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Pekkola Petri
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Poliisin ja hyvinvointialueen yhteiset asiat
Kaakkois-Suomen poliisipäällikkö Ari Karvonen esittäytyy.
Puheenvuoro aiheesta ”poliisin ja hyvinvointialueen yhteiset asiat”.
__________
Kuultiin Kaakkois-Suomen poliisipäällikkö Ari Karvosen esitys aiheesta
”Poliisin ja hyvinvointialueen yhteiset asiat”.
Puheenvuoroja käyttivät valtuutetut Jenni Aikio ja Joona Mielonen.
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83 § 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.
Esityslista on lähetetty sähköisesti ja kouksesta on tiedotettu yleisessä
tietoverkossa hyvinvointialueen verkkosivulla 4.11.2022.
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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84 § Pöytäkirjan tarkastajat

Valitaan kaksi valtuutettua pöytäkirjan tarkastajiksi.
Ehdotus:

Aluevaltuusto päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi tarkastusvuorossa olevat aluevaltuutetut Hannah Honkanrn ja Juha Huhtala.

Päätös:

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Henna Hovi ja Juha Huhtala.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/1044/00.02.01/2021

85 § Hyvinvointialueen suostumus kuntayhtymä Kymsoten myöntämälle omavelkaiselle takaukselle Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle
Kymsote hallitus 6.10.2022, 210 §
Kymsote-Kiinteistöt Oy on kuntayhtymän 100 % omistama yhtiö, joka
aloitti toimintansa 1.1.2021. Yhtiöön sulautui kuntayhtymän omistamat
Kastek Oy, Carea-Sairaalat Oy, Hoiku Oy sekä Sairaalanmäen Vuokratalot Oy. Samassa yhteydessä Kymsoten kiinteistöomaisuus siirtyi
yhtiöön varoineen ja velkoineen. Yhtiö vastaa kuntayhtymän tarvitsemista tiloista (vuokraus ja omistus) sekä niihin liittyvistä rakennushankkeista. Lisäksi yhtiö tuottaa erilaisia tukipalveluja kuntayhtymän ja jatkossa hyvinvointialueen tarpeisiin.
Vuoden 2023 alusta alkaen tulevan Kymenlaakson hyvinvointialueen
konsernin osalta on suunniteltu toimintamallia, jossa kaikki investoinnit
pois lukien aineettomat ict-hankinnat toteutetaan konsernin 100 % tytäryhtiön Kymsote-Kiinteistöt Oy:n kautta. Hyvinvointialue vuokraa sitten tarvittavan irtaimiston yhtiöltä käyttöönsä.
Yhtiössä on suunniteltu tulevien irtaimen investointien rahoitusta siten,
että se toteutetaan toistaiseksi voimassa olevalla rahoitusleasingin puitesopimusjärjestelyllä. Käyttäjän kanssa on arvioitu historiaan ja tulevaisuuden arvioihin perustuen irtaimen investointien määrää ja päädytty siihen, että riittävä leasingin puitesopimusjärjestelyn limiitti on
40 milj. euroa. Nykyisin yhtiöllä on käytössä 5,0 milj. euron leasingin
puitesopimusjärjestely, joka sisältyy yllä olevaan limiitin määrään.
Suunnittelua on tehty yhteistyössä Kymenlaakson hyvinvointialueen
kanssa, joka on päättänyt investointisuunnitelman vuosille 2023 - 2027
(Kymenlaakson Hyvinvointialueen valtuusto 27.9.2022, 73 §) vuokraperusteiseen malliin pohjautuen.
Irtaimisto, joka on Kymsoten ja Kympen taseessa vuoden 2022 lopussa, on suunniteltu siirrettäväksi yhtiölle. Vuoden 2023 alusta siirrytään kuvattuun, yhdenmukaiseen toimintamalliin. Tämän irtaimiston
määrä on arviolta yli 25 milj. euroa. Rahoittajien kanssa on keskusteltu
tämän rahoittamisesta yllä olevan rahoitusleasingin puitesopimusjärjestelyn avulla ns. sale and lease back järjestelyllä. Tässä järjestelyssä
voi olla teknisiä ongelmia ja sitä ei välttämättä saada toteutettua. Tämän vuoksi varajärjestelynä on suunniteltu enintään 30 milj. euron velkakirjalainaa.
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Halvin hinta rahoituksille kilpailutuksessa saadaan, kun niissä on kuntayhtymän 100 % omavelkainen takaus. Kun rahoituskustannus veloitetaan hyvinvointialueelta vuokran yhtenä osana, niin loppukäyttäjän
kannalta halvin kustannus saadaan kuntayhtymän taatessa suunnitellut rahoitusjärjestelyt.
Kuntalain 129 §:n mukaan ”Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä
tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta,
jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla”.
Kuntayhtymän yhtymäkokous on myöntänyt Carea-Sairaalat Oy:lle /
Kymsote-Kiinteistöt Oy:lle seuraavat 100% omavelkaiset takaukset:
- 12.06.2015
- 30.11.2018
- 30.11.2018
- 23.04.2021
- 17.12.2021
- 14.01.2022

17 §
58 §
59 §
17 §
63 §
5§

120
35
62,1
20
120
52

miljoonaa euroa
miljoonaa euroa
miljoonaa euroa
miljoonaa euroa
miljoonaa euroa
miljoonaa euroa

