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Kymenlaakson hyvinvointialueneuvottelu
Aika: 19.1.2022 klo 9.00 – 12.00
Paikka: Microsoft Teams
Alueen edustajat
Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Kymsote
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja/ketjujohtaja, Kymsote
Lauri Lehto, kehitys/muutosjohtaja, Kymsote
Marko Mustonen, tietojohtamisen päällikkö, Kymsote
Helena Perämäki, talousjohtaja, Kymsote
Ismo Korhonen, ketjujohtaja, Kymsote
Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri/ketjujohtaja, Kymsote
Pelastustoimen toimiala
Juhani Carlson, pelastusjohtaja, Kymenlaakson pelastuslaitos
Ministeriöiden edustajat
Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, puheenjohtaja
Taina Mäntyranta, johtaja, STM, varapuheenjohtaja
Jaakko Poikonen, erityisasiantuntija, STM
Mikko Huovila, erityisasiantuntija, STM
Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM
Rami Ruuska, pelastusylitarkastaja, SM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointipäällikkö asiantuntijana
Nina Knape, tiimipäällikkö, arviointipäällikkö, THL
OSA 1 klo 9.00 – 9.30
1. Tilaisuuden avaus
Puheenjohtaja Kari Hakari avasi tilaisuuden.
2. Läsnäolijoiden toteaminen, asialistan hyväksyminen ja neuvottelujen tavoitteiden
toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin asialista. Neuvottelujen tarkoituksena on sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämistä koskevan lain (612/2021) 24 § mukaan ja pelastustoimen järjestämistä
koskevan lain (613/2021) 10 § mukaan § on yhteisen tilannekuvan tarkastelu ja hyvinvointialueen
järjestämistehtävän strategisen tason ohjaus sosiaali- ja terveydenhuollon/pelastustoimen
valtakunnalliset tavoitteet huomioiden sekä ministeriöiden ja hyvinvointialueen välisen yhteistyön
edistäminen. Neuvotteluissa seurataan ja arvioidaan hyvinvointialueen järjestämisvastuun toteutumista.
Niissä käsitellään hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon/ pelastustoimen järjestämisen
tavoitteita sekä niitä tukevia toimenpiteitä. Ohjaavat ministeriöt voivat tarvittaessa antaa
hyvinvointialueelle järjestämistä koskevia toimenpidesuosituksia.

2(8)

3. Alueellinen puheenvuoro
Alueellisen puheenvuoron piti Annikki Niiranen. Hän kertoi, että vuosi 2022 on rahoituksen riittävyyden,
ja palvelutarpeen kasvun vuoksi Kymenlaakson alueelle erittäin haasteellinen. Lisäksi koronahoito on
aiheuttanut alueelle huomattavan (n. 30 milj. euron) alijäämän kuntien tuloksiin. Alue on kuitenkin tehnyt
selkeät suunnitelmat palvelutarjonnastaan vuodesta 2023 alkaen. Tavoitteena on esimerkiksi lisätä
etälääkäripalvelujen tarjontaa. Rahoituksen riittävyys on merkittävä ongelma alueella. Sotekustannusten kasvu on taittunut alle Suomen keskiarvon, mutta maakunnan väestömäärän
pienentyessä tämä hyöty kuitenkin menetetään. Uusille aluevaltuutetuille on muodostettava riittävä
ymmärrys alueen resursseista ja palvelutarpeesta. Alueen riskipitoiset toiminnot, kuten satamat,
rautatiekuljetukset eivät huomioidu riittävästi rahoituksessa. Investointimallinnuksen perusteella alueella
on tehostettava toimintoja vuosittain. Hyvinvointialueen toiminnan onnistuneen käynnistymisen kannalta
alueen yhtenäisyyden löytäminen on aivan olennaista.
YTA-yhteistyö nähdään alueella tärkeänä. HUS-alueen muutokset muuttavat Erva-alueen dynamiikkaa.
