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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan
avattuaan kokoukseen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä onko
kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 135: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 15.9.2022. Päivitetty
16.9.2022 ja 19.9.2022.
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 23.9.2022.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Ennen varsinaisten asiapykälien käsittelyä vt. hyvinvointialuejohtaja
ehdotti asialistan käsittelyjärjestykseen muutosta siten, että 113 §
käsitellään ensimmäisenä asiapykälänä.
Päätös:

Päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä siten, että 113 § käsitellään ensimmäisenä asiapykälänä.
Todettiin läsnäolijat sekä kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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109 §

Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat jäsenet Markku Pakkasen ja Vesa Parkon.
Päätös:

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Markku Pakkanen ja Marjo Lakka.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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D/3233/02.05.01.00/2022

110 §

Kymenlaakson hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023-2027
Valmistelija: Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen, p. 040 6821290,
kati.kalviainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Hyvinvointialueiden investointeja rajoittaa valtioneuvoston vahvistama lainanottovaltuus, ja hyvinvointialueita koskee myös velvollisuus
laatia investointisuunnitelma ministeriön hyväksyttäväksi. Tarkoituksena on varmistaa, että hyvinvointialue suunnittelee investoinnit taloudellisesti kestävästi siten, että niihin käytettävissä oleva rahoitus
riittää ja että hyvinvointialueiden laajoja investointeja koskevat hankkeet suunnitellaan valtakunnallisten strategisten tavoitteiden mukaisesti ja kustannusvaikuttavasti huomioiden muiden hyvinvointialueiden vastaavat suunnitelmat sekä väestön palvelutarpeet. Hyvinvointialueen rahoituksen riittävyys varmistetaan vuosittain vahvistettavalla investointeja varten otettava pitkäaikaisen lainan ottamista koskevalla rajoitteella. Investointisuunnitelma on hyväksyttävä, jos hylkäämisen kriteerit eivät täyty.
Hyvinvointialueesta annetun lain 16 §:n mukaan hyvinvointialueen
on vuosittain laadittava investointisuunnitelma seuraavaa tilikautta
seuraavien neljän tilikauden aikana aloitettavista hyvinvointialuekonsernin investoinneista ja niiden rahoituksesta. Investointisuunnitelma
koostuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen osasuunnitelmista. Investointisuunnitelman tulee sisältää tiedot investoinneista ja investointeja vastaavista sopimuksista. Lisäksi sen tulee sisältää tiedot hyvinvointialueen toimitilojen ja kiinteistöjen sekä muiden
pitkävaikutteisten hyödykkeiden suunnitelluista luovutuksista. Myös
muita kokonaisuuksia koskevista investoinneista tulisi esittää tiedot.
Näitä olisivat etenkin tiedot laitteita, kalustoa sekä tieto- ja viestintäteknisiä ratkaisuja koskevista investoinneista. Investointisuunnitelma
ei saa olla ristiriidassa hyvinvointialueesta annetun lain 15 §:ssä tarkoitetun hyvinvointialueen lainanottovaltuuden kanssa, eli lainanottovaltuuden perusteella otettavaksi suunnitellun lainarahoituksen sekä
mahdollisen muun rahoituksen tulee kattaa suunnitelman sisältävät
menot.
Voimaanpanolain mukaan hyvinvointialueen lainanottovaltuus vuodelle 2023 määritellään hyvinvointialueille siirtyvien sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien kuntayhtymien vuoden 2021 tilinpäätöksen
tietojen ja vuoden 2022 talousarvion tietojen perusteella. Vuoden
2023 lainanottovaltuus on laskettu keskimääräisen vuosikateprosentin perusteella. Toteutuva vuosikate voi kuitenkin poiketa keskimää-
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räisestä, minkä vuoksi myöhempien vuosien lainanottovaltuus voi
poiketa olennaisesti vuoden 2023 valtuudesta.
Valtioneuvosto on päättänyt 16.6.2022 (VM/2022/109) Kymenlaakson hyvinvointialueen lainanottovaltuuden määräksi 2023 vuodelle
225.445.146 €. Lainanottovaltuus koskee vain hyvinvointialuetta,
eikä rajoita hyvinvointialueen konserniin kuuluvien yhtiöiden lainanottovaltuutta.
Vuosien 2023-2027 investointisuunnitelman pääpaino on vuoden
2023 sitovassa osuudessa. Investointisuunnitelma on esitettävä ministeriöille 1.10.2022 mennessä.
Investointisuunnitelmassa varsinaiset investoinnit ovat ICT-investointeja. Merkittävimmät investoinnit vuodelle 2023 ovat arkistodigitalisaation toteuttamiseen tehtävä hankinta 1,8 M€, talouden ja kustannuslaskennan järjestelmähankinta 0,5 M€ ja HR-järjestelmien uudistaminen automaation ja raportoinnin kehittämiseksi 0,5 M€. Talouden järjestelmähankinnalla sähköistetään nykyiset, täysin manuaaliset prosessit raportoinnin laadun ja prosessitehokkuuden saavuttamiseksi. Infra-hakkeen suuruus vuodelle 2023 on 3,1 M€. ICT-investoinnit ovat vuodelle 2023 yhteensä 7,5 M€, suunnitteluvuosille
2024 - 2027 yhteensä 20,3 M€. ICT-Investoinnit toteutetaan usean
vuoden hankekokonaisuuksina TORI, TOSI ja INFRA, joista INFRA
voi sisältää myös joitakin laitehankintoja.
Investointeja vastaavat sopimukset ovat pääsääntöisesti vuokrasopimuksia. Merkittävimmät vuokrasopimukset kohdistuvat palvelutoiminnan kiinteistöihin, joista merkittävin vuokrasopimus kohdistuu Kymenlaakson keskussairaalan alueen rakennushankkeeseen, vuodelle 2023 noin 19,5 M€ ja suunnitteluvuosille 2024 - 2027 noin
88,5 M€. Investoinnissa toteutetaan vuonna 1966 valmistuneen keskussairaalan peruskorjaus- ja laajennustyöt. Hankkeelle on haettu
vuoden 2017 aikana ministeriön poikkeuslupa. Hanke on esitetty valmistumisen ja käyttöönoton mukaisesti vuosilla 2023 - 2027. Sosiaali- ja terveysalojen muiden rakennushankkeiden tavoitteena on
sujuvoittaa palvelutuotantoa, sekä saavuttaa kustannussäästöjä toiminnallisten parannusten ja vuokratason alentamisen mukaisesti.
Vuoden 2023 investointi sosiaali- ja terveysaloille on 24 M€ ja suunnitteluvuosille 118 M€. Pelastustoimen rakennusinvestointien määrä
vuodelle 2023 on 6 M€ ja suunnitteluvuosille 6,7 M€. Rakennusinvestoinnit vuodelle 2023 on yhteensä 30 M€ ja suunnitteluvuosille
2024 - 2027 yhteensä 125,8 M€.
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Laite- ja kalustohankinnat tehdään pääasiassa vuokrasopimuksella.
Pelastustoimen vuokrasopimukset kohdistuvat pääasiassa pelastuskaluston, erityisesti paloautojen hankintoihin. Pelastustoimen investoinnin arvo vuodelle 2023 on 1,4 M€. Sosiaali- ja terveysalojen
investointeja vastaavista sopimuksista suurin kohdistuu hoitolaiteinvestointeihin 1,5 M€, sekä operatiivisten laitteiden hankintaan
0,8 M€ ja ambulanssihankintoihin 0,6 M€. Investointien määrä vuodelle 2023 on yhteensä 5,6 M€ ja suunnitteluvuosille 2024 -2027 yhteensä 23,7 M€.
Vuotuinen vuokravastuiden muutos -yhteenvedossa on esitetty
vuositason muutos vuokratasoon. Vuoden 2023 vuokran nousu
on 1,1 M€ ja suunnittelukaudella 2024 - 2027 yhteensä 12,8 M€.
Investointisuunnitelman mukainen investointi vuodelle 2023 on
7,5M€ ja investointeja vastaavien sopimuksien arvo toteutumisajankohdan mukaisesti 35,6 M€. Investointisuunnitelman mukainen
hankkeisiin sitoutumisen arvo vuodelle 2023 on 137,5 M€. Investointisuunnitelman arvo suunnittelukaudelle 2023 - 2027 on 199,1 M€.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi ministeriölle laaditun Kymenlaakson hyvinvointialueen investointisuunnitelman
2023-2027.
Asian käsittely.
Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen selosti asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Joni Mörk, Jyrki Gerlander ja Samuli Sibakoff.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3062/00.02.01/2022