Esimerkiksi Kuntarahoitus vaatii osakeyhtiöille kohdistuviin lainoihin
kuntayhtymän 100 % omavelkaisen takauksen, joka kattaa luoton pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Kuntayhtymän
takauksella rahoituksen hinta on mahdollisimman alhainen ja tätä
kautta loppukäyttäjälle aiheutuva rahoituskustannus on myös kuntayhtymän takauksella alhainen. Takauspäätös tulee olla takauksen saajalle ehdoton. Takauspäätös tulee tehdä kuntayhtymän valtuustossa ja
sen tulee olla lainvoimainen ennen lainan nostoa.
Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on hyväksynyt 27.11.2020 § 30
Kymsoten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan periaatteet. Periaatteissa todetaan kohdassa 3. Takaukset, että ”Kuntayhtymä voi myöntää takauksia omien konserniyhteisöjen puolesta, mikäli takauksen ehdot täyttävät EU:n valtiontukea koskevat säännökset sekä vastaavat
Suomen lainsäädännön ehdot. Takauksista peritään aina vuotuinen
takausprovisio, joka on 0,3 %. Takaus voi olla enintään 80 % lainasaamisen tai muun rahoitussitoumuksen määrästä”.
Sote-voimaanpanolain (616/2021) 39 §:n mukaan sairaanhoitopiriin ja
erityishuoltopiirin kuntayhtymän viranomainen ei lain 21 §:ssä mainitun
selvityksen antamisen jälkeen voi päättää asioista, joilla olisi merkittäviä hyvinvointialuetta sitovia vaikutuksia, paitsi jos hyvinvointialue
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antaa päätökselle suostumuksensa. Tehtyyn päätökseen voi hakea
muutosta, kuten kuntayhtymien päätöksiin yleensäkin, ja valitusoikeus
on myös hyvinvointialueella. Jos sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin
toimivalta olisi sote-voimaanpanolain 39 §:n mukaan tulkinnanvarainen, tulisi tulkinnallisesti vähänkään epäselvissä tilanteissa neuvotella
hyvinvointialueen kanssa ja tarvittaessa saada päätökselle hyvinvointialueen suostumus, jotta vältetään hyvinvointialueen tekemä valitus sairaanhoitopiirin ja erityishuoltopiirin toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä.
Tämän johdosta hallitus esittää valtuustolle edellä mainitun 27.11.2020
hyväksytyn ja päätetyn Kymsoten varainhankinnan ja sijoitustoiminnan
periaatteiden osalta muutosta takauksen nostamista 100 %:iin kilpailutettavan 40,0 milj. euron leasingin puitesopimusjärjestelyn ja kilpailutettavan enintään 30,0 milj. euron lainan osalta. Takaukseen ei sisälly
merkittävää taloudellista riskiä.
Lisäksi takauksilta ei peritä vuotuista takausprovisiota. Kuntayhtymän
edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.
Takaus ei kohdistu markkinoilla kilpailutilanteessa olevaan toimijaan ja
tuen saajaan. Takaus täyttää Europan Unionin valtiontukisäännökset.
Takaus kohdistuu Kymsoten määräysvallassa olevan Kymsote-Kiinteistöt Oy:n toimintaan ja kansalaisten kannalta välttämättömien ja lakisääteisten palveluiden turvaamiseen.
Rahoitus kilpailutetaan ja kaikilla tarjouskilpailuun osallistuvilla on vastaava mahdollisuus Kymsoten antamaan takaukseen.
1. Omavelkainen takaus toistaiseksi voimassa olevalle 40,0 milj. euron leasingin puitesopimusjärjestelylle
Kymsote-Kiinteistöt Oy hakee 100 % omavelkaista takausta toistaiseksi voimassa olevalle 40,0 milj. euron leasingin puitesopimusjärjestelylle.
Yhtymävaltuusto teki 100% omavelkaisen takauspäätöksen autojen
leasingrahoituksen puitesopimusjärjestelylle kokouksessaan
23.4.2021. Kymsote-Kiinteistöt Oy tekee vuosittain myös muita irtaimen hankintoja kuin autojen hankintoja. Painopiste hankinnoissa
siirtyy Kymenlaakson hyvinvointialueen aloittaessa 1.1.2023 toimintansa muihin tuoteryhmiin kuin autoihin. Kun Leasingrahoitus toteutetaan puitesopimuksen kautta, on mahdollista myöhemmin hyödyntää leasingia myös muiden tuoteryhmien kohdalla.
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Leasingrahoitus mahdollistaa myös entistä paremman laitekohtaisen kustannusten kohdistamisen oikeille kustannuspaikoille. Leasingrahoituksen tarjoajat tarjoavat myös oheispalveluna ns. hallintaportaalin, jossa kohdistuksia ym. on mahdollista päivittää sopimuskauden aikana joustavasti.
Limiitti, minkä puitteissa Kymsote-Kiinteistöt Oy voi tehdä vuokrakohteiden hankintoja on 40.000.000 euroa. Puitesopimusjärjestely
on voimassa toistaiseksi ja takaus on voimassa koko puitesopimusjärjestelyn voimassa oloajan.
Vuokrakohteiden vuokra-aika on pääsääntöisesti 36-120 kuukautta.
2. Omavelkainen takaus uudelle enintään 30,0 milj. euron velkakirjalle
Kymsote-Kiinteistöt Oy hakee uudelle enintään 30 milj. euron velkakirjalle 100 % omavelkaista takausta, joka kattaisi lainan pääoman, korot, viivästyskorot sekä mahdolliset muut kulut. Laina liittyy toimenpiteisiin, joilla Kymsoten ja Kympen nykyisin omistuksessa oleva irtaimisto saadaan siirrettyä yhtiölle, mikäli sen siirto ei
teknisesti onnistu rahoitusleasingin puitesopimusjärjestelyn avulla
ns. sale and lease back järjestelyn avulla. Laina-aika on enintään
15 vuotta ja takaus on voimassa koko luoton voimassa oloajan.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, p. 0206332000,
annikki.niiranen (at) kymsote.fi ja Kymsote-Kiinteistöt Oy:n
toimitusjohtaja Jyrki Gerlander, p. 0206334733,
jyrki.gerlander (at) kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen KymsoteKiinteistöt Oy:n 40,0 milj. euron suuruisen rahoitusleasingin irtaimen leasingin limiittipuitesopimusjärjestelylle rahoittaja Kuntarahoitus Oyj:lle. Takaus kattaa koko puitesopimusjärjestelyn 40 miljoonan euron suuruisen limiitin pääoman lisäksi korot, viivästyskorot,
lisäkorot, rahoittajan maksut ja palkkiot, liitännäiskustannukset sekä
rahoitusleasingin puitesopimuksen alla
limiitistä rahoitettujen vuokrakohteiden ja vuokrasopimusten hankinta-ajan vuokrat, vuokra-ajan vuokrat, jatkokauden vuokrat sekä
rahoitusleasingin puitesopimuksen liitteenä olevien yleisten
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sopimusehtojen mukaiset velvoitteet, kuten verot ja maksut, jäännösarvovastuut ja vahingonkorvausten ja sopimussakkojen maksut
sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko puitesopimusjärjestelyn voimassa oloajan ja siten, että nyt myönnetty takaus
kattaa täysimääräisesti puitesopimusjärjestelyn limiitin voimassaoloaikana rahoitetuista vuokrakohteista ja vuokrasopimuksista johtuvat kaikki sopimusajan velvoitteet Kuntarahoitus Oyj:lle, myös
siinä tapauksessa, että limiitistä rahoitettujen vuokrakohteen/vuokrakohteiden ja vuokrasopimuksen/vuokrasopimusten sopimusaika
ei olisi päättynyt puitesopimusjärjestelyn limiitin käyttöoikeuden voimassaoloajan päättyessä.
2. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen KymsoteKiinteistöt Oy:n enintään 30,0 milj. euron velkakirjalainalle Kuntarahoitus Oyj:ltä. Takaus kattaa lainan pääoman, korot, viivästyskorot
sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassaolonajan kunnes laina on kokonaisuudessaan ja lopullisesti
maksettu lainanantajalle takaisin.
3. Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota.
4. Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.
5. Kuntayhtymän päätöksille pyydetään hyvinvointialueen suostumus
toimitettavaksi edelleen rahoittajalle ennen päätöksien toimeenpanoa.
Asian käsittely.
Puheenvuoron käytti Jyrki Gerlander.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Esteellisyytensä tämän asiakohdan osalta (yhteisöjäävi, hallintolaki
28.1 § 5 -k) ilmoittivat Seppo Rintamo, Riku Pirinen ja Marjo Lakka, ja
merkittiin, että esteellisyydestään ilmoittaneet eivät osallistuneet asian
käsittelyyn ja päätöksentekoon.

