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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen varsinainen kokous
Aika
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Paikka

Maakuntatalo, sali 1, (ent. Hovioikeudentalo) Kouvola

Osallistujat
Jäsenet

Nina Brask
puheenjohtaja
Elina Inkeroinen-Lalu
1. varapuheenjohtaja
Mikko Jaanu
2. varapuheenjohtaja
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Joni Mörk
Jenni Aikio
Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen
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aluevaltuuston 1. varapuheenjohtaja
aluevaltuuston 3. varapuheenjohtaja
Kansalliskielilautakunnan puheenjohtaja
vt. hyvinvointialuejohtaja, esittelijä

Juhani Carlson, poissa 63 §
Ari Nevalainen

pelastusjohtaja, Kympe
vastuuvalmistelija, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä ja sihteeri
Johdon assistentti, Kymsote, tekninen siht.

Sanna Arponen
Kutsuttuna Tuuli Järvinen
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 136 §:n mukaan
avattuaan kokoukseen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 128:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja
tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus,
mikäli mahdollista vähintään neljää (4) päivää ennen kokousta.
Laki hyvinvointialueesta 611/2011 108 § 2 mom. mukaan muu toimielin kuin aluevaltuusto on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä
on läsnä.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 9.6.2022.
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 17.6.2022.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:

Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Christa Carpelan ja Elina Inkeroinen-Lalun.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Christa Carpelan ja Elina InkeroinenLalu.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 7/2022

Aluehallitus

13.06.2022

4

D/1928/00.02.14/2022

63 §

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

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 23.5.2022 § 48
kolme (3) toimialajohtajan virkaa, joita ovat johtajaylilääkäri, sosiaalipalvelujohtaja ja pelastusjohtaja. Pelastusjohtaja toimii pelastustoimen toimialajohtajana. Pelastustoimen toimialan tarkoitus on tuottaa
laissa tarkoitetut pelastustoimen palvelut hyvinvointialueelle.
Virat ovat olleet ilmoittautumismenettelyssä ajalla 24.5-7.6.2022. Hakuilmoitukset ovat olleet nähtävillä Kymenlaakson hyvinvointialueen
internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Pelastusjohtajan viran kelpoisuusehto on: Soveltuva ylemmän korkeakouluasteen tutkinto ja pelastuslain 57§:ssä tarkoitettu pelastustoimintaan osallistuvalta päällystöltä vaadittava pelastusalan tutkinto
sekä B-luokan ajokortti.
Hakuilmoituksessa on todettu, että toimialajohtaja (pelastusjohtaja)
vastaa pelastustoimen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa
aluehallituksen, hyvinvointialuejohtajan ja mahdollisen toimielimen
alaisuudessa. Toimialajohtaja raportoi toimialan taloudesta ja toiminnasta hyvinvointialuejohtajalle. Pelastusjohtaja toimii alueen pelastusviranomaisena.
Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus toimialajohtajana toimivan pelastusjohtajan virkaan. Valinta tehdään kokonaisarvioinnin
perusteella.
Juhani Carlson täyttää viran kelpoisuusehdon ja on virkaan soveltuva osaamisensa ja kokemuksensa perusteella.

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus valitsee toimialajohtajana toimiva pelastusjohtajan virkaan insinööri (YAMK) Juhani Carlsonin.
Asian käsittely.
Vt. hyvinvointialuejohtaja esitteli lyhyesti päätösehdotusta.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Päätös:

Hallitus päätti yksimielisesti valita pelastusjohtajan virkaan
(YAMK) Juhani Carlsonin.
Merkittiin, että esteellisyydestä ilmoittivat Juhani Carlson (asianosaisjäävi) ja Jari Larikka (yleislausekejäävi), ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Oikaisuvaatimusohje
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D/1927/00.02.14/2022