111 §

Valtionavustushankkeiden hallinnoinnin siirto Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja osatoteuttajien
muutosten hyväksyntä
Valmistelija: Muutosjohtaja, kehitysjohtaja Lauri Lehto p. 040 4898652,
lauri.lehto (a) kymenhva.fi ja kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen,
p. 040 1469323, ninni.taavitsainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Kymenlaakson hyvinvointialueen käynnistyessä 1.1.2023, tulee sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaan valtionavustushankkeiden hallinta siirtää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kymenlaakson hyvinvointialueelle. Lisäksi osatoteuttajien muutokset tulee ilmoittaa. Siirtomenettely tarvitaan myös silloin,
kun hanke päättyy 31.12.2022, mutta avustuksen käyttöaika raportoinnin osalta ulottuu vuodelle 2023.
Avustuksen siirtoa varten hankehallinnoija eli avustuksen nykyinen
saaja hakee muutosta valtionavustuspäätökseen. Hakemukseen liitetään hyvinvointialueen suostumus avustuksen siirtoon. Valtionapuviranomainen tekee päätöksen avustuksen siirtämisestä. Muutokset
avustuksen käyttäjissä (osatoteuttajissa) ilmoitetaan lomakkeella ja
se liitetään hakemukseen.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on
saanut valtionavustuspäätöksen seuraaviin hankkeisiin:
Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-hanke (VN/5541/2022)
Avustuksen määrä on enintään 1 490 000 euroa. Avustus on käytettävissä aikavälillä 1.1.2022 - 31.12.2022 sekä hankkeen raportoinnin
kustannuksiin aikavälillä 1.1.2023 - 30.4.2023. Avustuksen käyttäminen raportointiin edellyttää avustuksen siirtoa hyvinvointialueelle.
Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminnasta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti.
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kymenlaakso -hanke
(VN/10035/2020)
Avustuksen määrä enintään 2 569 000 euroa. Avustus on käytettävissä aikavälillä 1.1.2020 - 31.12.2022 syntyviin kustannuksiin.
Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminnasta aiheutuvat kulut täysimääräisesti.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 11/2022