Hallitus oli päätösvaltainen, kun paikalla oli seitsemän yhdeksästä jäsenestä (Kuntalaki 103 § 2 mom).
__________________________________

Kymenlaakson hyvinvointialue

Pöytäkirja 8/2022

Aluevaltuusto

8.11.2022

11

Kymsote yhtymävaltuusto 14.10.2022, 32 §
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen KymsoteKiinteistöt Oy:n 40,0 milj. euron suuruisen rahoitusleasingin irtaimen leasingin limiittipuitesopimusjärjestelylle rahoittaja Kuntarahoitus Oyj:lle. Takaus kattaa koko puitesopimusjärjestelyn 40 miljoonan euron suuruisen limiitin pääoman lisäksi korot, viivästyskorot,
lisäkorot, rahoittajan maksut ja palkkiot, liitännäiskustannukset sekä
rahoitusleasingin puitesopimuksen alla
limiitistä rahoitettujen vuokrakohteiden ja vuokrasopimusten hankinta-ajan vuokrat, vuokra-ajan vuokrat, jatkokauden vuokrat sekä
rahoitusleasingin puitesopimuksen liitteenä olevien yleisten sopimusehtojen mukaiset velvoitteet, kuten verot ja maksut, jäännösarvovastuut ja vahingonkorvausten ja sopimussakkojen maksut sekä
mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko puitesopimusjärjestelyn voimassa oloajan ja siten, että nyt myönnetty takaus kattaa
täysimääräisesti puitesopimusjärjestelyn limiitin voimassaoloaikana
rahoitetuista vuokrakohteista ja vuokrasopimuksista johtuvat kaikki
sopimusajan velvoitteet Kuntarahoitus Oyj:lle, myös siinä tapauksessa, että limiitistä rahoitettujen vuokrakohteen/vuokrakohteiden
ja vuokrasopimuksen/vuokrasopimusten sopimusaika ei olisi päättynyt puitesopimusjärjestelyn limiitin käyttöoikeuden voimassaoloajan päättyessä.
2. Kuntayhtymä myöntää 100 %:n omavelkaisen takauksen KymsoteKiinteistöt Oy:n enintään 30,0 milj. euron velkakirjalainalle Kuntarahoitus Oyj:ltä. Takaus kattaa lainan pääoman, korot, viivästyskorot
sekä mahdolliset muut kulut. Takaus on voimassa koko luoton voimassaolonajan kunnes laina on kokonaisuudessaan ja lopullisesti
maksettu lainanantajalle takaisin.
3. Takauksista ei peritä vuotuista takausprovisiota.
4. Kuntayhtymän edut turvataan riittävän kattavilla yrityskiinnitysvakuuksilla sekä kiinteistöihin kohdistuvilla kiinnityksillä.
5. Kuntayhtymän päätöksille pyydetään hyvinvointialueen suostumus
toimitettavaksi edelleen rahoittajalle ennen päätöksien toimeenpanoa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Esteellisyytensä (yhteisöjäävi, hallintolaki 28.1 § 5-k) ilmoittivat hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo ja valtuuston puheenjohtaja
Marjo Lakka sekä yhtymävaltuuston jäsen Birgit Koskela, ja he eivät
osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Tämän asiakohdan osalta puheenjohtajana toimi Tapio Karvonen.
________________________
Aluehallitus 28.10.2022, § 137
Kymsoten yhtymävaltuusto on 14.10.2022 kokouksessaan päättänyt
myöntää 100 % omavelkaisen takauksen Kymsote-Kiinteistöt Oy:n
40,0 milj. euron suuruisen rahoitusleasingin irtaimen leasingin limittipuitesopimusjärjestelylle rahoittaja Kuntarahoitus Oyj:lle ja 100 %:n
omavelkaisen takauksen Kymsote-Kiinteistöt Oy:n enintään 30,0 milj.
euron velkakirjalainalle Kuntarahoitus Oyj:ltä yhtymävaltuuston
päätöksen mukaisesti.
Kymsoten yhtymävaltuusto päätti, että Kuntayhtymän päätöksille pyydetään hyvinvointialueen suostumus toimitettavaksi edelleen rahoittajalle ennen päätöksien toimeenpanoa.
Hyvinvointialueen hallintosäännön 7 § kohta 8:n mukaan aluevaltuusto
päättää takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta.
Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto antaa
suostumuksen kuntayhtymän (Kymsote) 100 %:n omavelkaiselle takaukselle Kymsote-Kiinteistöt Oy:n toistaiseksi voimassa olevalle 40,0
milj. euron leasingin puitesopimusjärjestelylle ja 100 %:n omavelkaiselle takaukselle Kymsote-Kiinteistöt Oy:n enintään 30,0 milj. euron
velkakirjalle.
Asian käsittely.
Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen esitteli asiaa.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

Esteellisyytensä tämän asiakohdan osalta (yhteisöjäävi, hallintolaki
28.1 § 5 -k) ilmoitti Marjo Lakka, ja merkittiin, että hän ei osallistunut
asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
______________________________
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Aluevaltuusto 8.11.2022
Lisätietoja: toimitusjohtaja Jyrki Gerlander, p. 0206334733,
jyrki.gerlander (at) kymsote.fi
Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto antaa suostumuksen kuntayhtymän (Kymsote) 100 %:n omavelkaiselle takaukselle Kymsote-Kiinteistöt Oy:n toistaiseksi voimassa olevalle 40,0 milj.
euron leasingin puitesopimusjärjestelylle ja 100 %:n omavelkaiselle
takaukselle Kymsote-Kiinteistöt Oy:n enintään 30,0 milj. euron velkakirjalle.

Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valitusosoitus
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D/3389/06.00.00/2022

86 § Kymenlaakson hyvinvointialueen poistosuunnitelma
Aluehallitus 10.10.2022, § 123
Valmistelija:

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

Selostus:

Kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaosto on antanut
19.4.2022 yleisohjeen hyvinvointialueen pysyvien vastaavien kirjaamisesta. Hyvinvointialue- ja kuntajaoston antamat ohjeet ja lausunnot ovat osa hyvinvointialueiden hyvää kirjanpitotapaa.
Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön 71 § mukaisesti
aluevaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.
Aluehallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat sekä poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan, joka
esitetään Kirjanpitolautakunnan suosituksen mukaan olevan 10 000
euroa.

Liite:

Kymenlaakson hyvinvointialueen poistosuunnitelma 1.1.2023 alkaen

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kymenlaakson hyvinvointialueen poistosuunnitelman 1.1.2023 alkaen.
Asian käsittely.
Talousjohtaja Kati Kälviäinen esitteli asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Marjo Lakka, Juhani Carlson, Vesa
Parkko, Marja-Liisa Mäntymaa ja Kati Kälviäinen (kutsuttuna).
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti siten, että poistosuunnitelmaa
päivitetään kokouksessa esille tulleiden päivitysehdotusten mukaisesti. Päivitetty poistosuunnitelma liitetään pöytäkirjan liitteeksi.
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Valmistelija: vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen, p. 040 6821290,
kati.kalviainen (a) kymsote.fi
Liite: Kymenlaakson hyvinvointialueen poistosuunnitelma
Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto hyväksyy liitteenä olevan Kymenlaakson hyvinvointialueen poistosuunnitelman
1.1.2023 alkaen.

Päätös:

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.

Valitusosoitus
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D/3623/00.02.14/2022

87 § Hyvinvointialuetodistusohjelmien avaaminen Kymenlaakson hyvinvointialueelle
Aluehallitus 28.10.2022, § 136
Valmistelija: Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen, kati.kalviainen (at) kymsote.fi,
p. 040 6821 290
Selostus:

Hyvinvointialueen kassanhallinta ja maksuvalmiuden hoito edellyttävät
joustavaa ja kustannustehokasta lyhytaikaisen rahoituksen hankintainstrumenttia. Lisäksi lyhytaikaista rahoitusta voidaan käyttää ennakoivasti investointien väliaikaiseen rahoittamiseen.
Kymenlaakson hyvinvointialueen lyhytaikaisen rahoituksen hankkimiseksi ehdotetaan avattavan hyvinvointialuetodistusohjelmat eri rahoituslaitosten kanssa. Hyvinvointialuetodistus on hyvinvointialueen
rahamarkkinoille liikkeelle laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Hyvinvointialuetodistus vastaa kuntien käytössä olevaa kuntatodistusta. Osa
rahoituslaitoksista voi käyttää instrumentista hyvinvointialuetodistusten
nimen sijasta kuntatodistusta.
Muita lyhytaikaisen rahoituksen instrumentteja ovat mm. perinteinen
velkakirjalaina ja konsernitilin luottolimiitti, joiden käytöstä päätetään
hyvinvointialueella tarvittaessa erikseen.
Hyvinvointialuetodistusohjelman käyttöönotto edellyttää ohjelman luottolimiitin solmimista kunkin rahoituslaitoksen kanssa erikseen. Usean
rahoituslaitoksen kanssa tehtävä hyvinvointialuetodistusohjelma mahdollistaa rahoituksen tehokkaan kilpailutuksen sekä tukee rahoituksen
hallintaan liittyvää riskienhallintaa.
Ohjelmasta ei itsessään aiheudu hyvinvointialueelle kustannuksia, eikä
sille vaadita vakuutta. Hyvinvointialuetodistuksella otetuista lyhytaikaisista lainoista maksetaan korkoa ja laina-aika on enintään yksi vuosi.
Rahoituslaitoskohtaiseksi limiittitasoksi esitetään 100 miljoonaa euroa,
mikä vastaa noin 1,5 kuukauden käyttötalousmenoja Kymenlaakson
hyvinvointialueella. Rahoituslaitoskohtainen limiittitaso määrittelee
enimmäismäärän lyhytaikaisen lainan nostamiselle.
Hyvinvointialuetodistusohjelmaa esitetään tehtäväksi seuraavien rahoituslaitosten kanssa: OP Yrityspankki Oyj tai Kymenlaakson OP, Nordea Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank Oyj, Aktia Pankki Oyj
ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta.
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Tällä päätöksellä hyvinvointialue ei nosta lyhytaikaista lainaa, vaan lainan nostamisesta tehdään päätökset erikseen. Lainan nostamisen toimivalta määritellään hyvinvointialueen hallintosäännössä sekä rahoituksen ja sijoitustoiminnan ohjeessa.
Vt. Hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
1. avata Kymenlaakson hyvinvointialueelle hyvinvointialuetodistusohjelmat, vaihtoehtoisesti kuntatodistusohjelmat, seuraavien
rahoituslaitosten kanssa: OP Yrityspankki Oyj tai Kymenlaakson
OP, Nordea Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank Oyj, Aktia
Pankki Oyj ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta ja
2. asettaa rahoituslaitoskohtaiseksi limiitiksi 100 milj. euroa.
Asian käsittely.
Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen esitteli asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Joni Mörk, Riikka Turunen ja Kati Kälviäinen
(kutsuttuna).
Päätös:
Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
_____________________
Aluevaltuusto 8.11.2022
Valmistelija: Vt. talousjohtaja Kati Kälviäinen, kati.kalviainen (at)
kymsote.fi, p. 040 6821 290
Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto päättää
1. avata Kymenlaakson hyvinvointialueelle hyvinvointialuetodistusohjelmat, vaihtoehtoisesti kuntatodistusohjelmat, seuraavien
rahoituslaitosten kanssa:
OP Yrityspankki Oyj tai Kymenlaakson OP, Nordea Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Danske Bank Oyj, Aktia Pankki Oyj ja Svenska Handelsbanken AB Suomen sivukonttoritoiminta ja
2. asettaa rahoituslaitoskohtaiseksi limiitiksi 100 milj. euroa.

Päätös:
Valitusosoitus

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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D/3641/00.02.14/2022

88 § Maakuntien tilakeskus Oy ja sen omistuspohja 1.1.2023 lukien osana sosiaali- ja
terveydenhuollon uudistusta
Aluehallitus 28.10.2022, § 138
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684, ari.nevalainen (a)
kymsote.fi
Selostus:

Hyvinvointialueesta annetun lain (611/2021) 21 §:n mukaisesti hyvinvointialueiden ja valtion omistukseen muodostetaan toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena toimiva yhteisesti omistettu osakeyhtiö. Sen tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Lisäksi hyvinvointialueet voivat antaa osaamiskeskukselle muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia tehtäviä.
Hyvinvointialue ei saa myydä, pantata eikä muutoin luovuttaa osaamiskeskuksen osakkeita muille tahoille kuin toiselle hyvinvointialueelle tai
valtiolle.
Hyvinvointialuelain mukaan hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisön on
käytettävä osaamiskeskuksen ylläpitämää tilatietojärjestelmää ja siihen
liittyviä palveluja sekä jos hyvinvointialueet niin sopivat, muita osaamiskeskuksen tuottamia palveluja.
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen
toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (616/2021) 63 §:n mukaisesti valtio huolehtii edellä kuvatun
osaamiskeskuksen perustamisen edellyttämistä toimenpiteistä. Osaamiskeskuksen hyvinvointialueille luovutettavat osakkeet luovutetaan
vastikkeetta 1 päivään tammikuuta 2023 mennessä.
Hyvinvointialueiden omistukseen tulevat osaamiskeskuksen osakkeet
jakautuvat hyvinvointialueiden kesken niiden asukasluvun mukaisessa
suhteessa. Asukaslukuna otetaan huomioon hyvinvointialueisiin kuuluvien kuntien asukasluku 31 päivänä joulukuuta 2021. HUS-yhtymän
omistukseen tulee kolmasosa kunkin Uudenmaan hyvinvointialueen ja
Helsingin kaupungin omistukseen tulevista osakkeista.
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Valtiolla on kuitenkin osaamiskeskuksessa yksi kappale yhtiöjärjestyksessä määriteltyjä erilajisia osakkeita, jotka antavat oikeuden estää yhtiöjärjestyksen muuttamisen ilman valtion suostumusta, vahvemman
oikeuden päättää osakepääomasta ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen enimmäismääristä sekä oikeuden hallituksen jäsenen nimeämiseen.
Valtio on osoittanut laissa tarkoitetuksi osaamiskeskustehtävää hoitavaksi yhtiöksi Maakuntien tilakeskus Oy:n. Yhtiö toimii vuoden 2022
loppuun valtion Senaatti-kiinteistöt-liikelaitoksen täysin omistamana
tytäryhtiönä. Ennen osakkeiden luovuttamista luovutettava osakekanta
tulee siirtymään valtion sisällä valtiovarainministeriölle. Valtio päättää
osaltaan osakkeiden luovuttamisesta lopullisesti valtioneuvoston päätöksellä joulukuussa 2022. Luovutusta koskien on haettu eduskunnan
suostumusta valtion vuoden 2023 talousarvioesityksen yhteydessä
(28.20.88).
Valtiovarainministeriö luovuttaa osakkeet 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Luovutus on vastikkeeton ja varainsiirtoverosta vapaa.
Hallintosäännön 7 §:n mukaan aluevaltuusto päättää osakeyhtiön perustamisesta ja siihen liittyvästä yhtiöjärjestyksen hyväksymisestä,
sekä päättää osakassopimusten hyväksymisestä sekä sopimuksen
muutoksista. Hallintosääntöä tulkiten aluevaltuuston tulee hyväksyä
nyt käsiteltävänä oleva osakassopimus, yhtiöjärjestys ja osakkeiden
luovutuskirjan.
Liitteet:

Osakassopimus- Maakuntien tilakeskus
Osakassopimuksen liite A Osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin
Tilakeskuksen osakkeiden luovutuskirjaluonnos
Luovutuskirjan liite 1 Luovutuskirjan osapuolet
Yhtiöjärjestys - Maakuntien tilakeskus

