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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston varsinainen kokous
Kokouksen aika

27.9.2022 klo 17:00 - 19:00

Kokouksen paikka

Kotkan kaupungintalo, valtuustosali

Osallistujat/valtuutetut
Leppänen Jouko
Mörk Joni-Petri
Aikio Jenni
Almgren Mikko
Andrejev Katja
Bamberg Ukko
Blomqvist-Lyytikäinen Mikaela
Brask Nina
Carpelan Christa
Eerola Juho
Eerola Lauri
Frilander-Paavilainen Eeva-Liisa
Harjumaaskola Jarkko
Hartikainen Jutta
Hasu Johanna
Honkanen Hannah
Hovi Henna
Huhtala Juha
Häkkinen Inka
Iivonen Tommi
Inkeroinen-Lalu Elina
Jaanu Mikko
Karvonen Tapio
Kekki Kirsi
Ketonen Elina
Kivelä Anja
Kiventöyry-Tocklin Saara
Kleimola Piia
Kurki Aleksi
Kurttila Miia
Laakso Sheikki
Lakka Marjo
Larikka Jari
Lavonen Esko
Leinonen Markku
Mielonen Joona
Mussalo Pirjo
Pakkanen Antti
Patjas Janne
Pekkola Petri

puheenjohtaja
1.varapuheenjohtaja
3.varapuheenjohtaja

1

Pöytäkirja 7/2022

Kymenlaakson hyvinvointialue

27.9.2022

Aluevaltuusto
Peltonen Nina
Pirinen Riku
Sibakoff Samuli
Suikkanen Jaana
Suomi Minna
Sydänmaanlakka Verna
Turunen Riikka
Tähtinen Sanna
Uljas Laila
Van der Steen Ilari
Virtanen Sami
Wall Janne
Ylä-Outinen Mia
Ahokas Minna, varavaltuutettu
Koskela Birgit, varavaltuutettu
Kuokka Vappu, varavaltuutettu
Nyberg Jukka, varavaltuutettu
Tenkanen-Salmela Riitta, varavaltuutettu
Tuomisalo Tomi, varavaltuutettu

Muut osallistujat
Hagman Harri
Nevalainen Ari
Lehto Lauri
Carlson Juhani
Marja-Liisa Mäntymaa
Anu Salonen, Reiman
Ismo Korhonen
Teppo Saarela
Tuula Paakkari
Tuuli Järvinen
Poissa

hyvinvointialueen vt. johtaja
HVA toimialajohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija
HVA toimialajohtaja, muutosjohtaja
HVA toimialajohtaja, pelastusjohtaja
HVA toimialajohtaja, johtajaylilääkäri
HVA toimialajohtaja, sosiaalipalvelujohtaja
§ 69, palveluketjun johtaja
hallinnon valmistelija, lakimies
tekninen sihteeri
viestinnän valmistelija

Kytömäki Juha
Pakkanen Markku
Parkko Vesa
Rinne Ari
Werning Paula
Witting Mia

ALLEKIRJOITUKSET

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI
NÄHTÄVÄNÄ

Ari Nevalainen
sihteeri

Jouko Leppänen
puheenjohtaja

Jutta Hartikainen

Johanna Hasu

Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivulla kymenhva.fi
alkaen 6.10.2022.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 102 §:n mukaan avattuaan
kokoukseen puheenjohtaja totetaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 95 §:n mukaan kokouskutsun antaa aluevaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on
ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu on
lähetettävä vähintään neljä (4) päivää ennen aluevaltuuston kokousta kullekin
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus.
Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava hyvinvointialueen verkkosivuilla.
Laki hyvinvointialueesta 611/2011 108 §:n mukaan aluevaltuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti 23.9.2022 ja kouksesta on tiedotettu
yleisessä tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivulla 23.9.2022.

Ehdotus:

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös:

Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja totesi, että paikalla on 59 valtuutettua tai
varavaltuutettua. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Pöytäkirjan tarkastajat
Valitaan kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi.
Ehdotus:

Aluevaltuusto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa
olevat valtuutetut Jutta Hartikainen ja Johanna Hasu.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jutta Hartikainen ja Johanna Hasu.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1060/00.04.02/2022

67 §

DigiFinlandin osakemerkintä ja osakassopimuksen hyväksyminen

Aluehallitus 27.6.2022, § 89
Valmistelija: Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola,
puh. 020 633 2006, matti.ahola (a) kymsote.fi
Selostus:

Alla on kuvaus DigiFinland Oy:n omistusrakenteen laajentamisen taustoista,
asiasta käydyistä neuvotteluista ja omistusrakenteen laajentamisen
toteuttamisesta sekä ehdotus/esitys siitä, miten Kymenlaakson
hyvinvointialue voi päättää DigiFinland Oy:n omistusrakenteen
laajentamiseen liittyvästä osakemerkinnästä ja yhtiön osakassopimukseen
sitoutumisesta.
DigiFinland Oy ja sen omistusrakenteen laajentaminen
DigiFinland Oy (”DigiFinland”) on tällä hetkellä valtion kokonaan omistama
erityistehtäväyhtiö, joka kehittää ja tuottaa kansallisia digitaalisia palveluja
sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja muiden toimialojen tarpeisiin
ja tukee toimialariippumattomasti tiedon yhteentoimivuutta ja tiedolla
johtamista. DigiFinland tuottaa tällä hetkellä muun ohella Omaolo- ja
Päivystysapu 116117 -palveluita, jotka ovat kansallisesti merkittäviä
asukkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. DigiFinlandilla valmistuu
vuoden 2022 aikana uusia palveluja vaiheistetusti tuotantoon.
Sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen sekä muiden erikseen
säädettävien
palvelujen
ja
tehtävien
järjestämisvastuu
siirtyy
hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen. On tärkeää, että hyvinvointialueet tulevat
valtion ohella DigiFinlandin omistajiksi ja voivat siten hyödyntää yhtiön
kehittämiä ja ylläpitämiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
kansallisia digitaalisia palveluja. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on
puoltanut DigiFinlandin omistuspohjan laajentamista hyvinvointialueille, HUSyhtymälle ja Helsingin kaupungille 1.1.2023 lukien. Yhtiön omistajaohjaajana
toimiva valtiovarainministeriö on käynyt yhteistyössä sosiaali- ja
terveysministeriön ja sisäministeriön kanssa alustavat keskustelut
DigiFinlandin omistusrakenteesta ja liiketoiminnasta hyvinvointialueiden
väliaikaishallintojen kanssa marras-joulukuussa 2021 ja tammikuussa 2022.
Keskusteluiden perusteella DigiFinlandilla nähdään olevan merkittävä rooli
hyvinvointialueiden ja valtion yhteisenä sidosyksikkötoimijana.
Valtiovarainvarainministeriö on sittemmin käynyt huhti-toukokuussa 2022
yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja sisäministeriön sekä
hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän kanssa neuvottelut
DigiFinlandin omistuksesta ja osakassopimuksesta sekä yhtiöjärjestyksestä.
Valtio on ilmoittanut olevansa valmis luopumaan vastikkeetta DigiFinlandin
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osakeomistuksen enemmistöstä hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja
HUS-yhtymän hyväksi sillä edellytyksellä, että merkittävä osa
hyvinvointialueista tulee yhtiön osakkeenomistajiksi ja että valtiolla säilyy aina
vähintään 33,4 prosentin omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tällöin
hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle voidaan luovuttaa
yhteensä noin 66,6 % omistus- ja äänivaltaosuus yhtiössä. Tarkoitus on, että
niiden kesken omistus- ja äänivaltaosuudet jakautuvat tasan, eli kaikki saavat
yhtä monta osaketta ja ääntä. Omistusjärjestelyn toteuttaminen edellyttää
lisäksi eduskunnan suostumusta ja valtioneuvoston yleisistunnon päätöstä.
DigiFinlandin liiketoimintamallin pääasiallisena asiakasryhmänä ovat
hankintalain mukaisen sidosyksikköaseman perusteella 1.1.2023 lukien
hyvinvointialueet,
Helsingin
kaupunki,
HUS-yhtymä
ja
valtio.
Sidosyksikköasema mahdollistaa yhtiön palveluiden hankkimisen niitä
kilpailuttamatta. Sidosyksikköasemaan liittyvän ulosmyyntirajoituksen vuoksi
muut kuin yhtiön osakkeenomistajat eivät käytännössä voi hankkia yhtiön
palveluita sen jälkeen, kun edellä suunniteltu DigiFinlandin omistusjärjestely
on tullut voimaan.
Omistajiksi tulevat hyvinvointialueet, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä
hankkivat DigiFinlandin palveluita erikseen solmittavien palvelusopimusten
nojalla. Osakeomistus ei velvoita hankkimaan yhtiön palveluita eikä
rahoittamaan yhtiötä.
Omistusjärjestelyn toteuttamista koskevan valtioneuvoston yleisistunnon
päätöksen
jälkeen,
jos
omistusjärjestelyn
edellytykset
täyttyvät,
hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle suunnataan
myöhemmin vuoden 2022 aikana osakeanti, jossa niillä on mahdollisuus
merkitä vastikkeetta DigiFinlandin osakkeita. Osakeannin ehdot on esitetty
liitteessä. Osakemerkinnän ehtona on, että osakkeiden merkitsijä sitoutuu ja
allekirjoittaa liitteen mukaisen osakassopimuksen.
Liitteet