HUS:n Kymenlaaksolle tuottamien palvelujen turvaaminen on keskeistä. Samoin mietityttää HUSyhtymän tuottaminen palveluiden hinnoittelu tulevaisuudessa. Myös työvoiman saatavuus on turvattava
tilanteessa, jossa henkilöstön saatavuus on hankalaa. Tietojohtamisessa on lisätty omaa kyvykkyyttä ja
panostettu raportoinnin vaatimusten toteuttamiseen.
OSA 2 klo 9.30 – 10.55
4. Alueen valmistelun ja toimeenpanon tilanne hallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon ja
pelastustoimen näkökulmasta
4.1 Tilannekuva, nostot huolenaiheista
•
•
•

•

•
•

Alueen toimeenpano etenee suunnitellusti ja aikataulun mukaisesti
Vuoden 2022 talousarvio on hyväksytty, ja aikaan saatiin kaikkia osapuolia tyydyttävä ratkaisu.
Talousarvio viedään myös VATE:n tiedoksi
Käsiteltiin työterveyshuollon järjestämistä ja tuottamista. Kymsotella ja pelastuslaitoksella on
kilpailutetut sopimukset ulkoisten palveluntuottajien kanssa, ja ulkoistetut palveluntuottajat
tulevat hoitamaan työterveyspalvelut myös hyvinvointialueella. Tammikuussa 2022 alueella
mietitään, miten sopimusten kanssa jatketaan. Paras ratkaisu olisi integroida alue ja
pelastuslaitos samaan sopimukseen, jossa pelastuslaitoksen erityispiirteet huomioitaisiin.
Alueella valmisteltu luottamuselinorganisaatio on hyväksytty poliittisessa seurantaryhmässä.
Perustettiin kolme uutta vapaaehtoista lautakuntaa: hyte-, palvelu- ja turvallisuuslautakunta.
Edessä vielä jatkotyöstämistä mm. lautakuntien tehtävistä.
- Kymenlaakso: Johtamisjärjestelmän ja palveluelinorganisaation määrittely on priorisoitu. Tätä
kautta saadaan myös syötteitä lautakuntarakenteen tarkempiin tehtäviin.
Vuoden 2022 alusta lähdetään valmistelemaan hyvinvointialueen strategiaa. Tavoitteena saada
työ kesäkuussa valmiiksi.
Alueellisena erityispiirteenä on kaksinapaisuus (Kotka-Kouvola), jonka seurauksena akuuttien
palvelujen turvaaminen huolettaa.
Keskustelu:
YTA-neuvottelut pidetään helmikuun alkupuolella. Toistaiseksi eteläisellä YTA-alueella ei ole
vielä kovin paljon edetty asiassa, mutta ministeriössä tiedostetaan asian merkityksellisyys. .
Kymenlaakson keskussairaala ei kuulu laajan päivystyksen sairaaloiden joukkoon, mikä
aiheuttaa huolta alueella. STM totesi, että erilaisia tavoitteita joudutaan sovittelemaan yhteen.

3(8)

Kymenlaakso totesi, että yhteistyötä sosiaalihuollon palveluista YTA-alueella toivotaan lisättävän.
Henkilöstön saatavuuden vuoksi erityisesti erityispalveluissa ja vaativissa sosiaalihuollon
palveluissa olisi järkevää tehdä yhteistyötä.
Hyvinvointialueen palvelustrategia on tarkoitus saada muotoiltua kesäkuuhun mennessä, mutta
sen käsittely voi ulottua alkusyksyyn. Halutaan, että päättäjille syntyy mahdollisimman tarkka
tilannekuva toimintaympäristöstä. On myös tärkeää, että strategiatyötä tehdään yhteistyössä
päättäjien ja hallinnon kanssa, erilaisia sidosryhmiä osallistamalla.
