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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 11.8.2022. Päivitetty
12.8.2022.
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 26.8.2022.
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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83 §

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

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Jaanu ja Petri Pekkola.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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D/2711/00.04.00/2022

84 §

Jäsenehdokkaiden nimeäminen sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan
Valmistelija: hallinnon valmistelija, hallintojohtaja Ari Nevalainen,
p. 040 5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kymenlaakson hyvinvointialuetta nimeämään ehdokkaansa jäseneksi ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukuntaan. Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain (612/2021) ja sosiaali- ja terveydenhuollon
neuvottelukunnasta annetun asetuksen (484/2022) nojalla.
Valtioneuvosto asettaa neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä neljäksi vuodeksi kerrallaan. Neuvottelukunta on tarkoitus asettaa 19.9.2022 alkaen.
Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain
(609/1986) 4a §:n vaatimukset täyttyisivät, neuvottelukuntaan pyydetään ilmoittamaan jokaisen ehdokaspaikan osalta nais- ja miesehdokas sekä ilmoittamaan kumpi heistä olisi ensisijaisesti jäsen ja kumpi
varajäsen. Jäsenehdotukset pyydetään lähettämään 29.8.2022 mennessä sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon.

Liite:

Sosiaali- ja terveysministeriön kirje

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Kymenlaakson hyvinvointialue nimeää neuvottelukuntaan ensisijaiseksi jäseneksi hyvinvointialueen johtajaksi valitun Harri Hagmanin
ja varajäseneksi hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtaja
Nina Braskin.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Oikaisuohje

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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D/2769/00.02.14/2022

85 §

Hyvinvointialueen talousjohtajan viran kelpoisuusehtojen vahvistaminen ja viran
auki julistaminen
Valmistelija: Kymsoten henkilöstöjohtaja Maari Valli, p. 040 6473179,
maari.valli (a) kymsote.fi
Selostus:

Kymenlaakson hyvinvointialueen talousjohtajan virka on tullut avoimeksi 1.8.2022 alkaen.
Hallintosäännön mukaan talousjohtajan valitsee hallitus ja hallintosäännön mukaan viran julistaa haettavaksi valinnasta päättävä toimielin.
Talousjohtaja vastaa hyvinvointialueen ja konsernin taloustoimintojen ja -prosessien kokonaisvaltaisesta johtamisesta ja kehittämisestä
sekä yhteistyöstä taloushallinnon ulkoistuskumppanin kanssa. Talousjohtajan tehtäviin kuuluvat hyvinvointialueen talouden strateginen johtaminen yhteistyössä hyvinvointialueen johtajan ja muun johtoryhmän kanssa, investointien ja rahoituksen kokonaishallinta ja suunnittelu sekä sisäisen ja ulkoisen laskennan kehittäminen. Talousjohtaja on hyvinvointialueen johtoryhmän jäsen sekä osallistuu
tarvittaessa asiantuntijana hyvinvointialueen hallituksen kokouksiin.
Talousjohtajan viran kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto tiedekorkeakoulusta (KTM). Talousjohtajan virkaan valittavalta edellytetään useamman vuoden kokemusta
vaativista talousjohdon tehtävistä, rahoituksen kokonaishallinnasta ja
-suunnittelusta sekä vahvaa sisäisen ja ulkoisen laskennan osaamista. Virkaan valittavalla on erinomaiset yhteistyötaidot, itsenäinen ja
vastuuntuntoinen työskentelyote. Viran hoitaminen edellyttää analyyttistä kykyä hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Hakijalle luetaan
eduksi kokemus julkisen sektorin sekä elinkeinoelämässä hankittua
talousjohtamisen kokemusta.
Talousjohtajan virkaan valittavaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa, talousjohtajan palkka on kokonaispalkka ja sovellettava työaika kokonaistyöaika. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät Yleisen kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen (KVTES) mukaan.
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Talousjohtajan rekrytoinnissa tullaan käyttämään suorahakua
varmistamaan ja tukemaan rekrytoinnin onnistumista.
Suorahakuprosessiin kuuluu ehdokkaiden hakeminen suorahaun
kautta, hakijoiden haastattelut yhdessä rekrytointityöryhmän kanssa
ja kärkiehdokkaiden johtaja-arvioinnit.
Rekrytointiprosessiin nimetään rekrytointiryhmä, jossa mukana hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman (1.9.2022 alkaen), aluehallituksen
puheenjohtaja Nina Brask, henkilöstöjohtaja Maari Valli sekä kokouksessa nimettävät hallituksen jäsenet.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Hallitus päättää
-

Vahvistaa talousjohtajan viran kelpoisuusehdot.