Suunnatun maksuttoman osakeannin ehdot
Osakassopimus liitteineen
Osakkeiden merkintäsitoumus/osakemerkintälomake

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
-

merkitsee 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita
olennaisilta osin liitteen mukaisin ehdoin; sillä edellytyksellä, että
Kymenlaakson hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland
Oy:n osakkeita

-

hyväksyy yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen mukaisin
ehdoin; ja

-

valtuuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajan allekirjoittamaan
olennaisilta osin liitteen mukaisen osakassopimuksen ja liitteen
mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään
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merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja
neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin.
Asian käsittely.
Vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen selvitti asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Riikka Turunen, Annikki Niiranen ja Joni Mörk.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

____
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

Kymsoten tietohallintojohtaja Matti Ahola,
puh. 020 633 2006, matti.ahola (a) kymsote.fi

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
-

merkitsee 2.893 kappaletta DigiFinland Oy:n (2859355-7) osakkeita
olennaisilta osin liitteen mukaisin ehdoin; sillä edellytyksellä, että
Kymenlaakson hyvinvointialueelle tarjotaan merkittäväksi DigiFinland
Oy:n osakkeita

-

hyväksyy yhtiön osakassopimuksen olennaisilta osin liitteen mukaisin
ehdoin; ja

-

valtuuttaa Kymenlaakson hyvinvointialueen johtajan allekirjoittamaan
olennaisilta osin liitteen mukaisen osakassopimuksen ja liitteen
mukaisen osakkeiden merkintäsitoumuksen, hyväksymään
merkittävien osakkeiden määrän mahdollisen muutoksen ja
neuvottelemaan ja hyväksymään teknisluonteisia muutoksia liitteisiin.

Liitteet

Suunnatun maksuttoman osakeannin ehdot
Osakassopimus liitteineen
Osakkeiden merkintäsitoumus/osakemerkintälomake

Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valitusosoitus
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D/2765/00.02.14/2022

68 §

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 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.
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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,
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.

_____
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

Hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, p. 040 5217684
ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluenvaltuustolle, että se merkitsee johtajasopimuksen
tiedoksi.

Liite

Johtajasopimus

Kymenlaakson hyvinvointialue
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Asian käsittely
Puheenvuoron käytti Riku Pirinen
Päätös:

Aluevaltuusto merkitsi johtajasopimuksen tiedoksi.
Merkitään, että vt. hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman poistui asian
käsittelyn ajaksi (klo 17:06 - 17:10).

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3453/00.02.11/2021

69 §

Kymenlaakson hyvinvointialuestrategia ja palvelustrategia

Väliaikainen valmistelutoimielin 8.12.2021, §113
Kymenlaakson hyvinvointialue tarvitsee toimintaansa ohjaamaan
hyvinvointialuestrategian ja palveluitansa ohjaamaan palvelustrategian
(hyvinvointialuelaki §41 ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen §§
11). Hyvinvointialuestrategia tulee olemaan perinteisempi ylätason strategia,
joka määrittelee alueen kannalta tärkeitä asioita ja palvelustrategia taas linjaa
palveluista ja niiden kehittämisestä seuraavan strategiakauden aikana.
Pelastustoimen osalta aluevaltuusto hyväksyy palvelutasopäätöksen.
Pelkällä palvelujen siirtymisellä eri järjestäjälle ei yksin saavuteta soteuudistuksen tavoitteita yhdenvertaisista, laadukkaista ja
kustannustehokkaista palveluista. Uudistukselle on asetettu valtakunnalliset
tavoitteet, jotka valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi. Jokainen
hyvinvointialue konkretisoi oman alueensa tavoitteet ja tavoitetilan alueellisen
strategiatyön kautta. (sote-uudistus.fi 20.10.21).
Valitun strategian tulee perustua alueen väestön rakenteeseen ja
palvelutarpeisiin, ja sen tulee ennakoida näkyvissä olevia muutoksia.
Strategiatyössä onnistuminen edellyttää päättäjien yhteistä ymmärrystä
alueen nykytilanteesta, toimintaympäristöstä sekä jaetun tahtotilan
tulevaisuuden tahtotilasta ja sitoutumisen valittuihin keinoihin. Strategian
tulee tarjota riittävästi selkänojaa hyvinvointialueen johdolle ja henkilöstölle
strategian toteuttamiseen.
Tilanne Kymenlaakson hyvinvointialueella on tulevaisuudessa taloudellisesti
haastava. Hyvinvointialueen rahoitus ei tule riittämään nykyisen
palvelukokonaisuuden ylläpitämiseen. Palvelujen järjestämiseen on siksi
tehtävä merkittäviä muutoksia kuten muutettava tai korvattava jokin palvelu
uudella ja kustannustehokkaammalla palvelumuodolla. Sote-uudistuksessa
on suuret odotukset palvelujen digitalisoinnilla ja tietojohtamisella
saavutettavista hyödyistä.
Tavoitteena on ”Strategia, joka kokoaa yhteen alueen tahtotilan, on tietoon
perustuva ja konkreettinen, muodostaa ymmärrettävän ja selkeän
strategiakartan, niin että järjestäjän on mahdollista olla vahva ja viedä
strategisia tavoitteitaan eteenpäin” (Tolkki & Pöyhönen, sote-uudistus.fi
2.12.2021).
Strategiatyön valmistelu aloitetaan vuodenvaihteen aikana. Työskentelyn
varsinainen painopiste ajoittuu aluevaltuustokauden alkuun maalistoukokuulle 2022. Kymenlaakson alueen hyvinvointialuestrategia ja
palvelustrategian hyväksymisestä päätetään aluevaltuustossa toukokuussa
2022.
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Strategiatyön vaiheet:
 12/2021 Strategiatyösuunnitelman käsittely ja hyväksyntä
 1-2/2022 Esivalmistelu
 3/2022 Valmistautuminen (toimintaympäristöanalyysi, strategiset valinnat)
 4-5/2022 Strategiaprosessin fasilitointi
 5/2022 Yhteenveto ja toimeenpano
 5/2022 --> Strategiakauden käynnistäminen
Strategiatyön tueksi käytämme asiantuntijatahoa, jolla on vahva osaaminen
tulevaisuuden palvelumuodoista ja näihin liittyvistä kyvykkyyksistä, kuten
digipalveluista, asiakasohjauksesta ja tietojohtamisesta. Asiatuntijan tulee
tuntea tulevaisuuden palvelujen kehittämisen kansallista valmistelua.
Kymsote on kilpailuttanut konsulttipalvelut Kymsoten ylimmän johdon
tarpeisiin (§ 31/2021, 28.4.2021).
Lisätietoja antaa: muutosjohtaja Lauri Lehto, puh. 040 489 8652, sähköposti:
lauri.lehto (a) kymsote.fi
Liite: Strategiatyösuunnitelma
Esittelijän esitys:
- VATE hyväksyy strategiatyön prosessin
- Käydään keskustelua kumppanin valinnasta
- Asiantuntijatuen hankinnan hinta tulee olemaan alle 60 000 €, joten
muutosjohtajalla on oikeus tehdä sopimus valittavan palveluntuottajan
kanssa.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Lauri Lehto, Arto Ylönen
Päätös: Hyväksyttiin.
_____________________
Vaten poliittinen seurantaryhmä 16.12.2021, 27 §
Liite: strategiatyön suunnitelma
Lisätietoja antaa: toimitusjohtaja Annikki Niiranen, puhelin
040 485 2000, sähköposti annikki.niiranen (a) kymsote.fi
Esittelijän esitys:
Vaten poliittinen seurantaryhmä hyväksyy osaltaan esitetyn
strategiaprosessin jatkotyön pohjaksi.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Lauri Lehto, Aila Eerola, Riku Pirinen ja Annikki
Niiranen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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____________________
Aluehallitus 6.6.2022
Hyvinvointialueesta annetun lain § 41 mukaan hyvinvointialueella on oltava
strategia, jossa aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin tavoitteista. Hyvinvointialueen strategiassa tulee ottaa
huomioon:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen hyvinvointialueen tehtäväalalla;
palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset;
hyvinvointialueen tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;
omistajapolitiikka;
henkilöstöpolitiikka;
asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet.