Vt. Hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. hyväksyy ja sitoutuu vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet 162 812 kpl liitteenä olevan
luovutuskirjan mukaisesti; ja
2. hyväksyy liitteenä olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n
(2809806-2) osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen
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3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteen
mukaisen osakassopimuksen ja liitteen mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista havaittavat tekniset kirjoitusja laskuvirheen korjaukset taikka muut niihin verrattavat
vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.
Asian käsittely.
Puheenvuoron käytti Ari Nevalainen.
Nevalainen toi esille, että Valtiovarainministeriöltä on tullut kirje,
jossa kerrotaan Kymenlaakson hyvinvointialueen osalta virheellisestä osakemäärästä. Kymenlaakson hyvinvointialueen osalta
osakkeita on 161 391 kpl.
Puheenvuoron käytti Harri Hagman.
Päätös:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. hyväksyy ja sitoutuu vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat osakkeet 161 391 kpl liitteenä olevan
luovutuskirjan mukaisesti; ja
2. hyväksyy liitteenä olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n
(2809806-2) osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen;
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteen
mukaisen osakassopimuksen ja liitteen mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista havaittavat tekniset kirjoitusja laskuvirheen korjaukset taikka muut niihin verrattavat
vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.
Seuraavat ministeriön teknisen virheen johdosta päivitetyt liitteet
liitetään pöytäkirjalle:
‐
‐

Osakassopimuksen liite A Osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin
Luovutuskirjan liite 1 Luovutuskirjan osapuolet
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Aluevaltuusto 8.11.2022
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684, ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Liitteet:
Osakassopimus- Maakuntien tilakeskus
Osakassopimuksen liite A Osapuolten listaus ja jako yhteistyöalueisiin
Tilakeskuksen osakkeiden luovutuskirjaluonnos
Luovutuskirjan liite 1 Luovutuskirjan osapuolet
Yhtiöjärjestys - Maakuntien tilakeskus
Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. hyväksyy ja sitoutuu vastaanottamaan Maakuntien tilakeskuksen
hyvinvointialueelle Suomen valtiolta vastikkeetta luovutettavat
osakkeet 161 391 kpl liitteenä olevan luovutuskirjan mukaisesti; ja
2. hyväksyy liitteenä olevan Maakuntien tilakeskus Oy:n
(2809806-2) osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen;
3. valtuuttaa hyvinvointialuejohtajan allekirjoittamaan liitteen mukaisen
osakassopimuksen ja liitteen mukaisen osakkeiden luovutussopimuksen sekä tarvittaessa allekirjoituksellaan tai muutoin
hyväksymään mahdollisesti asiakirjoissa ennen allekirjoittamista
havaittavat tekniset kirjoitus- ja laskuvirheen korjaukset taikka muut
niihin verrattavat vähäluonteiset korjaus- tai muutostarpeet.

Päätös:

Valitusosoitus

Aluevaltuusto hyväksyi päätösehdotuksen.
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D/3270/01.00.01.02/2022
D/2926/00.02.14/2022

89 § Eroaminen Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista
Aluehallitus 10.10.2022, § 127
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684,
ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus:

Erkka Koskinen pyytää 21.9.2022 saapuneella sähköpostillaan eroa
Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista. Koskinen ilmoittaa
eron syyksi henkilökohtaiset syyt.
Erkka Koskinen on Vihreän Liiton 3.varavaltuutettu sekä palvelulautakunnassa varajäsen.
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.
Hyvinvointialuelain 25 §:n mukaan valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä
kuin on valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Jos valtuutettu on vapautettu toimestaan, aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu hänen sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä ensimmäisen vielä valtuutetuksi
kutsumattoman varavaltuutetun.
Aluevaltuusto valitsi toimikaudekseen 2022 - 2025 palvelulautakunnan
jäseniksi ja varajäseniksi
Jäsen
Jutta Hartikainen
Anja Kivelä
Janne Patjas
Johanna Hasu
Ari Rinne
Sami Mustonen
Henna Hovi
Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen
Aleksi Kurki
Jaana Suikkanen

Henkilökohtainen varajäsen
Maria Lammi
Tuija Ranta
Esa Tiainen
Minna Ahokas
Kalle Heijari
Leo Lindström
Minna Tuukkanen
Minna Suomi
Matti Astola
Marko Paldan
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Toni Kuoppamäki
Marianne Keränen
Erkka Koskinen

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että
1. Erkka Koskiselle myönnetään ero ja hänet vapautetaan kaikista
Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista henkilökohtaisten syiden vuoksi;
2. aluevaltuusto valitsee palvelulautakuntaan uuden varajäsenen;
3. aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi 3. varavaltuutetuksi Vihreän liiton Erkka Koskisen tilalle Suvi Luodon; ja
4. aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu aluevaltuustossa
27.9.2022 luottamustoimesta vapautetun ja eron myönnetyn
Sari Porvarin osalta Vasemmistoliiton uudeksi 1. varavaltuutetuksi Sari Porvarin tilalle Pirjo Tujulan joka tällä hetkellä on
2. varavaltuutettu ja aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Vasemmistoliiton uudeksi varavaltuutetuksi Heli Koposen
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

___________________
Aluevaltusto 8.11.2022
Valmistelija: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684,
ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Päätösehdotus:

Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että
1. Erkka Koskiselle myönnetään ero ja hänet vapautetaan kaikista Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista henkilökohtaisten
syiden vuoksi;
2. aluevaltuusto valitsee palvelulautakuntaan uuden varajäsenen;
3. aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu uudeksi 3. varavaltuutetuksi
Vihreän liiton Erkka Koskisen tilalle Suvi Luodon; ja
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4. aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu aluevaltuustossa 27.9.2022
luottamustoimesta vapautetun ja eron myönnetyn Sari Porvarin
osalta Vasemmistoliiton uudeksi 1. varavaltuutetuksi Sari Porvarin
tilalle Pirjo Tujulan joka tällä hetkellä
on 2. varavaltuutettu ja aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Vasemmistoliiton uudeksi varavaltuutetuksi Heli Koposen
Asian käsittely.
Puheenjohtaja totesi asian käsittelypuheenvuorossaan, että asiassa
käsitellään kahta (2) eri luottamustoimea, joten otsikosta tulee poistaa
”Erkka Koskinen”. Lisäksi esittelytekstissä luetellut palvelulautakunnan
jäsenet tulee päivittää aluevaltuuston 8.3.2022 § 11 päätöksen mukaiseksi.
Valtuutettu Tommi Iivonen esitti palvelulautakunnan uudeksi varajäseneksi Erkka Koskisen tilalle Sakari Kainulaista.
Päätös:

Aluevaltuusto
1. päätti myöntää eron Erkka Koskiselle ja hänet vapautetaan kaikista Kymenlaakson hyvinvointialueen luottamustoimista henkilökohtaisten syiden vuoksi;
2. aluevaltuusto valitsi palvelulautakuntaan varajäseneksi Erkka
Koskisen tilalle Sakari Kainulaisen;
3. aluevaltuuston puheenjohtaja kutsui uudeksi 3. varavaltuutetuksi Vihreän liiton Erkka Koskisen tilalle Suvi Luodon; ja
4. aluevaltuuston puheenjohtaja kutsui aluevaltuustossa 27.9.2022
luottamustoimesta vapautetun ja eron myönnetyn Sari Porvarin
osalta Vasemmistoliiton uudeksi 1. varavaltuutetuksi Sari Porvarin tilalle Pirjo Tujulan joka tällä hetkellä on 2. varavaltuutettu ja
aluevaltuuston puheenjohtaja kutsuu Vasemmistoliiton uudeksi
varavaltuutetuksi Heli Koposen.