-

Julistaa talousjohtajan viran haettavaksi 16.8. - 2.9.2022 väliseksi ajaksi.

Asian käsittely.
Henkilöstöjohtaja Maari Valli ja vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen selostivat asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Jenni Aikio, Maari Valli, Annikki Niiranen,
Jouko Leppänen, Marjo Lakka, Markku Pakkanen, Nina Brask, Elina
Inkeroinen-Lalu ja Ari Nevalainen.
Päätös:

Hallitus vahvisti yksimielisesti viran kelpoisuusehdoksi soveltuva
ylempi korkeakoulututkinto tiedekorkeakoulusta. Talousjohtajan virkaan valittavalta edellytetään useamman vuoden kokemusta vaativista talousjohdon tehtävistä, rahoituksen kokonaishallinnasta ja suunnittelusta sekä vahvaa sisäisen ja ulkoisen laskennan osaamista. Lisäksi hakijalle luetaan eduksi kokemus julkisen sektorin sekä
elinkeinoelämässä hankittua talousjohtamisen kokemusta. Virkaan
valittavalla on erinomaiset yhteistyötaidot, itsenäinen ja vastuuntuntoinen työskentelyote. Viran hoitaminen edellyttää analyyttistä kykyä
hahmottaa laajoja kokonaisuuksia.
Hallitus vahvisti rekrytointiryhmän jäseniksi hyvinvointialuejohtaja
Harri Hagman (1.9.2022 alkaen), aluehallituksen puheenjohtaja Nina
Brask, henkilöstöjohtaja Maari Valli ja hallintojohtaja Ari Nevalainen.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Aluevaltuuston päätösten täytäntöönpano ja lainvoimaisuus
Hyvinvointialuelain 43 §:n mukaan aluehallitus vastaa aluevaltuuston
päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Jos aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, aluevaltuusto on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen, aluehallituksen on jätettävä päätös
täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava aluevaltuuston
uudelleen käsiteltäväksi.
Aluevaltuuston päätökset ovat syntyneet laillisessa ja oikeassa järjestyksessä eivätkä mene valtuuston toimivallan ulkopuolelle.
Hyvinvointialuelain 148 §:n päätös voidaan panna täytäntöön ennen
kuin se on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa
ryhtyä, jos oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta
hyödyttömäksi taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai
viranhaltija taikka valitusviranomainen kieltää täytäntöönpanon.
Aluevaltuuston kokousten 11.5.2022, 7.6.2022 päätöksistä ei ole jätetty valituksia määräaikaan mennessä Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Aluevaltuuston kokouksen 22.6.2022 pykälän 61 osalta (Hyvinvointialuejohtajan valinta) on jätetty valitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen,
joten tältä osin päätös ei ole lainvoimainen, ja siten pykälä 61 on soveltuvin osin täytäntöön pantavissa. Hyvinvointialuejohtaja toimii virkaatekevänä.
Liitteet:

Aluevaltuusto 11.5.2022 asialuettelo
Aluevaltuusto 7.6.2022 asialuettelo
Aluevaltuusto 22.6.2022 asialuettelo

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Hallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 11.5.2022, 7.6.2022 ja
22.6.2022 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu aluevaltuustolle, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt
päätökset täytäntöön, pois lukien 22.6.2022 pykälä 61 valintapäätös.
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Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Elina Inkeroinen-Lalu, Ari Nevalainen, Annikki Niiranen, Nina Brask ja Petri Pekkola.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 9.32 - 9.36.
Päätös:

Hallitus päättää todeta, että aluevaltuuston 11.5.2022, 7.6.2022 ja
22.6.2022 tekemät päätökset eivät ole syntyneet virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu aluevaltuustolle, eivätkä päätökset muutenkaan ole lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä, hallitus päättää panna tehdyt
päätökset täytäntöön, myös 22.6.2022 pykälän 61 valintapäätös soveltuvin osin. Hyvinvointialuejohtaja toimii virkaatekevänä.
Aluehallitus päätti yksimielisesti tarkistaa tämän pykälän
kokouksessa.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Aluehallituksen läsnäolo- ja puheoikeudet
Valmistelija: Hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, puh. 040 5217684
Ari.nevalainen (at) kymsote.fi
Aluehallitus 18.3.2022, 3 §
Selostus asiasta
Hallintosäännön 133 §:n mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän
lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus
aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla aluehallituksen kokouksessa sekä aluehallituksen puheenjohtajalla ja hyvinvointialuejohtajalla muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä aluevaltuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.
Toimielin voi päättää asiantuntijan kuulemisesta yksittäisessä asiassa. Asiantuntija voi olla läsnä kokouksessa asiasta käytävän keskustelun päättymiseen asti.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet muutosjohtaja Lauri Lehdolle, Kymenlaakson pelastusjohtaja Juhani Carlsonille
ja viestinnän vastuuvalmistelija, viestintäjohtaja Anni Björklundille.
Asian käsittely.
Päätös:
Aluehallitus päätti ehdotuksen mukaisesti. Lisättiin läsnäolo-oikeus
teknisille sihteereille.
__________________________
Aluehallitus 15.8.2022
Aluehallitus on päättänyt 18.3.2022, että Kymsoten hallintojohtajan
ja aluehallinnon hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen toimii
aluehallituksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä ja Nevalaisen sijaisena toimii lakimies ja hallinnonvalmistelija Teppo Saarela.
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Aluehallituksen 18.3.2022 tekemän päätöksen mukaisesti läsnäoloja puheoikeus aluehallituksen kokouksessa on muutosjohtaja Lauri
Lehdolla, Kymenlaakson pelastusjohtaja Juhani Carlsonilla ja viestinnän vastuuvalmistelija, viestintäjohtaja Anni Björklundilla.
Aluehallitus on valinnut toimialajohtajat kokouksissaan 13.6.2022 ja
27.6.2022 seuraavasti:
-

Pelastustoimen toimialajohtajana toimiva pelastusjohtaja Juhani Carlson
Sosiaalipalvelujen toimialajohtajana toimiva sosiaalipalvelujohtaja Anu Salonen
Terveyden- ja sairaanhoidon palvelujen toimialajohtajana toimiva johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa
Konsernipalvelujen toimiajajohtaja (oto) hallintojohtaja Ari Nevalainen
Strategia- ja integraatiopalvelujen toimiajajohtaja (oto) kehitysjohtaja Lauri Lehto