Hyvinvointialueen strategian tulee perustua arvioon hyvinvointialueen
tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön
muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueen tehtävien
toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi
ja seuranta.
Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain
§ 11 mukaan hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa
suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa. Palvelustrategiassa
hyvinvointialue päättää järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja
terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet. Lisäksi hyvinvointialue asettaa
palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet,
paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä
kustannusvaikuttavuus.
Kymenlaakson hyvinvointialueen strategiatyön valmistelu on aloitettu VATE:n
päätöksellä joulukuussa 2021. Strategiatyö toteutettiin kahdessa vaiheessa
kevään 2022 aikana. Strategiatyön ensimmäinen vaihe sisälsi strategiatyön
valmistelun, ja työ ajoittui tammi-maaliskuulle 2022. Strategiatyön
valmisteluvaiheessa asiantuntijoita, päättäjiä, asukkaita ja henkilöstöä
osallistettiin mm. haastatteluilla ja kyselyillä. Strategiatyön toinen vaihe sisälsi
hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian työstämisen, ja työ ajoittui
aluevaltuustokauden alkuun maalis-toukokuulle 2022.
Hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian valmistelusta vastasi kaksi
työryhmää. Työryhmiin kuului hyvinvointialueen hallituksen ja valtuuston
edustus, virkamiesjohtoa sekä henkilöstön edustaja. Molemmat työryhmät
kokoontuivat strategiatyön aikana 4 strategiatyöpajassa.
Esityslistan liitteenä on luonnos hyvinvointialueen strategiasta, joka sisältää
Kymenlaakson hyvinvointialuestrategian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelustrategian. Kymenlaakson hyvinvointialuestrategiassa on määritelty
hyvinvointialueen tehtävä, toimintaa ohjaavat arvot sekä tulevaisuuden
tavoitetila. Lisäksi hyvinvointialuestrategiassa kuvataan tarkemmin
hyvinvointialueen pitkän aikavälin tavoitteet. Hyvinvointialuestrategiaa
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täydentää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, joka ohjaa
hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen suunnittelua ja
johtamista. Palvelustrategiassa on määritelty tarkemmin hyvinvointialueen
sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelulupaus sekä palvelujen järjestämisen
pitkän aikavälin tavoitteet.
Liite:

Kymenlaakson hyvinvointialue- ja palvelustrategia, luonnos

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää strategiatyön jatkovalmistelusta.
Asian käsittely.
Vt. hyvinvointialuejohtaja Annikki Niiranen kertoi strategian valmistelusta.
Puheenvuoroja käyttivät: Elina Inkeroinen-Lalu, Jari Larikka, Petri Pekkola,
Christa Carpelan, Mikko Jaanu, Riikka Turunen, Verna Sydänmaanlakka,
Annikki Niiranen, Joni Mörk, Nina Brask ja Marjo Lakka.
Jäsen Elina Inkeroinen-Lalu ehdotti, että valitaan työryhmä asian
jatkotyöstämistä varten. Työryhmän vetäjäksi Elina Inkeroinen-Lalu esitti
palveluketjun johtaja Ismo Korhosta. Lisäksi hän esitti, että työryhmän
ryhmäjohtajat ehdotetaan valittavaksi tässä kokouksessa ja tarpeellinen
määrä jäseniä ehdotusten perusteella.
Jari Larikka, Petri Pekkola, Christa Carpelan, Riikka Turunen, Nina Brask ja
Marjo Lakka kannattivat Elina Inkeroinen-Lalun esitystä.
Verna Sydänmaanlakka esitti Nina Braskia työryhmään.
Päätös:

Hallitus päätti yksimielisesti perustaa työryhmän strategian jatkotyöstämistä
varten. Työryhmän kokoonpanoksi päätettiin nimetä aluevaltuuston
poliittisten ryhmien puheenjohtajat, aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask
ja riittävä määrä viranhaltijoita. Työryhmän vetäjäksi nimettiin Palveluketjun
johtaja Ismo Korhonen.
__________________________
Aluehallitus 5.9.2022
Valmistelija: palveluketjun johtaja, Ismo Korhonen, ismo.korhonen(a)kymsote.fi,
p. 0404875510
Selostus:

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 6.6.2022
Kymenlaakson hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian
jatkovalmistelusta perustamalla työryhmän strategian jatkotyöstämistä
varten, jonka kokoonpanoksi päätettiin nimetä aluevaltuuston poliittisten
ryhmien puheenjohtajat, aluehallituksen puheenjohtaja Nina Brask ja riittävä
määrä viranhaltijoita. Työryhmän vetäjäksi nimettiin palveluketjun johtaja
Ismo Korhonen.
Työryhmä kokoontui 30.6., 9.8. ja 16.8. käsittelemään strategioita
seuraavista lähtökohdista:
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1. Strategian rooli johtamisen välineenä kirkastettava
a. kokoaako yhteen alueellisen tahtotilan,
b. perustuuko tietoon ja on riittävän konkreettinen sekä
c. muodostaako ymmärrettävän ja selkeän strategiakartan?
2. Sidosryhmien osallistaminen – miten on toteutettu ja miten voidaan
vielä ottaa huomioon?
3. Hyvinvointialueen strategian ja palvelustrategian näkyminen omissa
rooleissa
4. Painopisteiden ja tavoitteiden asettamisen lisäksi keskeiset
strategiset mittarit toteuman arvioimiseksi.
5. Miten muotoillaan tahtotila itsenäisestä hyvinvointialueesta ja miten
se nähdään?
6. Kokonaisuuteen liittyvien ja strategiaa jalkauttavien ohjelmien
määrittely mm. osallisuusohjelma.
Työskentelyn tueksi toteutettiin sidosryhmien kuuleminen aluehallituksen
6.6.2022 käsittelyssä olleen strategialuonnoksen pohjalta sähköpostitse
tehdyllä kommentointipyynnöllä 14.7. - 4.8.2022 välisenä aikana.
Kommenttipyyntöön saatiin kuusi vastausta, jotka otettiin huomioon
strategian valmistelussa 9. ja 16.8. kokouksissa.
Työskentelyn aikana toteutetut muutokset alkuperäiseen aluehallituksen
6.6.2022 käsittelyssä olleeseen luonnokseen tehdyt muutokset ovat
seuraavat:
1. Perusrakenteeseen eroteltu hyvinvointialuestrategian osuus (sivut 1 10) ja palvelustrategian osuus (sivut 11 - 14) sekä kokonaisuuden
kuvaus (sivu 15).
2. Lähtötilanteen kuvauksessa muotoiltu otsikko ja hyvinvointialueen
kuntien esittäminen uudelleen (sivu 4).
3. Arvojen esittäminen yhtenäistetty otsikossa ja neljännessä arvossa
käyttämällä termiä ”osallistava” (sivu 6) ja vastaava korjaus
hyvinvointialueen strategiakarttaan (sivu 2).
4. Tavoitteiden yhteenveto-otsikko on muutettu muotoon
”Kymenlaaksolaisten hyvinvoinnin turvana nyt ja tulevaisuudessa”
(sivu 7).
5. Tavoitteeseen ”Tarpeenmukaiset ja vaikuttavat palvelut kaikille
kymenlaaksolaisille” lisätty strateginen mittari; Asiakaskokemus sekä
muokattu osatavoitteiden ”vaikuttavat palvelut” ja ”toimiva
ennaltaehkäisy” sisältöjä (sivu 8).
6. Tavoitteen ”Talouden tasapaino uudistumisen kautta” otsikkoa on
muokattu ja lisätty strategiset mittarit; talouden tasapaino ja
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tuottavuus. Lisäksi osatavoitteet on muotoiltu uudelleen ja lisätty
kolmas osatavoite ”Toiminnan arviointi ja kehittäminen” sisältöineen
(sivu 9). Vastaava korjaus on huomioitu hyvinvointialueen
strategiakarttaan (sivu 2) ja tavoitteiden yhteenvetoon (sivu 7).
7. Tavoitteeseen ”Hyvinvoiva henkilöstö” on lisätty strateginen mittari;
Henkilöstökokemus sekä muokattu osatavoitteiden ”motivoitunut ja
osaava henkilöstö” ja ”osallistuva ja kehittyvä työyhteisö” sisältöjä
(sivu 10).
8. Palvelulupauksen toteuttamiskeinojen puhuttelumuoto on
yhtenäistetty (sivu 13).
9. Palvelustrategian tavoitteen ”tuotantotavat” sisällön muotoilua on
tarkistettu (sivu 14).
10. Strategioiden kokonaisuuden kuvauksessa on toimeenpano-osion
esittelytekstiä muokattu sekä päivitetty strategian toteutumisen
seurannan osiossa johtoryhmän ja operatiivisen toiminnan vastuita
(sivu 15).
Liitteet:

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia - 20220905 Luonnos_esitys

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Kymenlaakson hyvinvointialuestrategian
ja palvelustrategian hyväksymistä liitteen mukaisena.
Asian käsittely.
Ismo Korhonen esitteli tiivistetysti strategiaan tehdyt muutokset.
Puheenvuoroja käyttivät: Elina Inkeroinen-Lalu, Riikka Turunen,
Joonas Mielonen, Jari Larikka, Ismo Korhonen, Harri Hagman, Vesa
Koskiaho, Christa Carpelan, Jenni Aikio, Mikko Jaanu, Marjo Lakka ja Nina
Brask.
Jäsen Riikka Turunen ehdotti, että palvelustrategian strategisista linjauksista
palveluiden verkoston kohdasta sivu 14; ”Keskitämme säännöllisiä
perustason palveluita” sana ”keskitämme” muutetaan ”kehitämme”. Riikka
Turunen veti ehdotuksensa pois.
Jäsen Joona Mielonen ehdotti, että strategiassa toimintamme tavoitteista
sivu 7; Talouden tasapaino uudistumisen kautta ja hyvinvoiva henkilöstö
vaihtavat paikkaa ja sivu 9; Uskallamme tehdä ”valintoja” vaihdetaan
”vaikuttavia” sekä sivu 14 Tuotantotavoissa ”hyödynnämme” vaihdetaan
”käytämme”.
Mielosen ehdotuksia ei kannatettu ja Mielonen veti ehdotuksensa pois.
Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
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________________________
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

Palveluketjun johtaja, Ismo Korhonen, ismo.korhonen(a)kymsote.fi,
p. 0404875510

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle Kymenlaakson
hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian hyväksymistä liitteen
mukaisena.

Liite

Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia - Luonnos_esitys
Asian käsittely.
Puheenjohtaja alusti asiaa.
Ryhmäpuheenvuorot:
SDP, Sami Virtanen. Muutosesitykset:
Hyvinvointistrategia sivu 8: Toimiva ennaltaehkäisy otsikon alle lueteltujen
yhteistyökumppaneiden luetteloon esitän lisättäväksi sana “yritysten”.
Palvelustrategia sivu 14: Palveluiden verkosto -kohta: Toinen pallo:
keskitämme säännöllisiä perustason palveluita, esitän, sanan keskitämme,
muuttamista sanaksi kehitämme.
Samoin saman kohdan tekstiosan toisessa lauseessa esitän, sanan
keskitämme muuttamista, sanaksi kehitämme.
Ja edelleen saman kohdan tekstiosan viimeisen lauseen osalta esitän
sanan toimintaa muutettavaksi sanaksi osaamista.
Lisäksi esitän edelleen sivulle 14 kohtaan palveluiden verkosto lisättäväksi
uuden kohdan: Toimimme palveluja yhteensovittaen.
Ja edelleen siihen liittyen tekstiosaan esitän uudeksi toiseksi viimeiseksi
lauseeksi: Teemme tiivistä yhteistyötä järjestöjen ja muiden toimijoiden
kanssa.
KOK, Tapio Karvonen. Kokoomuksen ryhmä kannatti SDP/Virtasen
tekemiä muutosesityksiä ja hyväksyy hyvinvointialuestrategian ja
palvelustrategian.
PS, Joni Mörk. Perussuomalaisten ryhmä kannattivat edellä SDP/Virtasen
muutosesityksiä ja hyväksyy hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian.
KESK, Janne Wall. Keskustan ryhmä kannatti SDP/Virtasen
muutosesityksiä ja hyväksyy hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian.
VAS, Piia Kleimola. Muutosesitykset:
Esitys 1: sivu 7: talouden tasapaino uudistumisen kautta ja hyvinvoiva
henkilöstö vaihtavat paikkaa.
Esitys 2: sivu 9: uskallamme tehdä ”valintoja” vaihdetaan ”vaikuttavia
päätöksiä”.