Valitusosoitus
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D/1994/02.08.00.01/2022

90 § Tilintarkastuksen kilpailutus 2023 - 2026

Tarla 5.5.2022, 6 §
Lisätietoja Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus asiasta
Hyvinvointialuelain 126 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja
talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä
vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaan
sovelletaan hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuudesta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015).
Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden
hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Hyvinvointialuelain 125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviä ovat mm.
‐

valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat;

‐

huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastuskilpailutuksen aloittamisesta, tarjouspyynnössä esitettävistä kriteereistä, kilpailutettavan
kauden pituudesta ja päättää jatkotoimista.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Miia Witting, Tuija Arvila,
Tomi Tuomisalo, Juha Kytömäki.
Käytiin periaatteellinen keskustelu asiasta.
Tarkastuslautakunnan on otettava kilpailutuksessa kantaa mm: periaateeseen, aikatauluun, aikajänteeseen, optioikausiin, pakollisiin
vaatimuksiin, hinnan ja laadun suhteeseen, mahdollisiin markkinavuoropuheluihin ja tarvittavaan konsulttiapuun.
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Päätettiin, että asian käsitely jatketaan seuraavassa kokouksessa.
Kutsutaan Kymsoten talousjohtaja Helena Perämäki seuraavaan
31.5.2022 kokoukseen kertomaan talouden ja tilintarkastuksen toiminnan edellytyksistä.
Sovitaan tuolloin tarkempi aikataulu.
Ari Nevalainen lähettää tarkastuslautakunnalle lisämateriaalia kilpailutukseen valmistautumista varten.

__________________
Tarla 31.5.2022, 14 §
Valmistelija:Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen,
puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Selostus asiasta
Tarkastuslautakunnalle on 20.5.2022 lähetetty lisämateriaalia kilpailutukseen liittyen.
Kokouksessa kuullaan Kymsoten talousjohtaja Helena Perämäkeä
talouden ja tilintarkastuksen toiminnan edellytyksistä.
Ehdotus
Tarkastuslautakunta päättää antaa hankintayksikölle oikeuden
käynnistää tilintarkastusyhteisön hankinnan valmistelut hyvinvointialueelle kokouksessa päätettävien reunaehtojen mukaisesti.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Helena Perämäki, Tuija
Arvila, Erja Vanhala, Tomi Tuomisalo, Juha Kytömäki, Riitta
Tenkanen-Salmela
Päätös

Päätettiin antaa hankintayksikölle oikeuden käynnistää tilintarkastusyhteisön hankinnan valmistelut 4 vuoden pituisena ja kahden
vuoden (1+1 vuosi) optiovuosilla hyvinvointialueelle ja antaa hankintayksikölle valtuudet valmistella seuraavaan kokoukseen hankinnan
tarkemmat kriteerit.

_____________________

Tarla 15.6.2022, 21 §
Hyvinvointialueen talouden vastaava suunnittelija ja hallinnon
vastaava suunnittelija ovat valmistelleet tarkastuslautakunnalle edellisen kokouksen päätöksen mukaisesti hyvinvointialueen ja sen tytäryhtiöiden hallinnon ja talouden tarkastuksesta tilintarkastuksen kilpailutusta vuosille 2023-2026.
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Liite

Tilintarkastuksen kilpailutus vuosille 2023-2026 on ehdotus hankinnan
ja kilpailutuksen ehdoiksi.

Ehdotus

Ehdotus puheenjohtajan selostuksen pohjalta:
Päätetään antaa hankintayksikölle oikeuden käynnistää tilintarkastusyhteisön hankinnan valmistelut 4 vuoden pituisena ja kahden
vuoden (1+1 vuosi) optiovuosilla hyvinvointialueelle ja sen tytäryhtiöiden hallinnon ja talouden tarkastuksesta ja antaa hankintayksikölle valtuudet valmistella hankinnan kilpailutus liitteen mukaisin pääasiallisin ehdoin. Hankintayksikkö valtuutetaan tekemään
tarpeellisia täydennyksiä hankinnan kilpailutukseen.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Miia Witting, Tomi
Tuomisalo, Pirjo Romppanen, Hanna-Kaisa Lähde, Riitta TenkanenSalmela, Jani Jaakkola.

Päätös

Hyväksytään päätösehdotuksen mukaisesti.
Talous- ja hankintayksikkö valmistelee tarjouspyyntöasiakirjaluonnoksen seuraavaan kokoukseen.

____________________

Tarla 25.8.2022, 30 §
Selostus asiasta
Hyvinvointialuelain 22 §:n mukaan aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta ja saman lain 126 §:n mukaan
aluevaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten
tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajaan sovelletaan hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta
koskevia säännöksiä. Tilintarkastajan vahingonkorvaus-velvollisuudesta säädetään julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetussa laissa (1142/2015).
Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
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Tilintarkastusyhteisö voidaan valita kerrallaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. Hyvinvointialuelain
125 § mukaan tarkastuslautakunnan tehtäviä ovat mm.
‐
‐

valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat;
huolehtia hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Hyvinvointialuelain 125 §:n Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat.
Tarkastuslautakunta on päättänyt 15.6.2022, että päätetään antaa
hankinta-yksikölle oikeuden käynnistää tilintarkastusyhteisön hankinnan valmistelut 4 vuoden pituisena ja kahden vuoden (1+1 vuosi) optiovuosilla hyvinvointialueelle ja sen tytäryhtiöiden hallinnon ja
talouden tarkastuksesta ja antaa hankintayksikölle valtuudet valmistella hankinnan kilpailutus.
Hankintapalvelut ovat yhdessä hallintojohtajan ja talousjohtajan
kanssa laatineet tarkastuslautakunnalle luonnoksen tilintarkastuskilpailutuksen tarjouspyynnöksi.
Lopullinen tarjouspyyntöasiakirja liitetään päätöksen liitteeksi.
Päätösehdotus puheenjohtajan selostuksen pohjalta
Tarkastuslautakunta tutustuu tarjouspyyntöluonnokseen ja käy siitä
keskustelun. Lautakunta päättää käynnistää kilpailutuksen esitetyillä
kriteereillä.
Asian käsittely.
Kymsoten hankintapäällikkö Vesa Äijö esitteli tarjouspyyntöluonnoksen.
Puheenvuoroja käyttivät: Ari Nevalainen, Miia Witting, Juha
Tuomisalo, Juha Kytömäki ja Tuija Arvila.
Päätös

Lautakunta päätti käynnistää kilpailutuksen liitteenä olevan
tarjouspyyntöasiakirjan sisällön mukaisesti.

Liite

Tilintarkastuksen kilpailutuksen tarjouspyyntö
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Tarla 20.10.2022, 43 §
Lisätietoja