Aluehallitus

19.09.2022

9

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus Kymenlaakso -hanke
(VN/26199/2021)
Avustuksen määrä enintään 5 168 968 euroa. Valtionavustus täydentää 30.6.2020 hankkeelle myönnettyä valtionavustusta (VN/
10035/2020)
Hanke liittyy Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen Kymenlaakson hyvinvointialueella. Valtionavustus täydentää 30.6.2020 hankkeelle myönnettyä valtionavustusta (VN/10035/2020). Avustus on käytettävissä aikavälillä 1.1.2021 31.12.2023 syntyviin kustannuksiin sekä hankkeen raportointiin aikavälillä 1.1.2024 - 31.4.2024. Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminnasta aiheutuvat kustannukset täysimääräisinä.
Työkykyohjelman Työkykyä tukemassa Kymenlaakso -hanke (VN/
14872/2020)
Avustuksen määrä 382 800 euroa. Valtionavustus on käytettävissä
aikavälillä 1.8.2020 - 31.12.2022 syntyviin kustannuksiin sekä hankkeen raportointiin aikavälillä 1.1.2023 - 30.4.2023. Avustuksella voidaan kattaa enintään 80 % toiminnan valtionavustukseen oikeuttavista kustannuksista.
Tulevaisuuden kotona-asumista tukevat palvelut iäkkäille Kymenlaakso -hanke (VN/27566/2021)
Avustuksen määrä on 1 101 000 euroa. Valtionavustus on tarkoitettu
käytettäväksi aikavälillä 1.1.2022 - 31.12.2023 syntyviin kustannuksiin. Avustus on käytettävissä myös päätöksen ehdoissa tarkemmin
määriteltyihin hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä
1.1.2024 - 30.4.2024.
Avustuksella voidaan kattaa hanketoiminasta aiheutuvat kustannukset täysimääräisesti. Avustusta saa käyttää avustuksen saajan
(hankehallinnoija) toiminnan kustannuksiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 11/2022

Aluehallitus

19.09.2022

10

Kymenlaakson hyvinvointialue on saanut valtionavustuspäätöksen seuraaviin hankkeisiin:
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen esivalmistelu (VN/26984/2021)
Avustuksen määrä on 997 065 euroa.
Avustus on käytettävissä aikavälillä 1.7.2021 - 31.12.2025 syntyviin
kustannuksiin sekä hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2026 - 30.4.2026.
Osatoteuttajat:
Hamina 0242496-6
Kotka 0160225-7
Kouvola 0161075-9
Miehikkälä 0162675-0
Pyhtää 0162798-0
Virolahti 0207033-6
Kymsote 0725901-5 (päättyy 31.12.2022)
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoshanke (VN/26976/2021)
Avustuksen määrä on 4 992 211,30 euroa. Avustus on käytettävissä
aikavälillä 1.1.2022 - 31.12.2025 syntyviin kustannuksiin sekä hankkeen raportointiin liittyviin kustannuksiin aikavälillä 1.1.2026 30.4.2026.
Osatoteuttajat:
Hamina 0242496-6
Kotka 0160225-7
Kouvola 0161075-9
Miehikkälä 0162675-0
Pyhtää 0162798-0
Virolahti 0207033-6
Kymsote 0725901-5 (päättyy 31.12.2022)
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Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on
osatoteuttaja seuraavissa hankkeissa:
Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen ohjelma (VN/17853/2021)
Kymsote osatoteuttajana.
Hankkeen hallinnoija on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri.
Avustuksen määrä on 1 600 000 euroa. Kymsoten rahoitusosuus on
170 000 euroa. Avustus on käytettävissä aikavälillä 1.11.2021 31.12.2023 syntyviin kustannuksiin sekä raportointiin 1.1.2024 30.4.2024.
Vastuullinen työkyvyn tuki (VN/24288/2020)
Kymsote osatoteuttajana.
Hankkeen hallinnoija on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri.
Avustuksen määrä on 5 000 000 euroa. Kymsoten rahoitusosuus
1.11.2021 - 30.9.2023 on 100 000 euroa. Avustus on käytettävissä
ajalla 1.9.2020 - 30.9.2023. Hankkeessa mukana olevat sairaanhoitopiirit osallistuvat hankkeeseen työpanoksellaan. Avustusta ei käytetä näihin kustannuksiin.
Yhes eteenpäin (VN/17810_2020)
Hankkeen hallinnoija on Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän osatoteuttajuus päättyy 31.12.2022.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy valtionavustushankkeiden siirrot hyvinvointialueelle alla luetelluin muutoksin sekä valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan siirtoasiakirjat:
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Suomen kestävän kasvun ohjelman RRP-hanke (VN/5541/2022)
-

Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.
Osatoteuttajat jatkavat muutoksetta:
Kouvolan kaupunki 0161075-9
Kotkan kaupunki 0160225-7
Miehikkälän kunta 0162676-0
Pyhtään kunta 0162798-0
Virolahden kunta 0207033-6
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
(HUS) 1567535-0

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (VN/10035/2020)
-

Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.
Osatoteuttajana HUS jatkaa muutoksetta