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 7/2022
27.9.2022

Aluevaltuusto

18

Esitys 3: sivu 14: Tuotantotavoissa-tekstikappaleessa alku
”hyödynnämme” vaihdetaan ”käytämme” sekä ajatusviivan jälkeinen
loppulause poistetaan (eli ko. lause on: käytämme sosiaali- ja
terveyspalveluissa ensisijaisesti omaa tuotantoamme, jota ostopalvelut
täydentävät. Tukipalveluissa säilytämme riittävän oman osaamisen.)
Vihreät, Katja Andrejev.
KD, Mikko Almgren. Kristillisdemokraatit hyväksyvät strategian sekä SDP/
Virtasen muutosesitykset.
Liike NYT, Tomi Tuomisalo. Liike NYT hyväksyy strategian ja kannattaa
SDP/Virtasen muutosesityksiä.
Yksilöpuheenvuoroja käyttivät:
Riikka Turunen, Joona Mielonen, Christa Carpelan, Eeva-Liisa FrilanderPaavilainen.
Mielonen kannatti Vasemmistoliiton tekemää muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että SDP/Virtasen tekemät muutosesitykset
hyväksyttiin yksimielisesti.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettuja
muutosesityksiä pohjaehdotukseen nähden, joten niistä tulee äänestää.
Äänestysmenettelyksi valittiin nimenhuutoäänestys.
Ne jotka kannattavat aluehallituksen pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne
jotka kannattavat aluevaltuutettu Kleimolan/Vasemmistoliiton ryhmän
tekemää muutosesitystä äänestävät EI.
Muutosesitys 1: JAA 55 ääntä, EI 4 ääntä.
Pohjaesityksessä oleva teksti jää voimaan.
Muutosesitys 2: Jaa 56 ääntä, EI 3 ääntä.
Pohjaesityksessä oleva teksti jää voimaan.
Muutosesitys 3: JAA 56 ääntä, EI 3 ääntä.
Pohjaesityksessä oleva teksti jää voimaan.
Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi hyvinvointialuestrategian ja palvelustrategian
SDP/SamiVirtasen esittämin muutosesityksin.

Liite:

Hyväksytty Kymenlaakson hyvinvointialueen strategia 2023-2025

Valitusosoitus
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D/2926/00.02.14/2022

70 §

Eroaminen Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista / Sari
Porvari

Aluehallitus 5.9.2022, 97 §
Valmistelija: hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Sari Porvari pyytää 3.8.2022 saapuneella sähköpostillaan eroa
Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista. Ilmoituksen mukaan
Porvari on muuttanut toiseen maakuntaan 1.8.2022.
Hyvinvointialueesta annetun lain 75 §:n 3 momentin mukaan
luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää
luottamushenkilön valinnut toimielin. Aluevaltuusto myöntää eron
valtuutetulle ja varavaltuutetulle.
Hyvinvointialueesta annetun lain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen
hyvinvointialueen luottamustoimeen on henkilö:
1) joka on kyseisen hyvinvointialueen asukas;
2) jolla on jollakin hyvinvointialueella äänioikeus aluevaaleissa sinä
vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen
toimitetaan; ja
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.
Edellä mainitun perusteella Porvari on menettänyt vaalikelpoisuutensa
Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimiin elokuussa 2022. Sari
Porvari on Vasemmistoliiton 1. varavaltuutettu sekä tarkastuslautakunnan
jäsen.
Jos valtuuston toimikauden aikana varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi,
aluevaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä
uusia varavaltuutettuja hyvinvointialueesta annetun lain 25 §:n mukaisesti.
Aluevaltuusto on 8.3.2022 § 9 valinnut tarkastuslautakuntaan toimikaudeksi
2022 - 2025 seuraavat henkilöt:
Jäsen
Juha Kytömäki
Miia Witting
Sami Arola
Tuija Arvila
Tomi Tuomisalo
Sari Porvari
Jani Jaakkola
Riitta Tenkanen-Salmela
Erja Vanhala

Henkilökohtainen varajäsen
Lasse Siukkola
Pekka Korpivaara
Markku Mikkola
Pirjo Romppanen
Mikko Almgren
Heli Koponen
Janne Nyholm
Kirsi Seppälä
Hanna-Kaisa Lähde
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Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
1. todeta Sari Porvarin menettäneen vaalikelpoisuutensa
varavaltuutetun sekä tarkastuslautakunnan jäsenen tehtäviin
elokuussa 2022;
2. todeta Sari Porvarin luottamustoimien varavaltuutettuna ja
tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneen;
3. valita tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

________________
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

Hallinnon vastuuvalmistelija hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040
5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
1. todeta Sari Porvarin menettäneen vaalikelpoisuutensa
varavaltuutetun sekä tarkastuslautakunnan jäsenen tehtäviin
elokuussa 2022;
2. todeta Sari Porvarin luottamustoimien varavaltuutettuna ja
tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneen;
3. valita tarkastuslautakuntaan uuden jäsenen jäljellä olevaksi
toimikaudeksi.
Asian käsittely.
Puheenvuoron käytti Piia Kleimola, joka esitti tarkastuslautakunnan
jäseneksi Pirjo Tujulaa.

Päätös:

Valitusosoitus

Aluevaltuusto päätti
1. todeta Sari Porvarin menettäneen vaalikelpoisuutensa varavaltuutetun
sekä tarkastuslautakunnan jäsenen tehtäviin elokuussa 2022,
2. todeta Sari Porvarin luottamustoimien varavaltuutettuna ja
tarkastuslautakunnan jäsenenä päättyneen,
3. valita tarkastuslautakunnan uudeksi jäseneksi jäljellä olevaksi
toimikaudeksi Pirjo Tujulan.
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D/2928/00.02.11/2022

71 §

Hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Aluehallitus 5.9.2022, 96 §
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, 040 521 7684
Hallintopäällikkö Kalle Eklund, p. 040 5730288
Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä, p. 044 2231600
Selostus:

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa hyvinvointialueen
johtamisjärjestelmää sekä johtamisen välineitä. Niiden tavoitteena on edistää
hyvää hallintoa ja laadukasta johtamista, uhkien ennaltaehkäisyä ja hallintaa,
mahdollisuuksien ja vahvuuksien hyödyntämistä sekä toiminnan jatkuvaa
kehittämistä ja tuloksellisuutta.
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet koskevat kaikkia
Kymenlaakson hyvinvointialuekonsernin toimielimiä, johtoa ja esihenkilöitä
sekä kaikkea hyvinvointialuekonsernin toimintaa, josta hyvinvointialue vastaa
omistuksen, ohjaus- ja valvontavastuun sekä muiden velvoitteiden myötä.
Kymenlaakson hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
perusteiden valmisteluun ovat osallistuneet hallintojohtaja Ari Nevalainen,
turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä, hallintopäällikkö Kalle
Eklund sekä sopimuslakimies Teppo Saarela.

