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Kokouspaikka
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§1

2
01-2022

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Julkinen

Diaarinumero

D/59/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510.

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 143 §:n mukaan avattuaan
kokouksen 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.
Hyvinvoinnista annetun lain 108 § 2 momentin mukaan lautakunta on
päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouksen sähköinen kalenterikutsu on lähetetty 29.9.2022, esityslista liitetty
kutsuun 6.10.2022.

Puheenjohtajan
ehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Päätös

Puheenjohtaja totesi läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§2

3
01-2022

Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävillä pito

Julkinen

Diaarinumero

D/60/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, sähköposti:
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 155 §:n mukaan pöytäkirjan
pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan
allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Laki hyvinvointialueesta 145 §:n mukaan 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.

Puheenjohtajan
ehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokouksista laaditaan
pöytäkirja, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja, varmentaa pöytäkirjanpitäjä ja
tarkastaa kaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsentä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan pöytäkirjat pidetään
yleisesti nähtävillä hyvinvointialueen verkkosivuilla.

Asian käsittely

Puheenvuoron käytti Carina Jäntti, joka ehdotti pöytäkirjan tarkastamisen
valinnan tehtävän aakkosjärjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
Hyväksyttiin yksimielisesti Jäntin tekemä ehdotus.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§3

4
01-2022

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Julkinen

Diaarinumero

D/61/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, sähköposti:
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 155 §:n mukaan pöytäkirja
tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Puheenjohtajan
ehdotus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Mikko Almgren ja Lauri Eerola.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§4

5
01-2022

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijöiden
valinta

Julkinen

Diaarinumero

D/62/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, sähköposti:
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 147 §:n mukaan
esittelijästä määrätään toimielimen päätöksellä. Jos toimielimellä on
useampia esittelijöitä, toimielin päättää, miten esittelyvastuu jakautuu
esittelijöiden kesken.
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii
esittelijänä.

Puheenjohtajan
ehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan esittelijöiksi valitaan
palveluketjun johtaja Ismo Korhonen.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että Ismo Korhonen poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§5

6
01-2022

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeri

Julkinen

Diaarinumero

D/63/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, sähköposti:
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510

Selostus asiasta

Valitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeri.

Puheenjohtajan
ehdotus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sihteeriksi valitaan
hallintosihteeri Tuula Paakkari.

Päätös

Hyväksyttiin.
Merkittiin tiedoksi, että Tuula Paakkari poistui kokouksesta asian käsittelyn
ajaksi ja sihteerinä toimi tämän ajan Ismo Korhonen.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§6

7
01-2022

Läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan kokouksissa

Julkinen

Diaarinumero

D/64/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, sähköposti:
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön mukaan toimielimen
jäsenten ja esittelijöiden lisäksi toimielimen kokouksissa on läsnäolo- ja
puheoikeus aluehallituksen puheenjohtajalla, aluehallituksen nimeämällä
aluehallituksen jäsenellä, nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla ja
hyvinvointialuejohtajalla.
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta.

Puheenjohtajan
ehdotus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan kokouksiin aluehallituksen puheenjohtaja Nina Braskille,
aluehallituksen nimeämälle aluehallituksen jäsenelle Samuli Sibakoff ja vt.
hyvinvointialuejohtaja Harri Hagmanille. Nuorisovaltuuston edustajaa ei ole
vielä nimetty.

Asian käsittely

Puheenvuoron käyttivät:
Nina Brask.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§7

8
01-2022

Perehdytys kokouskäytännöistä ja pelisäännöistä

Julkinen

Diaarinumero

D/65/00.02.15/2022

Valmistelija(t)

palveluketjun johtaja Ismo Korhonen, sähköposti:
ismo.korhonen(at)kymsote.fi, puh. 040 487 5510

Selostus asiasta

Kokouksessa käydään läpi lautakuntatyöskentelyn perehdytysaineisto.

Puheenjohtajan
ehdotus

Lautakunta merkitsee perehdytysaineiston tiedoksi.