STM totesi olevan tärkeää pystyä strategiatyön kautta edistämään sitä, että aluevaltuutetut
kokevat olevansa koko hyvinvointialueen, ei vain tietyn alueen edustajia. STM kertoi myös, että
kansallisista tavoitteista valmistellaan alustava malli kevään aikana. Alueilla tehty strategiatyö
halutaan huomioida kansallisten tavoitteiden muodostamisessa.
Alueen puheenvuorossa todettiin, että yhdyspintayhteistyössä ja kehittämisessä on tarkoitus
tiivistää yhteistyötä ja täsmentää kuntien ja hyvinvointialueitten roolia. Järjestöyhteistyötä ja
vapaaehtoistyötä on alueella onnistuttu viemään pitkälle. Osallisuusohjelman laadinta on
suunniteltu aloitettavan kevään aikana. Lakisääteisten vaikuttamisfoorumien (nuorisovaltuusto,
vanhus- ja vammaisneuvosto) suunnittelutyö on käynnissä. STM totesi, että kunta- ja
alueyhteistyö osallisuudessa on erittäin kannatettavaa ja Kymenlaakso on tässä asiassa edennyt
hyvin. On myös tärkeää pohtia, miten myöntämiskriteerien yhtenäistämisessä edetään YTAalueella; tämä asia otetaan eteläisen YTA:n neuvotteluiden asialistalle.
4.2 Kustannuskehitys ja investoinnit
Sote-kustannukset
Sote-nettokäyttökustannukset olivat vuonna 2020 yhteensä 687,0 miljoonaa euroa, josta suurin
osuus muodostui erikoissairaanhoidosta (36 %). Asukaskohtaiset kustannukset ovat maan
neljänneksi korkeimmat. Vuodesta 2016 asukaskohtaiset kustannukset ovat kasvaneet
reaalisesti 8,9 % (koko maa 6,9 %).
Alueen väestön palvelutarve on keskimääräistä korkeampi, mutta kustannuksissa näkyy edelleen
raskaisiin, korjaaviin palveluihin painottuva palvelurakenne, jota on Kymsoten myötä alettu
keventämään. Esim. asukaskohtaiset ja ikäryhmään suhteutetut ikääntyneiden
ympärivuorokautisen hoivan sekä lastensuojelun laitos- ja perhehoidon kustannukset olivat maan
korkeimpien joukossa.
THL:n ennakkotietojen mukaan alueen väestö käytti v. 2020 somaattisen erikoissairaanhoidon
palveluja, palvelutarpeeseen suhteutettuna, 5 % keskimääräistä enemmän. Väestön
ikärakenteen muutoksiin pohjautuvien THL:n ennustelaskelmien mukaan Kymenlaakson sosiaalija terveyspalvelujen kustannusten ennakoidaan kasvavan vuosina 2020–2030 keskimäärin 0,6
prosenttia vuodessa (koko maassa 1,4 %).
Pelastustoimen kustannukset
Pelastustoimen käyttötalouskulujen kansallinen reaalinen kasvu on ollut lineaarista.
Pelastustoimen käyttötalouskulujen reaalinen vuosimuutos on ollut kuntien peruspalveluiden
hintaindeksin vuosimuutosta suurempaa.
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Investoinnit
Kymsoten investointien kokonaissumma oli 22 milj. euroa v.2020: rakennusinvestointeihin
kohdentui 3 milj. euroa ja tutkimus- ja hoitolaitteisiin 15 milj. euroa. ICT-investointien
yhteissumma oli vajaat 4 milj. euroa, josta valtaosa kohdistui sähköisen asiointialustan projektiin.
Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke jatkunee vuosikymmenen
loppuun asti. Hankkeen kustannusarvio on noin 170 milj. euroa. Vuoden 2022 alussa käyttöön
otettavan Ratamo-keskuksen kokonaiskustannusten toteumaennuste on 71 milj. euroa.