Perustelut:

Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.
Aluehallituksen tehtävänä on huolehtia hyvinvointialueen sisäisestä
valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä (hyvinvointialuelain 43 §).
Hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan hyvinvointialuejohtajan tehtävänä
on vastata hyvän hallinto- ja johtamistavan, sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan toimeenpanosta aluehallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti. Hyvää sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskeva ohje tuodaan
syksyllä aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Liite:

Kymenlaakson hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisen perusteet

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä
olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi
Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen konsernissa.
Asian käsittely.
Hallintojohtaja Ari Nevalainen selosti asiaa ja riskienhallinta- ja
turvallisuuspäällikkö Jarno Rämä esitteli lyhyesti asian.
Puheenvuoroja käyttivät: Nina Brask, Ari Nevalainen, Riikka Turunen, Jarno
Rämä, Marja-Liisa Mäntymaa ja Juhani Carlson,
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Aluevaltuusto
Päätös: Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
___________
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

Hallintojohtaja Ari Nevalainen, 040 521 7684
Hallintopäällikkö Kalle Eklund, p. 040 5730288
Turvallisuus- ja riskienhallintapäällikkö Jarno Rämä, p. 044 2231600

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä
olevat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet noudatettavaksi
Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja hyvinvointialueen konsernissa.

Liite

Kymenlaakson hyvinvointialueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan
järjestämisen perusteet.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valitusosoitus
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D/1992/01.00.02.00/2022

72 § Tarkastuslautakunnan alainen tarkastustoiminnasta vastaava henkilö
Tarla 25.8.2022
Valmistelija: Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
p. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Hallintosäännön 42 §:n mukaan aluevaltuusto ottaa virkaan
tarkastuslautakunnan alaisen tarkastustoiminnasta vastaavan henkilön.
Hallintosäännön 38 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialuejohtajan
viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen
muuttamisesta.
Aluehallitus päättää muiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä
virkanimikkeen muuttamisesta.
Hallintosäännön 40 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen
päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa
perustettaessa.
Tarkastustoiminnasta vastaavan henkilön tehtävänä on tarkastuslautakunnan
alaisuudessa tukea Kymenlaakson hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaa
sen arviointi- ja tarkastustehtävissä sekä toimia tarkastuslautakunnan
esittelijänä.
Johtavan viranhaltijan virkaan 1.1.2023 alkaen valittu henkilö voidaan ottaa
määräaikaiseen ja mahdollisesti osa-aikaiseen virkasuhteeseen enintään
31.12.2022 saakka.

Päätösehdotus puheenjohtajan selostuksen pohjalta:
Tarkastuslautakunta päättää
1. esittää aluehallitukselle arviointipäällikön viran perustamista 1.1.2023
alkaen.
2. esittää aluevaltuuston vahvistettavaksi arviointipäällikön viran
kelpoisuuden (liite)
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa:
"tarkastuslautakunta hakee tarkastuslautakunnan alaista
tarkastustoiminnasta vastaavaa henkilöä ja tuo virkavalinnan
aluevaltuuston päätettäväksi".
Liite

Arviointipäällikön kelpoisuusehdot
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Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Juha Kytömäki, Tomi Tuomisalo,
Miia Witting, Riitta Tenkanen-Salmela, Sami Arola, Erja Vanhala, Heli
Koponen, Janne Nyholm, Tuija Arvila.
Päätös:

Tarkastuslautakunta päätti

1. esittää aluehallitukselle arviointipäällikön viran perustamista 1.1.2023
alkaen.
2. esittää aluevaltuuston vahvistettavaksi arviointipäällikön viran
kelpoisuuden (liite)
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta
hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa
henkilöä ja tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".
_________________________
Aluehallitus 5.9.2022
Hallintosäännön 42 §:n mukaan aluevaltuusto ottaa virkaan
tarkastuslautakunnan alaisen tarkastustoiminnasta vastaavan henkilön.
Hallintosäännön 40 §:n mukaan virkasuhteeseen ottava viranomainen
päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty virkaa
perustettaessa.
Tarkastustoiminnasta vastaavan henkilön tehtävänä on tarkastuslautakunnan
alaisuudessa tukea Kymenlaakson hyvinvointialueen tarkastuslautakuntaa
sen arviointi- ja tarkastustehtävissä sekä toimia tarkastuslautakunnan
esittelijänä.
Liite:

Arviointipäällikön kelpoisuusehdot

Tarkastuslautakunnan ehdotus:
Tarkastuslautakunta
1. esittää aluehallitukselle arviointipäällikön viran perustamista 1.1.2023
alkaen.
2. esittää aluevaltuuston vahvistettavaksi arviointipäällikön viran
kelpoisuuden (liite)
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta
hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa
henkilöä ja tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".
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Päätös:
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Tarkastuslautakunta
1. esittää aluehallitukselle arviointipäällikön viran perustamista 1.1.2023
alkaen.
2. esittää aluevaltuuston vahvistettavaksi arviointipäällikön viran
kelpoisuuden (liite)
3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta
hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa
henkilöä ja tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

__________________
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

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

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle
1. vahvistettavaksi arviointipäällikön viran kelpoisuuden (liite)
2. että aluevaltuusto toteaa: ”tarkastuslautakunta hakee
tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa henkilöä
ja tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi”.

Liite

Arviointipäällikön kelpoisuusehdot
Asian käsittely.
Jenni Aikion muutosesitys: Arviointipäällikön virankelpoisuus
vaatimuksesta poistetaan sana ”tiedekorkeakoulusta”. Muutoksen jälkeen
lause kuuluu näin: Arviointipäällikön viran kelpoisuusvaatimus on
tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus
arviointiin liittyvistä tehtävistä.
Puheenvuoroja käyttivät:
Jenni Aikio, Nina Brask, Sheikki Laakso, Katja Andrejev, Juha Huhtala,
Ukko Bamberg, Henna Hovi, Riku Pirinen ja Sami Virtanen.
Puheenvuoroja käyttäneistä Sheikki Laakso, Katja Andrejev, Juha
Huhtala, Ukko Bamberg ja Henna Hovi kannattivat Aikion muutosesitystä.
Kokouksessa pidettiin neuvottelutauko kello 18:31 - 18:36.
Puheenvuoroja käyttivät:
Janne Patjas, Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen, Riitta Tenkanen-Salmela,
Jari Larikka, Jaana Suikkanen, Ilari van der Steen, Mikko Jaanu, Sami
Virtanen, Christa Carpelan, Antti Pakkanen, Piia Kleimola ja Laila Uljas.
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Puheenvuoroja käyttäneistä Janne Patjas Janne, Jari Larikka, Mikko
Jaanu, Christa Carpelan, Antti Pakkanen, Riitta Kleimola, Jaana
Suikkanen ja Laila Uljas kannattivat Aikion muutosesitystä.
Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty kannatettu
muutosesitys pohjaehdotukseen nähden, joten siitä tulee äänestää.
Äänestysmenettelyksi valittiin nimenhuutoäänestys.
Ne jotka kannattavat aluehallituksen pohjaesitystä äänestävät JAA ja ne
jotka kannattavat Jenni Aikion tekemää muutosesitystä äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin 17 JAA-ääntä ja 42 EI-ääntä.
Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi tarkastuslautakunnan esityksen muilta osin, mutta
kelpoisuusehdoista poistetaan ”tiedekorkeakoulu” sana. Aluevaltuusto
vahvisti arviointipäällikön kelpoisuusehdon seuraavanlaiseksi:
Arviointipäällikön viran kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus arviointiin liittyvistä tehtävistä.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3233/02.05.01.00/2022

73 § Kymenlaakson hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023-2027
Aluehallitus 19.9.2022, 113 §
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 keskimääräisestä, 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.
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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€.
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€.
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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

_______________
Aluevaltuusto 27.9.2022
Lisätietoja

Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen, p. 040 6821290,
kati.kalviainen (a) kymsote.fi

Päätösehdotus

Aluehallitus esittää aluevaltuuston hyväksyttäväksi ministeriölle laaditun
Kymenlaakson hyvinvointialueen investointisuunnitelman
2023-2027.

Liite

Kymenlaakson hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2023 - 2027.