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus (VN/26199/2021)
-

Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.
Osatoteuttajana HUS jatkaa muutoksetta

Työkykyohjelmaa toteuttava hanke (VN/14872/2020)
-

Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle.
Osatoteuttajia ei ole

Tulevaisuuden kotona-asumista tukevat palvelut iäkkäille Kymenlaakso -hanke (VN/27566/2021)
-

Hankkeen hallinnointi siirtyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueelle
Osatoteuttajia ei ole
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoksen esivalmistelu (VN/26984/2021)
-

-

Hankkeen hallinnointi säilyy hyvinvointialueella
Osatoteuttajat 1.1.2023 alkaen:
Hamina, 0242496-6
Kotka, 0160225- 7
Kouvola, 0161075-9
Miehikkälä, 0162675-0
Pyhtää, 0162798-0
Virolahti, 0207033-6
Osatoteuttajuus päättyy 31.12.2022:
Kymsote, 0725901-5

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICT-muutoshanke (VN/26976/2021)
-

-

Hankkeen hallinnointi säilyy hyvinvointialueella
Osatoteuttajat 1.1.2023 alkaen:
Hamina, 0242496-6
Kotka, 0160225- 7
Kouvola, 0161075-9
Miehikkälä, 0162675-0
Pyhtää, 0162798-0
Virolahti, 0207033-6
Osatoteuttajuus päättyy 31.12.2022
Kymsote, 0725901-5

Palliatiivisen hoidon palvelujen tuottaminen ja laadun parantaminen ohjelma (VN/17853/2021)
-

Hankkeen osatoteuttaja vaihtuu Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymästä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueeksi
Hankkeen hallinnoija on HUS

Vastuullinen työkyvyn tuki (VN/24288/2020)
-

Hankkeen osatoteuttaja vaihtuu Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymästä 1.1.2023 alkaen Kymenlaakson hyvinvointialueeksi
Hankkeen hallinnoija on Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
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Yhes eteenpäin (VN/17810/2020)
-

Hankkeen hallinnoija on Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
rooli osatoteuttajana lakkaa 31.12.2022 alkaen ja hanke siirtyy Kymenlaakson hyvinvointialueelle raportoinnin osalta.

Asian käsittely.
Kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen esitteli asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Samuli Sibakoff, Ninni Taavitsainen ja Sirpa Mäntynen.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/354/02.05.01.00/2022

112 §

Valtionavustuksen hakeminen Sosiaali- ja terveysministeriöstä Suomen kestävän
kasvun ohjelman hankkeille vuosille 2023-2025
Valmistelija: Muutosjohtaja, kehitysjohtaja Lauri Lehto p. 040 4898652,
lauri.lehto (a) kymenhva.fi ja kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen,
p. 040 1469323, ninni.taavitsainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Taustaa
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (Next Generation EU). Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, kasvattaa
tuottavuutta, nostaa työllisyysastetta, nopeuttaa hoitoon pääsyä
sekä edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.
Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa Suomen kestävän kasvun ohjelman pilarista 4 joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
saatavuuden vahvistamista ja kustannusvaikuttavuuden lisäämistä,
ja osin pilarista 3, joka koskee työllisyysasteen ja osaamistason nostamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi.
Suomen kestävän kasvun ohjelmalla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua. Ohjelma vauhdittaa kilpailukykyä, investointeja, osaamistason nostoa sekä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita.
Ohjelman tavoitteena on
-

vähentää kasvihuonekaasupäästöjä
kasvattaa tuottavuutta
nostaa työllisyysastetta
nopeuttaa hoitoon pääsyä
edistää alueellista, sosiaalista ja sukupuolten tasa-arvoa.

Ohjelman rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä
(Next Generation EU). Elpymisväline jakaantuu seitsemään ohjelmaan, joista elpymis- ja palautumistukiväline (RRF) on kooltaan ylivoimaisesti suurin.
Jäsenvaltion on esitettävä kansallinen elpymis- ja palautumissuunnitelma (RRP), jotta se voi saada elpymis- ja palautumistukivälineen
rahoitusta. Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelma on osa
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Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. EU:n neuvosto hyväksyi suunnitelman muodollisesti kirjallisella menettelyllä 29. lokakuuta 2021.
Suomen kestävän kasvun ohjelma rakentuu neljälle pilarille:
1. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalia hyvinvointiyhteiskuntaa
2. Digitalisaation ja datatalouden avulla vahvistetaan tuottavuutta ja tuodaan palvelut kaikkien saataville
3. Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
4. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja kustannusvaikuttavuuden lisääminen.
Suomen suunnitelma kokonaisuudessaan: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163176
Valtionavustushaku
Suomen kestävän kasvun ohjelmaa toimeenpannaan jokaisella hyvinvointialueella. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää valtionavustuksia yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella. Avustusten
myöntäminen jaksotetaan vähintään kahteen hakuvaiheeseen vuosien 2021–2025 aikana siten, että avustusten käyttöajat muodostavat katkeamattoman kokonaisuuden. Ensimmäinen haku koski vuotta 2022. Toinen haku vuosille 2023-2025 avautui 1.9.2022 ja se
päättyy 6.10.2022.
Ensimmäisen haun hankesuunnitelma sisälsi toimeenpanosuunnitelman vuodelle 2022 ja alustavan suunnitelman hankkeen toteuttamisesta vuosina 2023–2025. Ensimmäisessä haussa Kymenlaaksoon
myönnettiin valtionavustusta 1 490 000 € ja se on käytettävissä
31.12.2022 saakka.
Meneillään olevassa valtiosavustushaussa on jaettavissa valtionavustusta 255,6 milj. Euroa ja se jakautuu seuraavasti:
Pilari 3 Työllisyysasteen ja osaamistason nostaminen kestävän kasvun vauhdittamiseksi
-

