoja
rauhallisesti käyttäytyvien päihtyneiden henkilöiden säilyttämisestä
selviämishoitoasemilla Kotkassa ja Kouvolassa ja terveydenhuollon
järjestämisvaihtoehtoja poliisilaitoksen poliisivankiloissa.
Hyvinvointialueuudistus tulee voimaan 1.1.2023, joka on sama kuin uudistettu
Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain (ns. putkalaki)
voimaantuloaika.
Ns. putkalain kokonaisuudistuksessa on hyvinvointialueisiin liittyviä asioita mm.
1.
2.
3.
4.

Vapautensa menettäneiden terveydenhuolto
Niin sanottujen rauhallisten päihtyneiden käsittely ja säilyttäminen
Tupakoinnin vieroitusoireiden hoito
Turvaamistoimenpiteiden käyttö

Olisi järkevää etsiä parhaat ratkaisut erityisesti rauhallisesti käyttäytyvien
päihtyneiden säilyttämisestä ja terveydenhuollon järjestämisestä
poliisivankiloissa.
Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluu poliisin vastuulla ja tiloissa olevien
vapautensa menettäneiden terveydenhuolto
Työryhmä tulisi perustaa mahdollisimman pian, joka koostuu Kaakkois-Suomen
poliisin asiantuntijoista ja Kymenlaakson hyvinvointialueen asiantuntijoista.
Asiaan liittyen on olemassa pohjatietoa muistiona.
Päätös

Päätettiin yksimielisesti hallintosäännön 120 §:n perusteella lähettää aloite sitä
enempää käsittelemättä aluehallituksen valmisteltavaksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1968/00.02.13/2022

§ 55 Valtuustoaloite hyvinvointialueen tilaisuuksien kokoustarjottavista
Keskustan valtuustoryhmä (Riikka Turunen)

Hyvinvointialueen tilaisuuksissa tarjottavat ateriat, välipalat ja kokoustarjoilut
Kymenlaakson hyvinvointialueen tärkeä tehtävä on tukea ja edistää
kymenlaaksolaisten terveyttä ja hyvinvointia. Hyvä ravitsemus on osa
kokonaisvaltaista terveydenedistämistä. Terveellisessä ruokavaliossa kiinnitetään
huomiota rasvan määrän ja laatuun sekä suolan ja sokerin määrään.
Monet luottamushenkilöt sekä virkamiehet työskentelevät pitkiä aikoja
kokoustarjoilujen varassa. Jotta edistämme työvirettä ja sitä kautta hyviä
päätöksiä tulee lounaan lisäksi kiinnittää erityistä huomiota kokoustarjoiluihin sekä
hyvinvointialueen tilaisuuksissa tarjottavien välipalojen terveellisyyteen.
Keskustan aluevaltuustoryhmä esittää, että kokoustarjoilujen on noudatettava
mahdollisimman pitkälle sydänmerkki-aterian 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.

Päätös

Päätettiin yksimielisesti hallintosäännön 120 §:n perusteella lähettää aloite sitä
enempää käsittelemättä aluehallituksen valmisteltavaksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Kymenlaakson hyvinvointialue
Aluevaltuusto

Pöytäkirja 5/2022
7.6.2022

20

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei lain
hyvinvointialueesta 141 §:n mukaan saa tehdä aluevalitusta:
Pykälät: 49, 50, 52, 53, 54, 55
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: 51
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.