Kymsoten investointien talousarvio vuodelle 2021 oli yhteensä noin 9 milj. euroa. Investointitaso
vuodelle 2022 on 15,1 milj. euroa, joista 7 milj. euroa on vuodelta 2021 siirtyviä Ratamon
sairaalan laite- ja kalustoinvestointeja. Investointimenoista 7,2 milj. euroa on ICT-investointeja.
Keskustelu:
VM kertoi, että talouden hoidon kannalta vuoden 2023 talousarvion laadinta on aivan keskeinen
toimi. Valtiovarainministeriön seuraavat laskemat tulevat kevättalvella. Investoinnit, joiden
seurauksena on toimintakulujen lisääminen, ovat ongelmallisia. Tulisi pyrkiä siihen, että
investoinnit edistävät kehyksessä pysymistä. Kymenlaakson suurehkoista rahoitustarpeista ja
väestötekijöiden aiheuttamista paineista huolimatta alueen taloudelliset lähtökohdat ovat hyvät.
Kymenlaakso kertoi huolenaan rahoituksen riittävyyden. Sopeutustoimia on tehty ja joudutaan
edelleen tekemään, mutta niiden riittävyydestä ei ole varmuutta. Esiteltiin alueen
kustannuskehitystä ja investointimenoja. Vuodesta 2023 aikana sopeutustarve on jopa 40 milj.
euroa. Investoinnit olisi tärkeää pystyä tekemään, mutta lainamäärä on tällä hetkellä jo
huolestuttava. Mahdolliset rajoitukset investoinneissa haittaavat toiminnallisesti hyvän
palveluverkon takaamista. Alue kannattaa, että investointikatossa voisi harkinnanvaraisesti
joustaa, jotta investoinnit pystyttäisiin tekemään.
STM kertoi ymmärtävänsä alueen huolen ja investointiasiaan joudutaan varmasti palaamaan
valmistelun aikana. Toisaalta STM muistutti investointikaton syistä, joihin lukeutuu myös alueiden
välisen investointikilpailun estäminen.
Pelastuslaitos totesi, että Pelan rahoituksessa tulisi huomioida nykyistä paremmin alueen
hajanaisuus, joka vaikuttaa siihen, miten riskeihin pystytään vastaamaan. Valitettavasti
rahoituspuolella tätä alueen ominaispiirrettä ei ole huomioitu täysin, joskin rahoitusasetuksen
kohdalla on päästy asiassa eteenpäin SM:n kanssa.
4.3 Tiedonhallinta ja tiedolla johtaminen
Tietojärjestelmät:
Alueellinen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmä on käytössä.
Hyvinvointialueen perustaminen edellyttää kuitenkin laajoja muutoksia ICT-infrastruktuuriin ja
toimialariippumattomiin tietojärjestelmiin. Kymsoten ja alueellisen pelastuslaitoksen (Kympe)
integroiminen toisiinsa uudessa Kymenlaakson hyvinvointialueessa vaatii toimialasta
riippumattomien prosessien ja järjestelmien muokkausta lähes kaikkien pääjärjestelmien osalta
Tiedolla johtaminen:
Tarvetta on tietojohtamisen perusedellytysten vahvistamiseen aina sote-ammattilaisten
kirjauksista automatisoituun tiedontuotantomalliin. Tietojohtamisen kehittämisen tiekartta tuleville
vuosille on laadittu.
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Keskustelu:
Alueella on hyvissä ajoin viime vuoden aikana tunnistettu ICT-henkilöresurssien saatavuuden
haasteet ja pyritään konsulttituen ja sidosryhmäyhteistyön avulla ratkomaan
henkilöstönsaatavuuden ongelmaa.
Alueella tietojohtaminen on alueella priorisoitu korkealle. Arkkitehtuuria ja minimitietosisältöä on
pyritty rakentamaan. Oma tiedolla johtaminen tukee tätä toimintaa, joskin tekemistä on vielä
jäljellä paljon esimerkiksi tietomallien rakentamisessa. Kuitenkin rahoituspäätöksen vuoksi on
jouduttu karsimaan tietojohtamisessa tehtävää työtä tai siirtämään myöhemmäksi.