Työkykyohjelma 4,5 milj. vuosille 2023-2024. Tämä osio ei
haettavissa Kymenlaaksoon.
IPS -sijoita ja valmenna kehittämishankkeen laajentaminen
2,4 milj. euroa vuosille 2023-2024.
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Pilari 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen saatavuuden vahvistaminen ja
kustannusvaikuttavuuden lisääminen
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Hakemuksen liitteinä toimitetaan:
-

hankesuunnitelma (enintään 30 sivua, hakijan tulee käyttää
mallipohjaa),

-

aiesitoumuslomake (johon merkitään mahdolliset osatoteuttajat, Kymenlaakson hakemuksessa HUS),

-

talousarviolaskelmat jokaisesta investoinnista erikseen sekä

-

selvitys ”Do No Significant Harm”-vaatimuksen täyttymisestä.

Kymenlaakson hankesuunnitelma
Kymenlaakson RRP-hankkeessa rakennetaan Digitaalinen Sotekeskus yhteistyössä muiden alueiden ja kumppanien kanssa. Tämän
onnistumiseksi tavoitteena on:
1. Varmistaa saatavuutta ja kustannusvaikuttavuutta etäpalveluilla ja digipalveluilla sekä sosiaali- että terveydenhuollon palveluissa.
2. Muodostaa toimivat digitaaliset palvelupolut Kymenlaakson
alueen kantokyvyn kannalta tärkeille erityisryhmille: päihde- ja
mielenterveysongelmaiset, nuoret ja pitkäaikaissairaat.
3. Vahvistaa ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn palveluohjausta
osana sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelupolkuja.
4. Luoda teknologista kyvykkyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisten työskentelyn helpottamiseksi ja vetovoimatekijöiden vahvistamiseksi.
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RRP-hankkeen tavoitteisiin pääsemiseksi on tunnistettu seuraavat keskeiset toimenpiteet:

Kymenlaaksossa Suomen kestävän kasvun ohjelman hankkeen hakijana ja hallinnoijana toimii Kymenlaakson hyvinvointialue.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Kymenlaakson hyvinvointialue päättää jättää määräaikaan 6.10.2022
mennessä hakemuksen edellä kuvatun mukaisesta valtionavustuksesta ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan laatimaan hankehakemusasiakirjat.
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Asian käsittely.
Kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen ja muutosjohtaja Lauri Lehto
esittelivät asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Vesa Parkko, Ninni Taavitsainen ja Markku
Pakkanen.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi merkittiin, että aluehallitukselle tulee järjestää tilaisuus hakkeista ja hankkeiden tuloksista.

Oikaisuohje
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D/3029/02.05.01.00/2022

113 §

Valtionavustuksen hakeminen Sote- ja pelastustoimen uudistuksen välttämättömiin vuosina 2022-2023 toteutuviin ICT-valmistelukustannuksiin
Valmistelija: Muutosjohtaja, kehitysjohtaja Lauri Lehto p. 040 4898652,
lauri.lehto (a) kymenhva.fi ja hankepäällikkö Sirpa Mäntynen,
p. 040 489 8234, sirpa.mantynen (a) kymsote.fi
Selostus:

ICT muutoshankkeen vaiheen 2 syksyn haku avautui 5.9.2022. Hakuaika on 5.9.-30.9.2022.
Eduskunta on hyväksynyt esityksen valtion toiseksi lisätalousarvioksi
vuotta 2022 koskien. Lisätalousarvioon sisältyy hyvinvointialueiden,
Helsingin ja HUS-yhtymän välttämättömien ICT-valmistelukustannusten korvaamiseen 150 miljoonan euron valtuus momentille
28.70.05. Valtuudesta arvioidaan aiheutuvan valtiolle menoja 50 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 100 miljoonaa euroa vuonna 2024.
Tämä hakuilmoitus koskee lähtökohtaisesti edellä mainittua 100 miljoonan euron määrärahaa.
Valtionavustuksen käyttökohteet, hyväksyttävät kustannukset ja hakijat on määritelty valtioneuvoston asetuksessa hyvinvointialueen,
Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 (820/2021, muutettu 9.6.2022 413/2022). Avustusten valtionapuviranomainen on
valtiovarainministeriö.
Valtionavustuksen myöntämiseksi ja maksamiseksi ei edellytetä valtionavustuksen saajan osallistumista rahoitukseen.
Valtionavustuksen tavoitteena on varmistaa sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen häiriötön järjestämisvastuun siirtyminen
hyvinvointialueille. Järjestämisvastuun siirto aiheuttaa muutoksia
ICT-infrastruktuuriin, toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin sekä
pelastustoimen tietojärjestelmiin. Avustuksen tarkoituksena on tukea
ICT-muutosta ja varmistaa palvelujen jatkuvuus, mukautuminen tiedonhallintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä siitä tuleviin vaatimuksiin esimerkiksi tietoturvallisuuden, yhteen toimivuuden ja yhteisten
tukipalvelujen käytön osalta.
Haettavana oleva valtionavustus myönnetään harkinnanvaraisesti
vain välttämättömiin ICT-muutoskustannuksiin. Haun perusteella
myönnetään valtionavustuksia lähtökohtaisesti enintään 100 miljoonaa euroa. Tarvittaessa avustusta voidaan myös myöntää vuoden
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2022 lisätalousarvioon sisältyvästä 50 miljoonan euron vielä myöntämättömästä osuudesta.
Tavoitteena on, että valtionavustuspäätökset tehdään lokakuun 2022
aikana.
Valtioavustuksen maksatuspäätös tehdään, kun valtioavustuksen
perusteena oleva, valtuutta koskeva, määräraha on eduskunnan
päätöksellä sisällytetty valtion vuotta 2024 koskevaan talousarvioon.
Maksatuspäätökset tehdään erillisiin maksatushakemuksiin perustuen alkuvuonna 2024.
Valtionavustuksen hakijoiden onkin hyvä huomioida, että tähän valtionavustushakuun ei sisälly aiempien hakujen kaltaista avustuksen
ennakkomaksatusta. ICT-valmistelusta syntyvät kustannukset pitää
kattaa alueen muulla rahoituksella ennen niiden jälkikäteistä korvaamista.
Valtiovarainministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Avustusta myönnetään harkinnanvaraisesti hyvinvointialueelle,
Helsingin kaupungille, HUS-yhtymälle. Arvioinnin lähtökohtana on
valtionavustuksen hakijan toimittamat asiakirjat. Kokonaisarvioinnissa otetaan lisäksi huomioon hakijoille jo myönnetyt valtionavustukset
sekä muu tieto ICT-valmistelun etenemisestä. Esitettyjen ICT-kulujen tulee olla välttämättömiä häiriöttömän järjestämisvastuun siirtymisen näkökulmasta. Valtionavustusviranomainen ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
Kymenlaakson hyvinvointialueelle on myönnetty aiemmissa ICT
muutoshankehauissa rahoitusta seuraavasti:
-

Rahoituspäätös 10.11.2021 VN/ 26984/ 2021 997 065 €
Rahoituspäätökset 20.12.2021 VN/ 26976/2021 ja 17.2.2022
VN/26976/2021 4 992 211,30 €

Kymenlaakson ICT muutoshanke esittää, että Kymenlaakson hyvinvointialue osallistuu vaiheen 2 hakuun. Haettava euromäärä tarkentuu valmistelun edetessä, perustuen ICT muutoshankkeen hankesuunnitelmaan.
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Avustusta haetaan STM:n tiekartan mukaisiin aihealueisiin:
- Hallinnolliset tehtävät
- Toimialariippumattomat hallinnon järjestelmät
- Toimialasidonnaiset järjestelmät
- ICT infra
- ICT infra järjestelmät
- Muut välttämättömät tehtävät
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Kymenlaakson hyvinvointialue päättää jättää määräaikaan 30.9.2022
mennessä hakemuksen edellä kuvatun mukaisesta valtionavustuksesta ja valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan laatimaan hankehakemusasiakirjat.
Asian käsittely.
Hankepäällikkö Sirpa Mäntynen esitteli asiaa.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Oikaisuohje
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Vaikuttamistoimielimien nimeäminen ja toimintaedellytykset
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684,
ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 29 §:n mukaisesti hyvinvointialueen asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja
vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan. Hyvinvointialueesta annetun
lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti aluehallituksen on asetettava:
-

nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä nuorten
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi,
hyvinvointialueen vanhusneuvosto ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi sekä
hyvinvointialueen vammaisneuvosto vammaisten henkilöiden
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi.

