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Kokousaika

16.11.2022 klo 13:00 - 16:34

Kokouspaikka

Teams-yhteydellä

Jäsenet

Juha Kytömäki puheenjohtaja
Sami Arola
Tuija Arvila
Jani Jaakkola
Riitta Tenkanen-Salmela
Pirjo Tujula
Tomi Tuomisalo
Erja Vanhala

Poissa

Miia Witting 1. varapuheenjohtaja

Muut läsnäolijat

Ari Nevalainen, vastuuvalmistelija, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä, sihteeri
Tuula Paakkari, tekninen sihteeri

Kutsuttuna

Emma Suortti, rekrytointiasiatuntija § 50

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

ALLEKIRJOITUKSET
Juha Kytömäki
puheenjohtaja
Ari Nevalainen
sihteeri
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirjan tarkastajat
Tomi Tuomisalo
Erja Vanhala
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ
Kymenlaakson hyvinvointialueen verkkosivulla kymenhva.fi
22.11.2022
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§ 48

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Selostus asiasta

Kymenlaakson hyvinvointiKymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön
143 §:n mukaan avattuaan kokoukseen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä
onko kokous laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.
Hallintosäännön 135:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, mikäli mahdollista vähintään
neljää (4) päivää ennen kokousta.
Laki hyvinvointialueesta 611/2011 108 § 2 mom. mukaan lautakunta on
päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 11.11.2022.
Hyvinvointialuelain 145 § mukaisesti tämän kokouksen pöytäkirja pidetään
nähtävänä hyvinvointialueen verkkosivustolla 22.11.2022.

Puheenjohtajan
ehdotus

Puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja
päätösvaltaisuuden.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§ 49

Pöytäkirjan tarkastus

Selostus asiasta

Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

Puheenjohtajan
ehdotus

Tarkastuslautakunta päättää valita tämän pöytäkirjan tarkastajiksi
tarkastusvuorossa olevat jäsenet Tomi Tuomisalo ja Erja Vanhala.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tomi Tuomisalo ja Erja Vanhala.
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Arviointipäällikön rekrytointi

Julkinen

Valmistelija(t)

Hallinnon vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, puh. 040 5217684

Lisätietoja

Puheenjohtaja Juha Kytömäki, puh. 040 515 8588 ja hallintojohtaja, hallinnon
vastuuvalmistelija Ari Nevalainen, puh. 040 521 7684, sähköposti:
ari.nevalainen (a) kymsote.fi

Selostus asiasta

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)
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3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta
hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa henkilöä ja
tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".
Liite Arviointipäällikön kelpoisuusehdot
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)
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3. esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto toteaa: "tarkastuslautakunta
hakee tarkastuslautakunnan alaista tarkastustoiminnasta vastaavaa henkilöä ja
tuo virkavalinnan aluevaltuuston päätettäväksi".
Päätös:
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.
__________
Tarla 21.9.2022
§39. kohta1 Arviointipäällikön rekrytointi
Ari Nevalainen esitteli valintaprosessia ja sen vaihtoehtoja.
Puheenvuoroja käyttivät Ari Nevalainen, Juha Kytömäki, Tuija Arvila, Riitta
Tenkanen-Salmela, Tomi Tuomisalo, Sami Arola.
Päätös Virka voidaan laittaa auki 27.9. aluevaltuuston päätöksen jälkeen.
Hakuaika 29.9. - 14.10.2022.
Hakuilmoitus Kymen Sanomat, Kouvolan Sanomat, Kuntarekry, MOL ja Oikotie.
Valtuutettiin puheenjohtaja hyväksymään viranhakuilmoitus.
Tarlan kokouksessa 20.10. jäsenet käyvät läpi hakijat ja sovitaan haastateltavat
ja haastattelukäytännöt. Pienryhmä valitsee haastattelujen perusteella 2-3
kärkihakijaa, jotka haastatellaan koko kautakunnan kesken.
Valittiin haastattelun pienryhmään: Juha Kytömäki, Mia Witting, Tuija Arvila,
Ari Nevalainen ja HR:n edustaja.
__________________
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
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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.
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
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kelpoisuusvaatimus on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja
riittävä kokemus arviointiin liittyvistä tehtävistä.
_______
Tarla 20.10.2022, § 45
Arviointipäällikön virka on ollut auki julkisena hakuna ajankohtana 29.9.17.10.2022 kokouksessa 21.9.2022 päätetyllä tavalla.
Tarkastuslautakunnan esityslistan julkaisemiseen mennessä on saapunut
yhteensä kuusi (6) hakemusta.
Ehdotus Käydään keskustelu viran täyttöprosessista ja päätetään
jatkotoimenpiteistä.
Asian käsittely.
Käsitellään tämä pykälä ennen § 44.:ää.
Ari Nevalainen esitteli yhteenvedon hakijoista. Hakuajan päättyessä hakijoita
oli seitsemän (7).
Puheenvuoroja käyttivät Miia Witting, Tuija Arvila ja Juha Kytömäki.
Päätös Työryhmä valmistelee haastattelujen yksityiskohdat. Haastattelut
toteutetaan 2.11.2022. Työryhmä valitsee 2-3 hakijaa, jotka kutsutaan
tarkastuslautakunnan haastateltavaksi 16.11.2022.
____________
Tarla 16.11.2022, § 50
Valintatyöryhmä on haastatellut 2.11.2022 arviointipäällikön virkaan 6 hakijaa,
joista 3 hakijaa haastatellaan 16.11.2022 koko lautakunnan toimesta.
Puheenjohtajan
ehdotus