Päätös

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valitusosoitus
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D/3062/00.02.01/2022

74 § Valtionavustushankkeiden hallinnoinnin siirto Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymältä Kymenlaakson hyvinvointialueelle ja osatoteuttajien
muutosten hyväksyntä
Aluehallitus 19.9.2022, 110 §
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.
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)
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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.
Kymenlaakson hyvinvointialue on saanut valtionavustuspäätöksen
seuraaviin hankkeisiin:
Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICTmuutoksen 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)
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Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICTmuutoshanke (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)
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.

Pöytäkirja 7/2022

Kymenlaakson hyvinvointialue

27.9.2022

Aluevaltuusto

33

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy
valtionavustushankkeiden siirrot hyvinvointialueelle alla luetelluin muutoksin
sekä valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan ja allekirjoittamaan
siirtoasiakirjat:
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 ICTmuutoksen 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 ICTmuutoshanke (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

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

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

_________
Aluevaltuusto 27.9.2022

Lisätietoja

Päätösehdotus

Muutosjohtaja, kehitysjohtaja Lauri Lehto, p. 040 489 8652, lauri.lehto (a)
kymenhva.fi ja kehittämispäällikkö Ninni Taavitsainen, p. 040 146 9323,
ninni.taavitsainen (a) kymsote.fi
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy
valtionavustushankkeiden siirrot hyvinvointialueelle alla luetelluin muutoksin
sekä valtuuttaa vt. hyvinvointialuejohtajan valmistelemaan ja
allekirjoittamaan siirtoasiakirjat:
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
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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

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistamiseen liittyvä ICTmuutoksen 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 ICTmuutoshanke (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
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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

Yhes eteenpäin (VN/17810/2020)
-

Päätös

Valitusosoitus

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.

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotukset.
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D/3047/00.02.13/2022

75 § Valtuustoaloite: Valtuustoryhmien ryhmärahan lakkauttaminen
Juha Huhtala.
Esitän, että hyvinvointialueen kaikille valtuustoryhmille maksettava
ryhmäraha lakkautetaan välittömästi.
Kymenlaakson hyvinvointialueen taloudellinen tilanne on ennakoitu todella
vaikeaksi. Tässä vaikeassa taloustilanteessa valtuustoryhmille maksettava
ryhmäraha on sekä taloudellisesti, mutta etenkin symbolisesti suuri
kuluerä. Mielestäni kaikki käytössä oleva raha tulee vaikeassa tilanteessa
käyttää ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhoitopalveluihin, ei poliittisten
puolueiden rahalliseen tukemiseen.

Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3188/00.02.13/2022

76 § Valtuustoaloite: Henkilökunnan osallistamismahdollisuuksien kehittäminen
Keskustan aluevaltuustoryhmä:
Hyvinvointialueen toiminnan kehittäminen vaatii kaikkien mahdollisimman
laajaa osallistumista. Yhdessä pystymme löytämään parhaat mahdolliset
toimintamallit ja hiomaan palvelut asiakkaita ja potilaita tyydyttäviin
ratkaisuihin. Lopputulos vastaisi näin menetellen varmasti parhaiten myös
hyvinvointialueen toiminnallisia ja kokonaistaloudellisia vaatimuksia.
Uskoaksemme näin menetellen saavutetaan myös työhyvinvoinnin osalta
hyvä tulos.
Hyvinvointialueen keskeisimmälle voimavaralle, henkilökunnalle tulee
luoda matalan kynnyksen mahdollisuus osallistua oman työnsä ja
hyvinvointialueen toimintojen kehittämiseen. Hyvinvointialueen tulee luoda
sähköinen, helppokäyttöinen järjestelmä jonka kautta erilaisten
kehitysideoiden tekeminen olisi helppoa ja ehdotukset ohjautuisivat
suoraan vastuuhenkilöille valinnan mukaan joko nimellä tai nimettömänä.
Olisiko tällainen toteutettavissa esimerkiksi HaiPro / PosiPro
ilmoitusjärjestelmän yhteyteen vaikkapa KehitysPro nimisenä osiona vai
olisiko toteutus jonkinmoinen sähköinen ”aloitelaatikko”, tämä tulee
selvittää.
Lisäksi muistutamme, että on tärkeää huomioida henkilökunnan,
työsuojeluvaltuutettujen sekä henkilöstöjärjestöjen edustajien
osallistaminen erilaisiin työryhmiin joissa toiminnan kehittäminen on
tavoitteena.
Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3271/00.02.13/2022

77 §

Valtuustoaloite: Aloite palvelujen tuotantokustannusten läpinäkyvyyden
lisäämiseksi
Kymenlaakson hyvinvointialueen Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä:
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen tulee perustua ajantasaiseen,
luotettavaan sekä vertailukelpoiseen tietoon. Tämä tieto mahdollistaa
terveyshyötyyn ja kustannusvaikuttavuuteen perustuvan päätöksenteon.
Tämä auttaa myös tiedolla johtamisessa.
Päätöksentekijät tarvitsevat tietoa eri palveluiden yksikkökustannuksista.
Näiden tietojen avulla on mahdollista tehdä kustannusvertailua eri
palveluntuottajien välillä – esimerkiksi oma palvelutuotanto tai ostettu
palvelu. Tieto palveluiden tuotantokustannuksista tukee taloudellista
ohjausta ja auttaa ohjaamaan käytettävissä olevia resurssejamme
tehokkaasti ja kustannusvaikuttavasti.
Hyvinvointialue aloittaa toimintansa vuoden 2023 alussa ja sen saama
valtion rahoitus on tämänhetkisen arvioin mukaan huomattavasti pienempi,
kuin arvioitu tarve – ja väli kasvaa edelleen. Rahoituksella tulee voida
tuottaa strategian ja alueen tarpeen mukaiset laadukkaat ja vaikuttavat
palvelut. Päätöksenteon ja johtamisen tueksi tarvitaan työkalu, jolla myös
rahoituksen riittävyyden seuranta on mahdollista.
Kymenlaaksoon tulee luoda hyvät talouden johtamisen, vertailun sekä
päätöksenteon perusteet siten, että kustannusten vertailutietoa ja
yksikkökustannustietoa on mahdollista kerätä sekä käyttää jo
hyvinvointialueen käynnistymisestä alkaen.
Lainsäädännön mukaan ostopalveluiden ja palvelusetelipalveluiden tulee
vastata laadultaan vastaavia julkisesti tuotettuja palveluja. Tämä on
lähtökohtana hyvä, sillä kyse on julkisella järjestämisvastuulla olevista
palveluista, joita potilaat/asiakkaat saavat hoitosuunnitelmiinsa ja
palvelusuunnitelmiinsa perustuen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen
käyttäjien ja maksajien näkökulmasta on tärkeää, että
hyvinvointialueellamme luodaan alusta lähtien laadukkaat ja vaikuttavat
palvelut sekä kustannustehokkaat ja -vaikuttavat toimintatavat.
Aloitteessa todetaan, että Kymenlaakson hyvinvointialueella otetaan
alustan alkaen käyttöön kustannusten laskenta, joka mahdollistaa
palvelutuotteiden yksikkökohtaisten kustannusten tiedonkeruun, vertailun ja
julkaisemisen jo hyvinvointialueen käynnistymisestä alkaen. Tämä
edesauttaa järkevää ja läpinäkyvää päätöksentekoa.
Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3322/00.02.13/2022