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeudet toimialajohtajina toimiville johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaalle ja sosiaalipalvelujohtaja Anu Saloselle.
Asian käsittely.
Vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen selvitti asiaa.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti päätösehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Hyvinvointialuejohtajan viran vastaanottaminen
Selostus
Aluevaltuusto päätti 22.6.2022 § 61 valita hyvinvointialuejohtajan virkaan DI Harri Hagmanin. Aluevaltuuston päätöksen 8.3.2022 § 15
mukaan virka täytetään toistaiseksi ja virassa noudatetaan kuuden
kuukauden koeaikaa, valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja virkaan valitulle
henkilölle tehdään turvallisuusselvityslain mukainen perusmuotoinen
henkilöturvallisuusselvitys.
Harri Hagman on ilmoittanut ottavansa viran vastaan 1.9.2022. Hän
on esittänyt aluehallituksen puheenjohtajalle hyväksytyn lääkärintodistuksen terveydentilastaan. Suojelupoliisi on tehnyt Hagmanista
perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen sisältäen ulkomaansidonnaisuuksien selvityksen.
Hagman on toimittanut hyväksyttävän lääkärinlausunnon terveydentilastaan työnantajalle sekä Suojelupoliisi on laatinut Hagmanista perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen, joka on esteetön ja voimassa 10.8.2027 asti.
Aluevaltuuston ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa aluehallitus.
Aluevaltuuston päätös on annettu tiedoksi asianosaisille 29.6.2022
sähköisenä tiedoksiantona. Valitusaika päättyy 1.8.2022.
Aluevaltuuston pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivuille 29.6.2022. Valitusaika päättyy
5.8.2022.
Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamosta puhelimitse 8.8.2022 saadun tiedon mukaan aluevaltuuston päätöksestä on tehty yksi aluevalitus, joten virkavaalipäätös ei ole tullut lainvoimaiseksi.
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää
1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä,
2. todeta, että hyvinvointialuejohtajan virkavaalia ei voida tässä vaiheessa vahvistaa aluevalituksen johdosta,
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3. hyväksyä, että Harri Hagman ottaa hyvinvointialuejohtajan viran
vastaan 1.9.2022 ja Hagman toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana niin pitkään, kunnes virkavaalipäätös on tullut lainvoimaiseksi,
4. todeta, että kuuden kuukauden koeaika alkaa viran hoitamisesta
1.9.2022 alkaen virkaatekevänä
Päätös:

Hallitus päätti
1. käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä,
2. todeta, että hyvinvointialuejohtajan virkavaalia ei voida tässä vaiheessa vahvistaa aluevalituksen johdosta,
3. hyväksyä, että Harri Hagman ottaa hyvinvointialuejohtajan viran
vastaan 1.9.2022 ja Hagman toimii virkaa tekevänä hyvinvointialuejohtajana niin pitkään, kunnes virkavaalipäätös on tullut lainvoimaiseksi,
4. todeta että kuuden kuukauden koeaika alkaa viran hoitamisesta
1.9.2022 alkaen virkaatekevänä.
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D/2765/00.02.14/2022

89 §

Hyvinvointialuejohtajan johtajasopimus
Valmistelija: Hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, p. 040 5217684
ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus
Aluevaltuusto valitsi 22.6.2022 § 61 hyvinvointialuejohtajan virkaan
Harri Hagmanin. Hyvinvointialuelain 46 §:n mukaan hyvinvointialueen ja hyvinvointialuejohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa
sovitaan hyvinvointialueen johtamisen edellytyksistä.
Hallintosäännön 44 §:n mukaan aluehallitus päättää hyvinvointialuejohtajan palkkauksesta ja palkan tarkistamisesta.
Virkaan valittu Harri Hagman on valintahaastatteluissa esittänyt noin
15 000 euron palkkatoivomuksen.
Johtajasopimus sisältää Hagmanin esityksen kokonaispalkaksi
15 100 euroa kuukaudessa.
Johtajasopimuksen hyväksyy aluehallitus. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä hyvinvointialuejohtajan ja aluehallituksen puheenjohtajan työnjaosta hyvinvointialueen johtamisessa. Otettaessa
sopimukseen työnjakoa koskevia määräyksiä on otettava huomioon,
mitä hallintosäännössä määrätään.
Hyvinvointialuejohtajan virkavaalia ei voida vahvistaa, koska valintapäätöksestä on jätetty aluevalitus Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.
Päätös ei ole saanut lainvoimaa. Tämä on otettava huomioon hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksessa.
Johtajasopimus on kuitenkin perusteltua solmia hyvinvointialueen ja
Harri Hagmanin välillä, koska hyvinvointialuelaki velvoittaa hyvinvointialuetta ja valittua hyvinvointialuejohtajaa solmimaan johtajasopimuksen ja asian käsittely muutoksenhakuasteessa kestänee ajanjakson, jota ei voida pitää vähäisenä.
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista,
joilla johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet hyvinvointialuelain 47 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta ratkaistaan. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin menettelyn ohella sopia johtajalle
maksettavasta erokorvauksesta. Koska edellä todetun johdosta valintapäätös ei ole lainvoimainen, erokorvaus on sopimuksessa
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ehdollisena ja se voi tulla sovellettavaksi valintapäätöksen tultua
lainvoimaiseksi. Mikäli valintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, erokorvauskohta ei tule sovellettavaksi.
Hallintosäännön 5 § 1 mom. 4- kohdan mukaan aluehallituksen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtia aluehallituksen ja aluevaltuuston
kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla.
Aluehallituksen puheenjohtaja on valmistellut hallintosäännön mukaisesti hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen.
Aluehallituksen hyväksymä johtajasopimus liitetään osaksi pöytäkirjaa.
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää
1. että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä,
2. hyväksyy hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen liitteen
mukaisesti,
3. osana johtajasopimusta hyvinvointialuejohtajalle maksetaan
kokonaispalkkana 15 100 euroa kuukaudessa,
4. saattaa asian tiedoksi aluevaltuustolle.
Aluehallitus päättää tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.
Asian käsittely.
Puheenjohtaja selosti asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Nina Brask, Ari Nevalainen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jarkko Harjumaaskola, Tapio Karvonen, Markku Pakkanen, Samuli Sibakoff, Juhani Carlson, Christa Carpelan, Jouko Leppänen, Teppo Saarela, Joni Mörk, Mikko Jaanu, Petri Pekkola ja
Vesa Parkko.
Päätös:

Aluehallitus
1. Päätti, käsitellä asian puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä,
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2. hyväksyi hyvinvointialuejohtajan johtajasopimuksen liitteen mukaisesti,
3. päätti, että osana johtajasopimusta hyvinvointialuejohtajalle maksetaan kokonaispalkkana 15 100 euroa kuukaudessa,
4. päätti saattaa asian tiedoksi aluevaltuustolle.
Aluehallitus päätti tarkistaa tämän pykälän kokouksessa.

Oikaisuohje
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Ilmoitusasiat sekä ottomenettelyä varten saapuneet päätökset ja pöytäkirjat
Saapuneet kirjeet/asiakirjat
Ei saapuneita kirjeitä.
Valtuustoaloitteet
Ei saapuneita valtuustoaloitteita
Pöytäkirjat
Ei pöytäkirjoja.
Viranhaltijapäätökset
Vt. hyvinvointialuejohtajan päätökset:
Päätös 33/2022, päätöspäivä 28.6.2022: 400191_7 ICT-muutosrahoitus, TORI: Henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönotto-projektin
hankinta Sarastia Oy:ltä.
Päätös: Päätän valita Henkilöstöhallinnon palveluiden käyttöönottoprojektin toteuttajaksi toimittajan Sarastia Oy:n. Hankinnan arvo on
enintään 342 214,52 € + alv 24%. Hankinta sisältää 616 htp.
Hankintaan ei voida sisällyttää muita kustannuksia.
Virkavalintapäätökset päätösnumeroilla 7-32 ja 34-46 liitteenä.
Vt. hyvinvointialuejohtajan sijaisen ehdotus:
Aluehallitus
-

Merkitsee viranhaltijapäätökset tietoon saatetuiksi.

-

Toteaa ettei uusia saapuneita kirjeitä, valtuustoaloitteita
eikä pöytäkirjoja ole käsiteltävänä.
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Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Jouko Leppänen, Christa Carpelan, Verna
Sydänmaanlakka, Nina Brask ja Juhani Carlson.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 9/2022

Aluehallitus

15.08.2022

91 §

18

Muut asiat
1. Hallitus totesi, että Hyvinvointialueen talousraamia tulee käsitellä seuraavassa iltakoulussa.
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Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään Virolahdella. Kokousaika päätetään myöhemmin.
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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: 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Hyvinvointialueesta annetun lain 142 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 84 ja 89.
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.
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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
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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.
Valitukseen on liitettävä:
-

päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys
valitusajan alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu
Oikeudenkäyntimaksut Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270
euroa.
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Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään
nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 26.8.2022.

Kokouksen puolesta
Puheenjohtaja
Nina Brask

Sihteeri

Ari Nevalainen

Pöytäkirja tarkastettu

Kouvola___.___. 2022
Mikko Jaanu

Kotka ___.___. 2022
Petri Pekkola
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