Hankintapäällikkö Vesa Äijö, p. 044 269 1462, vesa.aijo(at)kymsote.fi

Selostus asiasta
Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 25.8.2022 käynnistää
hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailutuksen kokouksessa esitellyn tarjouspyyntöluonnoksen mukaisilla
kriteereillä.
Tarkastuslautakunnan päätöksen mukaisesti Kymsoten hankintatoimi
on toteuttanut tarkastuspalveluiden kilpailutuksen.
Hyvinvointialuelain 125 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä
on valmistella aluevaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat.
Hyvinvointialuelain 126 §:n mukaan aluevaltuusto valitsee hallinnon ja
talouden tarkastamista varten tilintarkastusyhteisön, jonka on määrättävä vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastaja.
Hyvinvointialueen tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.
Hankintamenettelyn kuvaus
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena oli Kymenlaakson hyvinvointialueen ja sen tytäryhteisöjen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelut.
Sopimuskausi koskee tilikausien 2023-2026 tarkastusta, minkä jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös viimeistään
kolmantena sopimusvuonna.
Hankinnan ennakoitu arvo sopimusaikana optiokaudet huomioiden on
noin 300 000 €.
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Hankintamenettely
Kyseessä oli EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin
HILMA:ssa 31.8.2022 (nro 2022-107243) ja EUVL:ssä 2.9.2022 (nro
2022/S 169-477805).
Tarjouspyynnöstä oli mahdollista esittää kysymyksiä 13.9.2022
saakka ja kysymyksiin vastattiin 15.9.2022.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla kokonaan sähköisesti
Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, ja tarjoukset tuli jättää sähköisinä
Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.
Määräaikaan 4.10.2022 klo 12:00 mennessä tarjouksensa jättivät
seuraavat kaksi tarjoajaa:
• BDO Audiator Oy
• KPMG Oy Ab
Tarjoukset avattiin sähköisessä järjestelmässä 4.10.2022. Läsnä oli
hankintapäällikkö Vesa Äijö.
Tarjoajien soveltuvuus ja tarjousten tarjouspyynnönmukaisuus
Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin hankintailmoituksessa. Molemmat tarjoajat täyttivät tarjouspyynnössä
asetetut soveltuvuusvaatimukset. Molemmat tarjoukset olivat
tarjouspyynnön mukaisia.
Tarjousten vertailu
Kilpailutuksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus,
jonka perusteina ovat:
 Tarjouksen vertailuhinta, 65 pisteen painoarvolla
 Vastuullisen tilintarkastajan työkokemus kuntalain mukaisista
tilintarkastuksista liikevaihdoltaan vähintään 100M€ kuntayhtymissä, tehtyinä työpäivinä, 20 pisteen painoarvolla
 Vastuullisen tilintarkastajan tekemä työn osuus Kymenlaakson
hyvinvointialueen tarkastuksessa, työpäivinä per vuosi, 15 pisteen
painoarvolla
Tarjousten vertailu on esitetty erillisessä liitteessä (ei julkinen).
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• Tarjousten avauspöytäkirja
•Tarjousvertailu (ei julkinen; JulkL 7§ 2mom.)

Puheenjohtajan ehdotus
Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että

Päätös



hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen
palveluntuottajaksi tilikausille 2023-2026 valitaan liitteen mukaisen tarjousvertailun perusteella korkeimmat kokonaispisteet
saanut tarjoaja



aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen tytäryhteisöjen
valitsevan tilintarkastajaksi hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön.

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että


hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen
palveluntuottajaksi tilikausille 2023-2026 valitaan liitteen mukaisen tarjousvertailun perusteella korkeimmat kokonaispisteet
saanut tarjoaja KPMG Oy Ab. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla. Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös
viimeistään kolmantena sopimusvuonna.



aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen tytäryhteisöjen
valitsevan tilintarkastajaksi hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön.

_____________________
Aluevaltuusto 8.11.2022
Valmistelija: Hallintojohtaja, hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, puh. 040 521 7684, sähköposti: ari.nevalainen (a) kymsote.fi
Päätösehdotus:

Tarkastuslautakunta esittää aluevaltuustolle, että


hyvinvointialueen hallinnon ja talouden tarkastuspalvelujen
palveluntuottajaksi tilikausille 2023-2026 valitaan liitteen mukaisen tarjousvertailun perusteella korkeimmat kokonaispisteet
saanut tarjoaja KPMG Oy Ab. Sopimuskauden jälkeen sopimusta voidaan jatkaa kahdella yhden vuoden mittaisella optiolla.
Optiokausien käyttämisestä tehdään erillinen päätös viimeistään
kolmantena sopimusvuonna.
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aluevaltuusto edellyttää hyvinvointialueen tytäryhteisöjen valitsevan tilintarkastajaksi hyvinvointialueen tilintarkastusyhteisön.

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.
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D/3409/00.02.14/2022

91 §

Aluevaltuuston vuoden 2023 kokousaikataulu

Aluehallitus 10.10.2022, § 129
Hallintosäännön 134 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja
paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielin jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä
varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi
perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.
Hyvinvointialuelain 98 mukaan aluehallituksen on valmisteltava aluevaltuustossa käsiteltävät asiat lukuun ottamatta asioita, jotka koskevat
aluevaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä tai jotka 40 §:ssä tarkoitettu tilapäinen valiokunta tai 125 §:ssä tarkoitettu tarkastuslautakunta
on valmistellut.
Aluevaltuuston puheenjohtaja on kartoittanut aluevaltuuston poliittisilta
ryhmiltä näkemyksiä aluevaltuuston kokousajoista. Aluevaltuusto on
päättänyt kokouksessaan 22.6.2022 § 62, että aluevaltuuston kokoukset pidetään aluevaltuustokaudella 2022 - 2025 tiistaisin klo 17 alkaen.
Koska aluehallitus valmistelee aluevaltuustossa käsiteltävät asiat, tulee
kokousaikataulu suunnitella kokonaisuutena. Aluevaltuustolle ehdotetut
kokousajat on suunniteltu aluevaltuuston puheenjohtajan kanssa.
Liitteet:

Vuoden 2023 kokousaikataulu

Vt. hyvinvointialuejohtajan ehdotus:
Aluehallitus päättää vuoden 2023 kokousaikataulun aluehallituksen
osalta ja toimittaa aluevaltuuston aikataulusuunnitelman aluevaltuuston
käsiteltäväksi.
Asian käsittely.
Hyvinvointialuejohtaja Harri Hagman esitteli asiaa.
Puheenvuoroja käyttivät: Elina Inkeroinen-Lalu, Christa Carpelan, Harri
Hagman, Mikko Jaanu, Samuli Sibakoff, Anu Salonen ja Jari Larikka.
Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti. Lisäksi päätettiin, että aluehallituksen iltakoulu pidetään klo 9.
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Aluevaltuusto 8.11.2022
Liite: Vuoden 2023 kokousaikataulu.
Päätösehdotus:

Aluevaltuuston puheenjohtaja esittää, että aluevaltuusto hyväksyy
‐

loppuvuoden 2022 kokoukset seuraavasti:
keskiviikko 23.11.2022 klo 17 aluevaltuuston tiedonanto, teams
tiistai
29.11.2022 klo 17 aluevaltuusto, Kotkan valtuustosali
tiistai
13.12.2022 klo 9 aluevaltuuston tiedonanto, teams
tiistai
20.12.2022 klo 12 aluevaltuusto, Kouvolan valtuustosali

‐
Päätös:

liitteenä olevan vuoden 2023 kokousaikataulun aluevaltuuston
osalta.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3913/00.02.13/2022

92 §

Valtuustoaloite: Liukuvan työajan käytön ja toteututuksen tarkastelu ja toteutus
tehtäväkohtaisesti
Keskustan valtuustoryhmän puolesta aluevaltuutettu Laila Uljas sekä
aluevaltuutetut Christa Carpelan (Kok), Mikko Almgren (KD), Mikaela
Blomqvist-Lyytikäinen (KD)
“Henkilöstön hyvinvointi puhututtaa, se on erittäin tärkeä veto- ja pitovoima tekijä. Se on myös tärkeä elementti, kun toteutetaan hyvää
henkilöstön johtamista.
Osa toimenpiteistä vaatii resursseja. Toiset ovat enemmänkin järjestelykysymyksiä.
Liukuva työaika mahdollistaa työntekijälle enemmän joustoa, jotta arjen
ja työn yhteensovittaminen on helpompaa. Tämä ei sinänsä ole
kustannuskysymys, koska henkilöstö edelleen tekee yhtä paljon
työtunteja. Olemme tietoisia, että kaikkiin tehtävänkuviin tämä ei sovi.
Liukuvaa työaikaa on tarkasteltu yksikkökohtaisesti. Tämä tarkoittaa,
että yksikkö, jossa on esimerkiksi poliklinikan sairaanhoitajia on tehty
ratkaisu, että liukuvaa työaikaa ei oteta käyttöön. Vaikka yksikössä on
henkilöstöä jolle liukuva työaika soveltuisi hyvin. Esimerkiksi liukuvaa
työaikaa on otettu pois käytöstä neuvoloista, kuntoutuksesta ja sihteereiltä. Kaikki nämä ammattiryhmät elävät kiireisiä ruuhkavuosia.
Joustavuus palvelisi henkilöstöä ja asiakkaita.
Tässä lähestymistavassa ja tarkastelumallissa, sellaiset työtehtävät
jotka mahdollistaisi joustavuutta työajoissa ovat jääneet huomioimatta.
Esitämme että liukuvan työajan käyttöä ja toteutusta tarkastellaan ja toteutetaan tehtäväkohtaisesti”.