Asian käsittely

Ismo Korhonen esitteli liitteenä olevan materiaalin.
Puheenvuoroja käyttivät:
Nina Brask, Pirjo Tujula, Sinikka Rouvari, Laila Uljas, Miia Kurttila, Mikko
Almgren, Toni Vainikka, Laila Uljas, Inka Häkkinen, Carina Jäntti, Harri Hagman.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.
Päätettiin yksimielisesti, että lautakunnan keskinäinen viestintäväline on
sähköposti ja lautakunnan asioista ulospäin tiedottavat puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja sovitusti esittelijä.

Muutoksenhaku
Liitteet

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
liite hyte-llt_7§_20221012 pelisäännöt

Sisäinen

Hyvinvoinnin ja
terveyden
edistämisen
lautakunta
HYTE‐ltk 12.10.2022, liite § 7

1

Sisäinen

12 § Hyte-lautakunta (HVA hallintosääntö)
Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan, jossa on kolmetoista (13) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista
varajäsentä.
Aluevaltuusto valitsee lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan, jotka tulee olla valtuutettuja taikka varavaltuutettuja.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta johtaa ja kehittää toimialaa ja
vastaa sen palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä hyvinvointialuestrategian
linjausten ja palvelutasopäätöksen mukaisesti.
Lautakunta seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja
käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen.
Lautakunta edustaa hyvinvointialuetta ja käyttää hyvinvointialueen puhevaltaa
toimialaansa kuuluvissa asioissa
Lautakunnan yleisenä tehtävänä on suunnitella, kehittää, ohjata ja valvoa
vastuualueensa palveluja sekä arvioida toiminnan vaikuttavuutta.

2

Sisäinen

12 § Hyte-lautakunta (HVA hallintosääntö)
Lautakunta
vastaa hyvinvointialueen hyvinvoinnin strategisten linjausten valmistelusta sekä näihin liittyvän alueyhteistyön kehittämisestä,
päättää määrärahojen puitteissa järjestöjen toiminta-avustuksista sekä kumppanuussopimuksista hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen ja
osallisuuden lisäämisen käyttötarkoituksiin sekä muihin hyvinvointialueen strategioiden mukaisiin toimintoihin. Lautakunnan tehtävä on
myös edistää järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia.
vastaa yhteistyöstä Kymenlaakson maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vahvistaa
maakunnallisen järjestöjen neuvottelukunnan asemaa osana hyvinvointialueen ja kuntien johtamis- ja päätöksentekorakenteita sekä
vahvistaa hyvinvointialueen demokratia- ja osallisuusrakenteita ja tuoda päätöksentekoon järjestöjen erityisasiantuntijuutta vastinpariksi
julkiselle sektorille.
kehittää hyvinvointialueen asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä asiakaslähtöisyyttä palvelujen järjestämisessä,
valmistelee alueellisen hyvinvointikertomuksen aluevaltuustokausittain ja raportoi sen toteutumisesta vuosittain,
ohjaa ja seuraa kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi,
kehittää järjestö- ja sidosryhmäyhteistyötä,
seuraa THL:n tuottamien hyvinvointi –indikaattorien tilan kehittymistä ja tekee ehdotuksia tarvittavista toimenpiteistä hyvinvoinnin
edistämiseksi,
arvioi Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistoiminnan vaikuttavuutta,
toimii hyvinvoinnin seuranta- ja ohjausryhmänä.
3

Sisäinen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
lautakunnan jäsenet ja varajäsenet 2022–2025
Jäsen

Varajäsen

Inka Häkkinen, SDP, puheenjohtaja

Outi Kasurinen, SDP

Esko Lavonen, Kok., varapuheenjohtaja

Jukka Silén, Kok.

Elina Ketonen, Kok.

Sinikka Rouvari, Kok.

Saara Kiventöyry-Tocklin, Kok.

Jaana Suikkanen, Kok.

Lauri Eerola, Kok.

Ari Liljasto, Kok.

Jukka Nyberg, SDP

Tommi Helkala, SDP

Miia Kurttila, SDP

Minni Kuisma, SDP

Risto Kouki, SDP

Markku Porkka, SDP

Carina Jäntti, PS

Nina Mustonen, PS

Toni Vainikka, PS

Janne Pahkala, PS

Mikko Almgren, KD

Vesa Vainio, KD

Laila Uljas, Kesk.