Siirtyminen erillisiin osioihin
OSA 3 klo 11.00 – 12.00
5. Erilliset osiot: sosiaali- ja terveydenhuolto ja pelastustoimi
5.1. Sosiaali- ja terveydenhuolto
Osallistujat:
Kari Hakari, osastopäällikkö, STM, puheenjohtaja
Taina Mäntyranta, johtaja, STM, varapuheenjohtaja
Jaakko Poikonen, erityisasiantuntija, STM
Mikko Huovila, erityisasiantuntija, STM
Teemu Eriksson, finanssineuvos, VM
Nina Knape, tiimipäällikkö, arviointipäällikkö, THL
Annikki Niiranen, toimitusjohtaja, Kymsote
Anu Salonen, sosiaalityön palvelujohtaja/ketjujohtaja, Kymsote
Lauri Lehto, kehitys/muutosjohtaja, Kymsote
Marko Mustonen, tietojohtamisen päällikkö, Kymsote
Helena Perämäki, talousjohtaja, Kymsote
Ismo Korhonen, ketjujohtaja, Kymsote
Marja-Liisa Mäntymaa, johtajaylilääkäri/ketjujohtaja, Kymsote
Yleistä:
THL:n asiantuntija-arvion mukaan alueella väestö vähenee ja ikääntyy, 75 vuotta täyttäneiden
väestöosuus maan suurimpia. Työttömyys on eri muodoissaan suurta, syrjäytymisvaarassa
olevia nuoria suhteellisesti maan eniten. Mielenterveys- ja päihdeongelmat korostuvat.
Kymsote on järjestänyt vuodesta 2019 alkaen alueen kaikki sote-palvelut, Pyhtään perustason
palvelut ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalle. Kymsotessa on toteutettu useaan otteeseen
talouden sopeuttamistoimia, jotta toiminta olisi kuntien maksukykyä vastaavalla tasolla.
Henkilöstön saatavuuden vaikeudet ovat laajentuneet yhä useampiin ammattiryhmiin.
Perusterveydenhuollon lääkäritilanne ollut vaikea vuosien ajan. Kotihoidossa tilanne on erityisen
vaikea ja vakansseja runsaasti täyttämättä. Ympärivuorokautisen hoivan lakisääteisesti kiristyvä
henkilöstömitoitus on vaikeuttanut tilannetta.
Digitaalisten palveluiden kehittäminen: sosiaali- ja terveyspalveluja käyttäneistä keskimääräistä
harvempi oli asioinut palveluissa sähköisesti. Kuitenkin sähköinen asiointi on kasvanut
koronapandemian vauhdittamana. Alueella on käytössä Hyvis -asiointipalvelu. Uusia
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asiointipalveluja on kehitetty ja otettu käyttöön sekä palveluja on laajennettu alueellisiksi. Kesällä
2021 aloitti koko alueen kattava kotihoidon digitaalisen palvelutoiminnan keskus.
Ikääntyvien ja erityisryhmien asumispalvelut: asumispalvelujen asiakkaita on ollut aikaisempina
vuosina monilta osin tarpeeseen nähden raskaissa palveluissa. Kymsoten toimien myötä
ikääntyneiden ja erityisryhmien palvelusuunnitelmia on päivitetty tarpeita vastaaviksi. RAIarvioinnin käyttö on laajennettu myös erityisryhmien asumispalvelujen yksikköihin. Koko alueelle
laajennettu ArVi-malli, jossa ArVi-hoitaja arvioi kiireettömän hoidon tarvetta kotihoidon ja
asumispalvelujen asiakkaiden luona, näyttäisi vähentäneen päivystykseen ohjautumista.
Kuntoutuksen kehittäminen osana peruspalveluja:
Useissa eri ikäryhmien kuntoutuspalveluissa viiveitä palvelujen saatavuudessa.