78 § Valtuustoaloite: Henkilökunnan ammatillisen koulutuksen tukeminen
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä:
Hyvinvointialueen henkilökunnan ammattitaitoa ja ammatillista kehittymistä
halutaan tukea. Kymsotessa käytössä ollut 10 päivää vuodessa on hyvä
määrä palkallista koulutusta vuodessa ja sitä voidaan hyvinvointialueella
jatkaa. Harva sitä täysimääräisenä käyttää. Useimmiten palkallisia
koulutuspäiviä työntekijällä on vuodessa 1-2. Hyvinvointialue haluaa tasaarvoistaa työntekijöiden palkallisen koulutuksen myöntämisperusteita.
Alueella on paljon vaihtelua, vaikka työnantaja on sama ja työntekijän
koulutus samantasoista koulutusta. Työntekijöiden tulee olla
tasapuolisessa asemassa. Jatkossa kaikki omaan alaan liittyvä, myös
tutkintoon johtava koulutus katsotaan olevan 10pv/vuosi liittyvää palkallista
koulutusta. Kaikki omaan alaan liittyvät koulutukset hyödyttävät
työnantajaa, joten on perusteltua tukea sitä ja kannustaa työntekijöitä
kehittämään ammatillista osaamistaan.
Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3323/00.02.13/2022

79 § Valtuustoaloite: Palveluasumisen kriteerit
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä:
Aluevaltuuston tule tarkastella uudelleen palveluasumisen kriteerejä.
Tavoitteena tulee olla ihmisten hyvinvointi, eikä tietty prosenttimäärä
ihmisiä, joiden on väkisin pärjättävä kotona. Kymenlaakson väestöpohja
on muutenkin sairastavampaa ja ikääntyvämpää kuin keskimäärin muualla
Suomessa.
Lisäämällä asumispalveluiden rahoitusta saadaan erikoissairaanhoidon
kustannuksia huomattavasti enemmän alaspäin.
Aloitteessa todetaan mm, että palveluasumisen kriteereitä tarkastetaan
uudelleen ja järkeistetään ja selvitetään kustannukset yhteiskunnalle
tapauksissa, jolloin henkilö on sairaalakierteessä ja valitaan jatkossa
palveluasuminen jatkohoitopaikaksi, jos ihminen ei tarvitse
sairaalatasoista hoitoa ja ei oikeasti pärjää kotona kotiapujenkaan turvin.
Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3324/00.02.13/2022

80 § Valtuustoaloite: Psyykkaritoiminnan aloittaminen hyvinvointialueella
Perussuomalaisten aluevaltuustoryhmä:
Kymenlaakson hyvinvointialueen on aloitettava koulupsyykkaritoiminta
alueellaan.
Aloitteessa todetaan mm seuraavaa:
Koulupsyykkari-toiminta toteuttaa hyvin hyvinvointialueen vahvistettuja
strategisia tavoitteita, tukee lakisääteisiä tehtäviä sekä säästää resursseja
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Toimintaa on harjoitettu eripuolilla Suomea ja
tulokset ovat olleet yksinomaan hyviä. Kymenlaaksossa psyykkaritoimintaa ei sen alkuperäisessä muodossa enää ole. Oppilaat ovatkin
Suomessa eriarvoisessa asemassa. Joissakin kunnissa tätä tukea on
tarjottu, toisissa ei. Hyvinvointialueen toteuttamana oppilaat olisivat
Kymenlaaksossa samanlaisen tuen piirissä.
Koulupsykologien määrästä säädetään lailla, mutta silti virkoja on
täyttämättä. Koulupsyykkarin työ ei korvaa psykologien panosta. Koulut
saavat kuitenkin psyykkareista lisäkorvat ja -resurssin ongelmien
varhaiseen havainnoimiseen ja niihin puuttumiseen. Sosioekonomiset
haasteet kuormittavat erityisesti Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ja
syrjäytyminen ovat kasvussa, eikä koulujen henkilöresurssit riitä perustehtäviensä lisäksi kyseisten ongelmien selvittämiseen. Psyykkaritoiminnasta on siis apua henkilökunnalle, oppilaille ja oppilaiden
lähiverkostolle. Psyykkaritoiminta on kokonaisuudessaan tehokasta ja
ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä kouluterveydenhuollon rinnalla ja
sen on todettu vähentävän mm. lähetteitä kalliiseen erikoissairaanhoitoon.

Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3320/00.02.13/2022

81 § Valtuustoaloite: Omaishoidon tuen lisääminen
Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puolesta Joona Mielonen:
Kymenlaakson hyvinvointialueen on tarkasteltava toiminnan
käynnistämisen aluksi kriittisesti Kymsoten aikaisia päätöksiä. On
olennaista, että palvelut toimivat tarkoituksenmukaisesti niin, että ihmiset
saavat oikea-aikaisesti heille kuuluvat riittävän tasokkaat palvelunsa. Tällä
on myös suoria positiivisia taloudellisia vaikutuksia.
Kymsoten yhtymävaltuusto päätti 17.12.2021 kokouksessaan talouden
sopeutustoimista, joiden myötä päätettiin heikentää omaishoidon tuen
laajuutta ja kiristää tukiluokan kriteereitä. Tämän myötä arvioitiin 70-80
perheen putoavan kokonaan omaishoidontuen piiristä ja 150-200 perheen
tukiluokan laskevan. Samalla lakkautettiin omaishoidon tukitiimi.
Yhteenlaskettu haettu säästö oli 590 000 euroa.
Omaishoitajalle läheisen ympärivuorokautinen hoitaminen on kuitenkin
henkisesti, fyysisesti ja myös taloudellisesti raskasta. Omaishoitajien
riittävä tuki on sen toimivuuden kannalta välttämättömyys.
Esitän, että omaishoitoon vuodelle 2022 tehdyt säästötoimenpiteet
perutaan ja omaishoidon taloudellista ja toiminnallista tukea lisätään.
Aloitevastauksessa on päätöksen tueksi ja perusteluksi tarkasteltava
omaishoidon säästötoimien synnyttämät laajat vaikutukset ihmisten
arkeen ja välilliset lisämenot Kymsoten taloudessa.
Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3321/00.02.13/2022

82 § Valtuustoaloite: Maakunnallisin varautumismallin teko häiriötilanteisiin
Vihreiden aluevaltuustoryhmä (Andrejev, Iivonen ja Aikio):
Esitämme, että Kymenlaakson yhteisen varautumissuunnitelman tekoa
Etelä-Karjalan mallin mukaan. Kymenlaakson Hyvinvointialue on
luonnollinen vastuullinen taho kun sen alle kuuluu jo terveydenhuolto,
sosiaali- ja pelastustoimen palvelut.

Päätös

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei lain
hyvinvointialueesta 141 §:n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta:
Pykälät: 65, 66, 68, 72, 75 - 82
Päätöksestä, jolla asiaa ei ole ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta, ei saa tehdä valitusta
(HLL 5§). Tällaisia päätöksiä ovat:
Pykälät: Valitusosoitus
Muutosta voidaan hakea kirjallisella valituksella seuraavissa asiakohdissa tehtyihin päätöksiin:
Pykälät: 67, 69, 70, 71, 73, 74
Valitusviranomainen
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Faksi: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusoikeus
Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen
tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.
Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja aluevalituksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen
jäsen.
Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
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Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Aluevaltuuston
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa hyvinvoinvointialueen
verkkosivustolla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa
pidettävän asian käsittelystä.
Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueen yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen
ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun
pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen verkkosivustolle.
Valituksen sisältö
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaatimuksen kirjallisesta muodosta täyttää myös
viranomaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimitetussa sähköisessä
asiakirjassa on selvitys asiamiehen toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakirjaa.
Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta
epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 270 euroa.