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 32 §:n mukaisesti vaikuttamistoimielinten jäsenet valitaan hyvinvointialueen kunnissa toimivien vastaavien vaikuttamistoimielinten jäsenistä siten, että kustakin vaikuttamistoimielimestä valitaan vähintään yksi edustaja. Tämän
lisäksi vaikuttamistoimielimiin voidaan valita myös muita henkilöitä.
Vaikuttamistoimielinten toiminnan toimintaedellytyksistä huolehtii
aluehallitus. Vaikuttamistoimielimille tulee antaa mahdollisuus vaikuttaa hyvinvointialueen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on tai joilla vaikuttamistoimielin arvioi olevan merkitystä lasten ja nuorten, ikääntyneen väestön
tai vammaisten henkilöiden ja heidän tarvitsemiensa palveluiden
kannalta, ja vaikuttamistoimielimet tulee ottaa mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen hyvinvointialueella.
Vaikuttamistoimielinten toiminta käynnistyy syksyllä 2022.
Kymenlaakson hyvinvointialueen vanhus- ja vammaisneuvostojen
sekä nuorisovaltuuston alustavat toimintasääntöluonnokset esitellään aluehallitukselle kokouksessa ja hyväksytyt toimintasäännöt liitetään päätöksen liitteiksi.
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Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää
1. pyytää kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä, joita ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jäsenet (Kouvola 3 jäsentä ja muut 2 jäsentä) ja
varajäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon;
2. että esitykset nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja
vanhusneuvostoon nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan 17.10.2022 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon,
kirjaamo@kymenhva.fi
Asian käsittely.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen selosti asiaa.
Aluehallitus päätti yksimielisesti muuttaa päätösehdotusta seuraavasti:
Aluehallitus päättää
1. pyytää kuntia nimeämään kunkin kunnan vaikuttamistoimielimestä, joita ovat nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja vanhusneuvosto, jäsenet ja varajäsenet hyvinvointialueen nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon seuraavasti:
- nuorisovaltuusto (Kouvola 3, muut kunnat 2)
- vanhusneuvosto (Kouvola 5, Kotka 3, Hamina, 2,
muut kunnat 1)
- vammaisneuvosto (Kouvola 5, Kotka 3, Hamina, 2,
muut kunnat 1)
2. että esitykset nuorisovaltuustoon, vammaisneuvostoon ja vanhusneuvostoon nimettävistä henkilöistä pyydetään toimittamaan
17.10.2022 mennessä hyvinvointialueen kirjaamoon,
kirjaamo@kymenhva.fi
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Asian käsittely.
Toimintasäännöt käytiin läpi vaikuttamistoimielin kohtaisesti.
Puheenvuoroja käyttivät: Joni Mörk, Nina Brask, Ari Nevalainen, Elina Inkeroinen-Lalu, Jenni Aikio, Jarkko Harjumaaskola, Jouko Leppänen, Verna Sydänmaanlakka ja Marjo Lakka.
Päätös:

Hyväksyttiin muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Lisäksi merkittiin, että vammaisneuvoston kokoonpanossa tulee ottaa huomioon mahdollisimman laajasti eri vammaryhmät.
Hyväksytyt toimintasäännöt liitetään pöytäkirjan liitteeksi.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3132/01.01.01.00/2022

115 §

Henkilöstöjaoston valitseminen
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684,
ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Aluevaltuusto on hyväksynyt hyvinvointialueen hallintosäännön
7.6.2022 § 51.
Hallintosäännön 16 §:n mukaan aluehallituksessa on henkilöstöjaosto, jossa on 7 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.
Aluehallitus nimeää aluehallituksen jäsenten keskuudesta jaoston
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla aluehallituksen jäseniä tai varajäseniä. Jaoston muiksi jäseniksi voidaan valita
aluehallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi myös hyvinvointialueen aluevaltuuston jäsen tai varajäsen.
Jaoston jäsenenä ei voi toimia hyvinvointialueeseen tai sen määräämisvallassa olevaan yhteisöön palvelussuhteessa oleva henkilö, rajoitus ei koske aluehallituksen puheenjohtajaa.
Henkilöstöjaoston tehtävänä on:
1.
2.
3.
4.
5.

toimia työnantajan edustajana,
ohjata ja seurata henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa,
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman hyväksyminen,
yhteistoiminnan periaatteet- ohjelman hyväksyminen,
henkilökunnan työterveyshuollon toimintasuunnitelman periaatteiden hyväksyminen,
6. ohjata ja seurata henkilöstöä koskevien tunnuslukujen kehitystä,
7. konserniyhtiöiden henkilöstöpoliittisten linjausten ja niiden toteutumisen seuranta.
Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain 4 a §:stä tulevat määräykset. Lainkohdan mukaan mm hyvinvointialueen toimielimissä, lukuun ottamatta aluevaltuustoja, tulee olla sekä naisia että miehiä
kumpiakin 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Säännöstä sovelletaan erikseen varsinaisten jäsenten ja varajäsenten osalta.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää
-

valita toimikaudekseen henkilöstöjaoston, jossa 7 jäsentä ja yhtä
monta henkilökohtaista varajäsentä,
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nimetä aluehallituksen jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla aluehallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Asian käsittely.
Aluehallituksen Hallintojohtaja Ari Nevalainen esitti ehdotukset.
Puheenvuoroja käyttivät: Jouko Leppänen, Jenni Aikio, Nina Brask,
Ari Nevalainen ja Joni Mörk.
Päätös:

Aluehallitus valitsi yksimielisesti henkilöstöjaoston jäseniksi ja varajäseniksi:
Jäsen

Henkilökohtainen varajäsen

Janne Patjas
Pirjo Mussalo
Jukka Nyberg
Christa Carpelan
Jukka Hallikainen
Maija Lehtomäki
Erja Vanhala 31.12.2023 asti
Petri Pekkola 1.1.2024 alkaen

Aimo Rautiainen
Verna Sydänmaanlakka
Heikki J. Oksanen
Jutta Hartikainen
Matti Astola
Elisabet Mäkinen
Petri Pekkola 31.12.2023 asti
Erja Vanhala 1.1.2024 alkaen

Puheenjohtajaksi valittiin Janne Patjas ja varapuheenjohtajaksi Pirjo
Mussalo.