Kotikuntoutustoimintaa on yhtenäistetty koko Kymsoten alueella, ja kuntouttava päivätoiminta on
konseptoitu. Avokuntoutuksen suoravastaanottoa on kehitetty alueellisesti. Lasten
kuntoutuspalveluja on vahvistettu henkilöstöresursseja vahvistamalla ja asiakasprosesseja
kehittämällä.
Kymenlaakso totesi, että kuntoutus on tärkeä väline myös palvelutarpeen keventämiseksi. On
rakentamaan mekanismeja, joilla päivystykseen joutumista ja ei-välttämätöntä sairaalahoitoa
voitaisiin välttää. Avokuntoutuksen suoravastaanoton tehokkaaseen käyttöön aiotaan panostaa
jatkossa. Kuntouttavan päivätoiminnan konseptointi ovat kehitettävänä - myös kolmas sektori
halutaan ottaa mukaan työhön. Kotikuntoutustoiminnassa on tiivis yhteys asiantuntijoihin ja
kotikuntoutus on linkitetty osaksi muuta palveluprosessia. Onnistunutta yhteistyötä on tehty
palveluketjun välillä. Lasten kuntoutuspalveluissa on kehitetty asiakasprosesseja ja onnistuttu
vahvistamaan henkilöresursseja. STM pitää Kymenlaakson toimintaa ArVi-mallin käytössä ja
ikääntyneiden kuntoutuksessa erittäin onnistuneena.
Kymenlaakso totesi, että asumispalvelujen rakennetta on lähdetty keventämään ja etsimään
erilaisia malleja toteuttaa ikäihmisten asumispalveluita. Halutaan tiivistää yhteistyötä
palvelutuottajien kanssa ja etsiä ratkaisuja asumispalveluitten monipuolistamiseksi sekä tehdä
palveluista laadukkaampia. Palveluketjujen välistä yhteistyötä tiivistämällä on saatu myös jonoja
lyhennettyä. Ikääntyvien hoidossa palveluketjun toimiminen on keskeistä myös
erikoissairaanhoidon kustannusten hillitsemiseksi. Tietojohtamisen näkökulmasta ennakoivan
tilannekuvan rakentaminen toimii hyvin ja perustuu usein edistyneeseen analytiikkaan.
Palvelutarpeen muutosta pystytään myös ennakoimaan analytiikan perusteella, mutta tiedon
käyttöä on vielä pystyttävä parantamaan.
STM pitää Kymenlaaksoa hyvänä esimerkkinä palvelutarpeen määrittämisessä. Tämä
osaaminen on tärkeää saada välittymään myös muille alueille. YTA-alueiden välillä on myös
tärkeä jakaa tietoa ja hyviä käytäntöjä.
Kaiku24 on keskitetty palveluohjaus, jonka kautta kaikki asiointi perusterveydenhuollossa kulkee.
Käyttöönotoissa on tehty yhteistyötä Eksoten kanssa. Kaikun monistaminen muiden alueiden
käyttöön on STM:n mielestä kannatettavaa. Kymenlaakso on käynyt DigiFinlandin kanssa
keskustelua Kaikun laajentamisesta muille aluille RRF-rahoituksella.
5.2. Pelastustoimi
Osallistujat:
Janne Koivukoski, pelastusneuvos, SM pj
Rami Ruuska, pelastusylitarkastaja, SM siht.
Tiina Snellman, neuvotteleva virkamies, SM
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Juhani Carlson, pelastusjohtaja, Kymenlaakson pelastuslaitos
1) Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11:05.
2) Osallistujien toteaminen
Todettiin osallistujat. Pelastuslaitokselta päällekkäisyyksien vuoksi mukana vain
pelastusjohtaja Carlsson.
Esityslistana toimi etukäteen lähetetty ja kommentoinnilla ollut Powerpoint-esitys
(HVA neuvottelupohja pelastustoimi Kymenlaakso 4.1.2022), joka hyväksyttiin.