Noora Haimi, Kesk.

Piia Kleimola, Vas.

Pirjo Tujula, Vas.

Lautakunnan kokouksissa on läsnäolo- ja
puheoikeus aluehallituksen nimeämällä
aluehallituksen jäsenellä sekä
nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla.
33§/2022 nimeämä aluehallituksen jäsen:
Samuli Sibakoff
Nuorisovaltuuston edustaja: xxx

4

Sisäinen

Kokouskäytännöt
Hyte-lautakunta

5

Sisäinen

Lainsäädäntö ja säännöt
Laki hyvinvointialueesta
Hallintolaki
Hallintosääntö
• Valtuusto hyväksyy
Toimintasäännöt (toimivallan siirrot)
Päätösmenettelyn yleisohjeistus

6

Sisäinen

Hallintolaki ja hyvä hallintotapa
Hallintolaki
Hallinnon oikeusperiaatteet 6 §
•
•
•
•
•

kohdeltava tasapuolisesti
toimivaltaa käytettävä vain lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin
toimien oltava puolueettomia
oikea suhde tavoiteltuun päämäärään nähden
suojataan oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia

Hyvä hallintotapa
•
•
•
•

asia käsittelyyn ilman aiheetonta viivytystä
käsittelyn julkisuus
oikeus tulla kuulluksi
perusteleminen

7

Sisäinen

Kokousaika ja -paikka
Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja
päättämässään paikassa
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee
puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen

8

Sisäinen

Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä
ollessaan varapuheenjohtaja
Lähetetään sähköisesti, jollei erityisistä olosuhteista muuta johdu
Jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus
Lautakunnat vähintään X päivää ennen kokousta

9

Sisäinen

Varajäsenen kutsuminen
Jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa ollessaan estynyt
saapumasta kokoukseen
Jäsen voi kutsua varajäsenen kokoukseen
Myös puheenjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle

10

Sisäinen

Esityslista
Luettelo käsiteltävistä asioista
Puheenjohtaja määrittää kokouksessa käsiteltävät ja esityslistalle
otettavat asiat
Yksittäisen asian kohdalla asiaotsikko, selostus asiasta ja
päätösehdotus
Listasta tulee osa pöytäkirjaa
Kokouskutsussa / esityslistalla mainitsematon ylimääräinen asia
• esittelijän tai jäsenen ehdotuksesta, oltava erityinen syy

11

Sisäinen

Esittelijän vastuu
Esittelijä on vastuussa asian valmistelusta
Esittelijän velvollisuus on tehdä esitys, ja otettava kanta asiaan
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus)
Esittelijällä oikeudellinen vastuu asian käsittelystä
Esittelijällä vastuu kuitenkin siitä, että annetut tiedot ovat oikeat ja
riittävät
12

Sisäinen

Puheenjohtajan tehtävät kokouksessa
Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Selvittää, keitä on läsnä ja että heillä on läsnäolo-oikeus
Johtaa asioiden käsittelyä
Huolehtia siitä, että kokous sujuu asian mukaisesti
Pitää huolta järjestyksestä ja siitä, että puheenvuoroissa
pysytään käsiteltävässä asiassa
13

Sisäinen

Asioiden käsittelyjärjestys ja
asian käsittely
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä
Asian käsittelyn avaaminen
Pohjaehdotuksen toteaminen
Keskustelu
Keskustelun päättäminen
Päätöksen tekeminen ja toteaminen
Asian käsittelyn päättäminen
14

Sisäinen

Kokouksen päättäminen
Kun esityslistalla olevat asiat on käsitelty, pj julistaa kokouksen
päättyneeksi
Jos kaikkia esityslistalla olevia asioita ei ole saatu käsitellyiksi
kokouksessa, toimielin voi siirtää ne käsiteltäväksi
jatkokokouksessa
• Ei erillistä kutsua
• Poissa olleille pyrittävä antamaan tieto
15