Oikaisuohje
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D/1932/01.01.01.00/2022

116 §

Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyyntö 3.8.2022 Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitukselle koskien valitusta Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston päätöksestä 22.6.2022 § 61 hyvinvointialuejohtajan
virkavaalista
Valmistelija: Kymenlaakson hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Nina
Brask, nina.brask@luottamus.kymenhva.fi, p. 040 195 4847
Selostus:

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus on vastaanottanut ItäSuomen hallinto-oikeudelta 3.8.2022 päivätyn lausunto- ja asiakirjapyynnön (Liite) aluevalituksen johdosta. Lausunto ja asiakirjat on
alun perin pyydetty toimittamaan hallinto-oikeudelle 2.9.2022 mennessä, mutta lausunnon antamiselle on myönnetty määräajan pidennystä 30.9.2022 saakka.
Aluevalituksen kohteena on Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston päätös 22.6.2022 61 § koskien hyvinvointialuejohtajan valintaa. Valituksessa vaaditaan, että aluevaltuuston päätös on kumottava. Valituksen perusteluiden mukaan hyvinvointialuejohtaja ja tämän varalle valittu eivät täyttäisi viran erityisiä kelpoisuusvaatimuksia, hakijoita ei olisi vertailtu tasapuolisesti ja objektiivisesti ja ansioitunein olisi syrjäytetty tämän sukupuolen perusteella.
Aluehallitus on kääntynyt lausunnon laatimisessa Asianajotoimisto
Castrén & Snellmanin puoleen. Asiamiehenä asiassa toimii asianajaja, varatuomari Outi Tähtinen.
Lausunnossa (Liite) aluehallitus ottaa kantaa valituksessa esitettyihin väitteisiin. Aluehallitus katsoo, että aluevaltuuston päätös on lainmukainen ja että valitus on hylättävä kokonaisuudessaan. Aluehallitus katsoo lausunnossa tarkemmin esitetyillä perusteilla, että hyvinvointialuejohtajaksi ja tämän kieltäytymisen varalle valittu täyttävät
viran erityiset kelpoisuusvaatimukset, hakijoita on vertailtu tasapuolisesti ja objektiivisesti valintamenettelyn kaikissa vaiheissa eikä valittajaa ole syrjitty tämän sukupuolen perusteella. Aluevaltuuston päätöstä ei näin ollen tule kumota.
Hallintosäännön 8 §:n 30 kohdan mukaan aluehallitus päättää lausunnon antamisesta aluevaltuuston päätöksestä tehdystä valituksesta, jos aluehallitus katsoo, ettei aluevaltuuston päätöstä ole valituksessa esitetyillä perusteilla kumottava. Koska aluehallitus katsoo,
ettei aluevaltuuston päätöstä tule kumota, aluehallitus päättää lausunnon antamisesta.
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Itä-Suomen hallinto-oikeuden lausunto- ja asiakirjapyyntö 3.8.2022
(verkkojulkisuus rajoitettu, hyvinvointialuelain 34 § 2 mom. ja julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 29 ja 32 k.)
Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteineen (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 19 k.)

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää toimittaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lausunto- ja asiakirjapyyntöön vastauksena esityslistan liitteen mukaisen
lausunnon: Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle liitteineen (salassa pidettävä, julkisuuslain 24 §:n 1 mom. 19 k.)
Asian käsittely.
Puheenjohtaja Nina Brask selosti asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Samuli Sibakoff ja Nina Brask.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Merkittiin, että kokouksesta poistuivat vt. hyvinvointialuejohtaja Harri
Hagman (intressijäävi) sekä Ari Nevalainen, Marja-Liisa Mäntymaa,
Tommi Reiman ja Lauri Lehto (yleislausekejäävi), ja he eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon.
Sihteerinä tämän pykälän käsittelyn aikana toimi lakimies Teppo
Saarela.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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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. hyvinvointialuejohtaja Harri Hagmanin 15.9.2022 mennessä tehdyt päätökset:
Päätös 54/2022, Valmistelussa
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus
-

Päätös:

Toteaa ettei uusia saapuneita kirjeitä, valtuustoaloitteita,
pöytäkirjoja eikä viranhaltijapäätöksiä ole käsiteltävänä.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Muut asiat
Ei muita asioita.
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Seuraavat kokoukset
Seuraava kokous aikaisemmin sovitun mukaisesti maanantaina
10.10.2022 klo 9.00 Virolahdella.
Loppuvuoden kokousajat käsitellään kokouksessa.
Asian käsittely.
Puheenjohtaja Nina Brask selvitti loppuvuoden kokousaikoja.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen esitti aikaisemmin laadittua aluehallinnon syksyn 2022 kokouskalenteria.
Puheenvuoroja käyttivät: Elina Inkeroinen-Lalu, Ari Nevalainen, Marjo Lakka ja Jouko Leppänen.
Päätös:

Aluehallitus päätti yksimielisesti aluehallituksen syksyn 2022 kokoukset seuraavasti:
10.10.2022 klo 9.00 Virolahti
28.10. 2022 klo 15.00 Kotka
21.11. 2022 klo 9.00 Kouvola
12.12.2022 klo 9.00 Hamina
19.12.2022 tarvittaessa

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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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: 108, 109, 110, 111, 113, 114, 116, 117, 118 ja 119.
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Hyvinvointialueesta annetun lain 142 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin
tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 112, 113 ja 115.
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@kymenhva.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 23.9.2022.

Kokouksen puolesta
Puheenjohtaja
Nina Brask

Sihteeri

Ari Nevalainen

Sihteeri
116 §

Teppo Saarela

Pöytäkirja tarkastettu

Kouvola___.___. 2022
Marjo Lakka

Kouvola ___.___. 2022
Markku Pakkanen
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