Päätös:

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3914/00.02.13/2022

93 § Valtuustoaloite: Kymenlaaksoon laadittava köyhyysohjelma
Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puolesta aluevaltuutettu Joona
Mielonen sekä aluevaltuutetut Mikko Almgren (KD), Mikaela BlomqvistLyytikäinen (KD), Miia Kurttila (SDP) Eeva-Liisa Frilander-Paavilainen
(SDP), Jenni Aikio (Vihr.), Tommi Iivonen (Vihr.)
“Uusille hyvinvointialueille kuuluu laaja vastuu kansalaisten hyvinvoinnista. Sosiaalipalveluiden integraation myötä myös kymenlaaksolaisten
toimeentuloon liittyvät asiat ovat osittain hyvinvointialueen vastuulla.
Kymenlaaksossa on keskimääräistä enemmän pienituloisuutta. Kun
koko Suomen keskiarvo pienituloisten osalta on 12,5% on Kymenlaaksossa väestöstä pienituloisia 14,1 %. Myös työttömyys ja varsinkin
pitkäaikaistyöttömyys ovat Kymenlaaksossa perinteisesti keskimääräistä suurempaa.
Lapsiperheköyhyys on Kymenlaaksossa Suomen maakunnista viidenneksi suurinta. Kymenlaakson lapsiperheiden köyhyysaste on 12,6
prosenttia. Toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä Kymenlaaksossa
on valtakunnan maakunnista kolmanneksi eniten.
Köyhyyden suorat ja välilliset vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja koko
alueen kehitykseen ovat valtavat.
Lääkäri-lehti arvioi lapsiperheköyhyyden vaikutuksia seuraavasti:
Kansainvälisistä tutkimuksista tiedämme, että köyhyydellä on negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi lasten terveyteen, kognitiiviseen ja sosioemotionaaliseen kehitykseen, koulumenestykseen, subjektiiviseen
hyvinvointiin, itseluottamukseen ja minäkuvaan (2,3,4,5). Suomalainen
kohorttitutkimus on osoittanut, että lapsuudessa koetut toimeentulovaikeudet ovat yhteydessä matalaan koulutustasoon, mielenterveysongelmiin, huostaanottoihin, rikollisuuteen ja toimeentulotuen periytyvyyteen (6).
Köyhyydellä on lisäksi lukuisia haitallisia yksilötason vaikutuksia.
Köyhyyteen liittyy esimerkiksi merkittävästi kohonnut kuolleisuusriski.
Tämän on havaittu selittyvän suureksi osaksi sillä, että suurempitu-loiset nukkuvat pidempään ja sikeämmin, mikä suojaa heitä esi-merkiksi
sydän- ja verisuonisairauksilta sekä dementialta.
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On siis selvää, että varsinkin Kymenlaaksossa hyvinvointialueen on
otettava köyhyyden ennaltaehkäisy ja torjunta vakavasti. Köyhyys on
sekä yksilöä ja perheitä koskettava inhimillinen ongelma, mutta se
vaikuttaa lieveilmiöineen jokaiseen hyvinvointialueen toimialaan tavalla
tai toisella. Työ köyhyyden torjumiseksi vaikuttaa positiivisesti kansalaisten hyvinvointiin ja sitä kautta yleiseen kehitykseen ja hyvinvointialueen toimintaedellytyksiin.
Käsillä oleva inflaatio heikentää entisestään pienituloisten asemaa
yhteiskunnassamme - toimenpiteillä on siis kiire.
Köyhyyden vastaisen poliittisen työn koordinoimiseksi on laadittava Kymenlaaksoon köyhyysohjelma. Vastaavia esimerkkejä löytyy muualta
Suomesta (esim. Tampere).
Köyhyysohjelmassa tulee tarkastella laajemmin alueen tilannekuvaa ja
siihen vaikuttavia taustatekijöitä. Näiden pohjalta laaditaan toimenpiteet
köyhyyden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi. Köyhyyden ennaltaehkäiseminen ja lievittäminen ovat laajoja kysymyksiä, joiden toteuttaminen vaatii moniammatillista yhteistyötä.
Esitän, että aluehallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin, jotta Kymenlaaksoon laaditaan köyhyyden torjumiseksi toimenpideohjelma.
Ohjelmassa on määriteltävä tarkkaan ohjelman tavoitteet ja suorat
toimenpiteet.
Päätös:

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3915/00.02.13/2022

94 § Valtuustoaloite: Oman yksikön sairaanhoitajalle mahdollisuus toteuttaa suonensisäisten ja lihakseen pistettävien lääkkeiden antaminen tietyillä asumispalveluiden alueilla
Perussuomalaisten ryhmä:
“Hyvinvointialue haluaa yhtenäistää toimintamallejaan eri palveluketjuissa. Tämä on ymmärrettävää ja yleensä selkeyttää toimintaa.
Kuitenkin asumispalveluiden alueella olisi järkevää, että tietyillä alueilla
kuten Miehikkälä-Virolahti, jossa on pääsääntöisesti aamuisin ja iltaisin
sairaanhoitaja paikalla voisi yksikön oma sairaanhoitaja toteuttaa niin
suonensisäiset, kuin lihakseenkin pistettävät lääkkeet. Alueella toiminta
on ollut aikaisemmin tuttua ja sitä olisi hyvä jatkaa, koska kotisairaalalla
on alueelle pitkät ajomatkat ja se vie kohtuuttomasti kotisairaalan
resursseja, eli aikaa ja rahaa”.
Päätös:

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

Ei valitusosoitusta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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D/3916/00.02.13/2022

95 § Valtuustoaloite: Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston seminaareihin
kutsutaan osallistujiksi myös alueen pääluottamusmiehet
Kymenlaakson sosialidemokraattisen ja vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puolesta:
“Esitän, että jatkossa Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston
seminaareihin kutsutaan osallistujiksi myös alueen pääluottamusmiehet
Kunnallisessa työ- ja virkaehtosopimuksessa todetaan sopijapuolten
suosittelevan työnantajan järjestävän koulutussopimuksen mukaista
yhteistä koulutusta, joka on omiaan lisäämään luottamusmiehen tietoja
kunnan taloudellisesta tilasta, henkilöstöpolitiikasta sekä parantamaan
hänen valmiuttaan toimia osaltaan kunnallisen palvelutuotannon
tuloksellisuuden edistämiseksi.
Tähän tarpeeseen seminaaripäivät vastaisivat”.
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: 83, 84, 91, 92, 93, 94 ja 95.
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: 85, 86, 87, 88, 89 ja 90.
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.
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Valitusperusteet
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten
lainvastainen.
Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista. Aluevaltuuston
pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään
tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa 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.
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Valitukseen on liitettävä:
‐
‐
‐

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

Oikeudenkäyntimaksut
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 270 euroa.