Sisäinen

Pöytäkirjan laatiminen
Pöytäkirjalla on julkinen luotettavuus
Puheenjohtaja vastaa pöytäkirjan sisällöstä
Toimielimen pöytäkirjan laatii nimetty sihteeri tai hänen varahenkilö
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa/tai sovitusti jälkikäteen ja hyväksytään
sähköisesti
Puheenjohtajan lisäksi pöytäkirjan tarkistavat sovitut pöytäkirjantarkastajat
Toimielimen päätös katsotaan syntyneeksi, kun pöytäkirja on tarkastettu

16

Sisäinen

Pöytäkirjan pitäminen nähtävänä
Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä
hyvinvointialueen verkkosivuilla
Jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä
päivänä siitä, kun pöytäkirja on ollut nähtävänä yleisessä
tietoverkossa
Hyte-lautakunnan pöytäkirjat on aina pidettävä nähtävänä

17

Sisäinen

Pelisäännöt
Hyte-lautakunta

18

Sisäinen

Asioiden käsittely
26 § Asian ottaminen lautakunnan käsiteltäväksi (HVA hallintosääntö)
Asia voidaan hyvinvointialuelain 97 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi,
jollei ole ilmoitettu asian ottamisesta aluehallituksen käsiteltäväksi.
Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen
puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä.
Nuorisovaltuuston edustajilla on kokouksessa läsnäolo-ja puheoikeus
Esityslistan asiat
• Sisältävät selosteosan ja esittelijän päätösehdotuksen
• Esittelijä tarkentaa tarvittaessa käsiteltävää asiaa
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§8

Muut asiat

Selostus asiasta

a) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kokoontumiset
syksyllä 2022.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät:
Carina Jäntti, Toni Vainikka, Lauri Eerola, Saara Kiventöyry-Tocklin, Mikko
Almgren.
Päätös: seuraavat kokoukset
* torstaina 10.11.2022 kello 17. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
* torstaina 1.12.2022 kello 17. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.
b) Integraatiopalvelujen tulosalueen asiakaspolut sekä hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen esittäytyy asiakkuuspäälliköt ja hyte-päällikkö
Asian käsittely:
Ismo Korhonen esitteli tiivistelmän integraatiopalveluista.
Kokoukseen kutsuttiin klo 17:53 asiakkuuspäällikkönä 1.1.2023 aloittavat
Heli Kainulainen, Päivi Mattila, Marjo Seuri ja Jenni Yläjääski sekä
hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen päällikkö Sanna Koste.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
c) Loppuvuoden 2022 ajankohtaiset asiat
* Alueellinen hyvinvointikertomus; vuosiraportti ja päivittäminen
hyvinvointialueen osalta 2023 lukien
Sanna Koste esitteli alueellisen hyvinvointikertomuksen.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät:
Carina Jäntti, Ismo Korhonen, Sinikka Rouvari, Laila Uljas.
Kymsotella on kuntien kanssa yhteistyössä tehty hyvinvointikertomus. Se tulee
päivittää hyvinvointialueelle. HYTE-lautakunta käsittelee
hyvinvointikertomusta loppuvuodesta ja se menee päätöksentekoon
alkuvuodesta 2023.
* Järjestöavustusten valmistelutilanne
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Asian käsittely.
Ismo Korhonen kertoi, että aluehallitus on 27.6.2022 tehnyt päätökset
avusteperusteisesta järjestöyhteistyöstä (§ 78).
Puheenvuoroja käyttivät:
Harri Hagman, Sinikka Rouvari, Mikko Almgren.
* Osallisuusohjelman valmistelutilanne
Asian käsittely.
Ismo Korhonen kertoi, että osallisuusohjelma tulee HYTE-lautakunnan
käsittelyyn loppuvuodesta ja päätöksentekoon menee alkuvuodesta 2023.
Puheenvuoroja käyttivät:
Nina Brask, Harri Hagman, Mikko Almgren, Inka Häkkinen, Sinikka Rouvari.
Päätös

Merkitään asiat tiedoksi.
Pykälän oheismateriaali jaetaan lautakunnan jäsenille ja kokouksessa olleille
varajäsenille.
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Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18:56.

31
01-2022

KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE
Pöytäkirja
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 12.10.2022

32
01-2022

Muutoksenhakukielto
Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 1-9

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Hyvinvointialueesta annetun lain 142 §:n mukaan seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä
kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 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, HYTElautakunta
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.
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.
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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, joulu- tai 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.