64 §

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

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 23.5.2022 § 48 Hyvinvointialueen kolme toimialajohtajan tehtävissä toimivan virkaa, joita ovat johtajaylilääkäri, sosiaalipalvelujohtaja ja pelastusjohtaja. Sosiaalipalvelujohtaja toimii sosiaalipalvelujen toimialan toimialajohtajana. Sosiaalipalvelujen toimialan tarkoitus on tuottaa laissa tarkoitetut
sosiaalihuollon palvelut hyvinvointialueelle.
Virat ovat olleet ilmoittautumismenettelyssä ajalla 24.5-7.6.2022. Hakuilmoitukset ovat olleet nähtävillä Kymenlaakson hyvinvointialueen
internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Sosiaalipalvelujohtajan viran kelpoisuusehto on: Soveltuva tiedekorkeakouluasteen tutkinto, lain sosiaalihuollon ammattihenkilöstä
(817/2015) 7§ mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Toimialajohtajana vastaat sosiaalipalvelujen toiminnasta sekä johdat
ja kehität toimintaa aluehallituksen, hyvinvointialuejohtajan ja mahdollisen toimielimen alaisuudessa. Toimialajohtajana raportoit toimialan taloudesta ja toiminnasta hyvinvointialuejohtajalle. Sosiaalipalvelujohtaja toimii sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana.
Ilmoittautumisaikana saapui yksi (1) hakemus toimialajohtajan, sosiaalipalvelujohtajan virkaan. Valinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella. :
Anu Salonen täyttää viran kelpoisuusehdon ja on virkaan soveltuva
osaamisensa ja kokemuksensa perusteella.

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus valitsee toimialajohtajana toimivan sosiaalipalvelujohtajan virkaan YTM, KTM Anu Salosen.
Päätös:

Aluehallitus päätti yksimielisesti valita sosiaalipalvelujohtajan virkaan
YTM, KTM Anu Salosen.
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Merkittiin, että esteellisyydestä ilmoittivat Minna Suomi (yleislausekejäävi), Verna Sydänmaanlakka (yleislausekejäävi) ja Riikka Turunen (yleislausekejäävi), ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
Aluehallitus oli päätösvaltainen, kun paikalla oli kymmenen (10) kolmestatoista (13) jäsenestä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 2 mom).
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D/1929/00.02.14/2022

65 §

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

Hyvinvointialueen hallitus perusti kokouksessaan 23.5.2022 § 48 Hyvinvointialueen kolme toimialajohtajan tehtävissä toimivan virkaa, joita ovat johtajaylilääkäri, sosiaalipalvelujohtaja ja pelastusjohtaja.
Johtajaylilääkäri toimii terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimialajohtajana. Terveyden ja sairaanhoidon palvelujen toimiala tuottaa
laissa tarkoitetut terveydenhuollon palvelut hyvinvointialueelle.
Virat ovat olleet ilmoittautumismenettelyssä ajalla 24.5-7.6.2022. Hakuilmoitukset ovat olleet nähtävillä Kymenlaakson hyvinvointialueen
internetsivuilla ja ilmoittautumismenettelystä on tiedotettu hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä.
Johtajaylilääkärin viran kelpoisuusehto on: Soveltuva tiedekorkeakouluasteen tutkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun
lain 559/1994 mukainen laillistus sekä kokemus hallinnollisista tehtävistä ja johtamistyöstä.
Hakuilmoituksessa on todettu, että toimialajohtaja vastaa terveyden
ja sairaanhoidon palvelujen toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa aluehallituksen, hyvinvointialuejohtajan ja mahdollisen toimielimen alaisuudessa. Toimialajohtaja raportoi toimialan taloudesta ja
toiminnasta hyvinvointialuejohtajalle. Johtajaylilääkäri toimii hyvinvointialueen terveydenhuollon johtavana viranhaltijana ja vastaavana
lääkärinä.
Ilmoittautumisaikana saapui kaksi (2) hakemusta toimialajohtajana
toimivan johtajaylilääkärin virkaan. Virkaan ilmoittautuivat johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa ja vastuuylilääkäri Ari Ronkainen. Molemmat hakijat täyttävät viran kelpoisuusehdon ja heillä on edellytettyä osaamista ja kokemusta viran hoitamiseen.
Virkaan ilmoittautuneet haastatellaan perjantaina 10.6.2022 ja valintaehdotus esitellään haastattelujen jälkeen. Valinta tehdään kokonaisarvioinnin perusteella. Haastattelijoina toimivat aluehallituksen
puheenjohtaja Nina Brask, vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen
ja rekrytointipäällikkö Tove Forsström.
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Vt. hyvinvointialuejohtajan 10.6.2022 täydentämä ehdotus:
Aluehallitus valitsee kokonaisarvioinnin perusteella toimialajohtajana
toimivan johtajaylilääkärin virkaan EL Marja-Liisa Mäntymaan.
Asian käsittely.
Vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen ja puheenjohtaja Nina
Brask kertoivat 10.6.2022 käydyistä haastatteluista.
Puheenvuoroja käyttivät: Samuli Sibakoff, Vesa Parkko, Ari Nevalainen, Annikki Niiranen, Petri Pekkola, Jari Larikka ja Christa Carpelan.
Päätös:

Aluehallitus päätti yksimielisesti valita johtajaylilääkärin virkaan EL
Marja-Liisa Mäntymaan.
Merkittiin, että esteellisyydestä ilmoittivat Minna Suomi (yleislausekejäävi), Verna Sydänmaanlakka (yleislausekejäävi) ja Riikka Turunen (yleislausekejäävi), ja he poistuivat kokouksesta asian käsittelyn
ja päätöksenteon ajaksi.
Aluehallitus oli päätösvaltainen, kun paikalla oli kymmenen (10) kolmestatoista (13) jäsenestä (Laki hyvinvointialueesta 108 § 2 mom).

Oikaisuvaatimusohje
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D/1932/01.01.01.00/2022

66 §

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.
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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 Inkeroinen-Lalu, 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.
JAA

EI

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

Äänestyksen tulos: 8 (kahdeksan) JAA ääntä ja 5 (viisi) EI ääntä.
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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.
Paula Werning teki puheenvuoronsa päätteeksi seuraavan muutosehdotuksen: Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajan viranhakua ei
jatketa.
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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
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
Päätös:

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,
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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.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Seuraava kokous
Seuraava kokous maanantaina 27.6.2022 klo 9.00 Kotkassa.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Muut asiat
Ei muita asioita.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukielto
Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä
ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 61, 62, 66, 67, 68.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Hyvinvointialueesta annetun lain 142 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 63, 64, 65.
Oikaisuvaatimuksen 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
saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Oikaisuvaatimusviranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään on Kymenlaakson hyvinvointialue, Aluehallitus
Postiosoite, Kotkantie 41, 48210 Kotka, kirjaamo
Käyntiosoite Kotkantie 41 D 9, 48210 Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai 05 22051
Aukioloaika: ma-pe klo 9.00-15.00
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava hyvinvointialueen kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 7/2022

Aluehallitus

13.06.2022

24

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville
yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
VALITUSOSOITUS
Muutosta voidaan hakea kirjallisella valituksella seuraavissa asiakohdissa
tehtyihin päätöksiin:
Pykälät:
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 7/2022

Aluehallitus

13.06.2022

25

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen
kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös:
-

se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

-

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä
myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Aluevaltuuston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen 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.
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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.
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Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 7/2022
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Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään
nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 17.6.2022.

Kokouksen puolesta
Puheenjohtaja
Nina Brask

Sihteeri

Ari Nevalainen

Pöytäkirja tarkastettu

Kouvola___.___. 2022
Christa Carpelan

Hamina ___.___. 2022
Elina Inkeroinen-Lalu
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