Suoritetaan kolmen hakijan osalta haastattelut ja päätetään kokouksessa
jatkotoimenpiteistä.

Asian käsittely

Ari Nevalainen kertoi, että valmisteluryhmä haastatteli kuusi hakijaa, jotka
kaikki täyttivät viran kelpoisuusehdot.
Koko lautakunnan haastateltavaksi on kutsuttu kolme hakijaa eli TtM Tarja
Hyvönen, HTM Jyri Mäntylä, KTM, JHTT Janne Majoinen.
Lautakunta haastatteli etä-yhteydellä Hyvöstä, Mäntylää ja Majoista.
Haastattelujen jälkeen puheenvuoroja käyttivät: Jani Jaakkola, Tomi
Tuomisalo, Riitta Tenkanen-Salmela, Tuija Arvila, Pirjo Tujula, Erja Vanhala,
Sami Arola ja Juha Kytömäki.
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Puheenjohtaja teki keskustelun pohjalta päätösehdotuksen:
Tarkastuslautakunta päättää esittää aluevaltuustolle, että aluevaltuusto
1. valitsee KTM, JHTT Janne Majoisen 1.1.2023 alkaen arviointipäällikön
toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.
Janne Majoinen on ansiovertailun perusteella kokonaisuutena arvioituna
ansioitunein hakija, kun huomioidaan hakijoiden koulutus ja kokemus sekä
erityisesti Majoisen kokemus arviointiin liittyvistä tehtävistä kuntien ja
kuntayhtymien tilintarkastajana.
Tilintarkastajana Majoisella on myös sosiaali- ja terveydenhuollon tuntemusta
kuntien ja kuntayhtymien talouden ja hallinnon näkökulmasta. Majoinen
osoitti haastattelussa eniten asiantuntemusta arviointityöstä ja työskentelystä
tarkastuslautakunnan kanssa yhteistyössä, tuoden esiin myös aktiivisesti
kehittämisideoita ymmärtäen tulevaisuuden hyvinvointialueella.
2. päättää, että arviointipäällikön kokonaispalkka on 6 500,00 €/kk.
3. päättää, että virassa käytetään kuuden (6) kuukauden koeaikaa.
4. päättää, että valinta on ehdollinen, kunnes valittu henkilö on toimittanut
hyväksyttävän terveydentilaa koskevan selvityksen.
5. päättää, että valittavalle tehdään (valittavan suostumuksella)
perusmuotoinen turvallisuusselvitys turvallisuusselvityslain (726/2014)
mukaisesti ja esteetön vastaus on toistaiseksi voimassaolevan palvelussuhteen
edellytys.
6. päättää valita Janne Majoisen kieltäytymisen varalle TtM Tarja Hyvösen
arviointipäällikön toistaiseksi voimassa olevaan virkaan.
Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku

Ei oikaisuvaatimusohjetta (Laki hyvinvointialueesta 141 §)
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§ 51

Muut asiat

Selostus asiasta

Käytiin alustavaa keskustelua vuoden 2023 kokousajankohdista.
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Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:34.
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Muutoksenhakukielto
Hyvinvointialueesta annetun lain 141 §:n mukaan seuraavista päätöksistä ei saa tehdä
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 48 - 52.

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,
Tarkastuslautakunta
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.

KYMENLAAKSON HYVINVOINTIALUE
Tarkastuslautakunta

Pöytäkirja
16.11.2022

13
7/2022

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.