Koivukoski täydensi aamupäivän osioita kertomalla pelastustoimen
tiedonhallinnan ja ICT-hankkeiden osalta keskeisimmät seikat.
3) Pelastustoimen palvelutason arviointi
• tunnistetaan palvelutasovajeet
o Pelastustoiminnan toimintavalmiusaikojen osalta Kymenlaakson
alueella on vain muutamia riskiruutuja, joita ei saavuteta
tavoiteajassa. Uusien paloasemien rakentamisen myötä
toimintavalmiusajoissa olleet puutteet on saatu korjattua ja tilanne
korjautuu jatkossa entisestään. Näin ollen pelastustoiminnan
palvelutasossa ei toimintavalmiusaikojen osalta ole havaittu
puutteita.
o Aluehallintoviraston arvion mukaan pelastuslaitoksen valvontatyön
toteutumisessa on puutteita. Kymenlaakson pelastuslaitoksen
mukaan AVI:n tulkinta on harhaanjohtava, sillä arvioinneissa
mukana olevien palotarkastuksen eritteleminen ilman valvonnan
kokonaisuutta antaa tilanteesta väärän kuvan.
o Pelastustoimen suunnitelmien osalta vuonna 2020 tehdyn
selvityksen mukaan puutteita on ollut pelastustoimintaan
määrättävissä oleviin henkilöihin sekä pelastustoiminnan huoltoon
ja tukitoimintojen järjestelyyn liittyvissä suunnitelmissa.
Pelastuslaitoksen selvityksen mukaan suunnitelmapuutteet
korjataan. AVI:n mukaan puutteiden korjaamiseksi on esitetty
uskottava aikataulu.
• sovitaan jatkotoimista ja seurannasta
o Käydään keskustelu ja yhtenäistetään AVI:n ja pelastuslaitoksen
valvontatyöhön liittyvät tulkinnat.
• talouden kehitys, vuoden 2022 taloustilanne
o Kymenlaakson alueen palo- ja pelastusasemien vuokrien nousu
huolestuttaa, ja se nähdään pienenä uhkana pelastuslaitoksen
taloudelle.
4) Hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanon tilanne
Toimeenpano etenee hienoisten alkukankeuksien jälkeen nyt hyvin.
Pelastusjohtaja Carlsson on mukana VATE:ssa. Hallintomalli on
luonnosvaiheessa ja siirtyy poliittiseen käsittelyyn. Pelastustoimi on tulossa
omaksi itsenäiseksi taseyksiköksi. Alueella keskustellaan vielä siitä, edetäänkö
kolmella vai neljällä toimialalla. Päätöksen tekee myöhemmin aluevaltuusto.
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Henkilöstöä tulee siirtosopimuksella siirtymään hyvinvointialueen palvelukseen
189 vakinaista henkilö ja 59 toimenpidepalkkaista. Lisäksi mukana on myös
sopimuspalokuntien henkilöstö (ml. tehdas palokunnat). Siirtosopimusta
valmistellaan ja valmistelu etenee hyvin.
5) Muut asiat
Keskusteltiin alueen henkilöstötilanteesta. Toistaiseksi pelastuslaitos on saanut
rekrytoitua ja täytettyä kaikki avoinna olleet työpaikat ja näin ollen tilanne on
kohtuullinen. Tilapäisiä esim. koronan aiheuttamia henkilöstöpuutteita on paikattu
ylitöillä, asemasiirroilla. Loma-aikoina on pelastustoimen henkilöstöä siirretty
ensihoidosta pelastuspuolelle ja palkattu tilalle ensihoitajia.
Muualla valtakunnassa olevaa varallaolo-ongelmaa ei ole, sillä Kymenlaakson
alueella ei ole muita varallaolorinkejä kuin päivystävä päällikkörinki (P20).
6) Kokouksen päätös
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:59.
6. Tilaisuuden päätös
Rinnakkaisosiot päättyivät klo 12.00.

