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Läsnä jäsenet

Jäsenkuntien nimeämät jäsenet, 14 §

Muut osallistujat

Seppo Rintamo, hallituksen puheenjohtaja
Ari Nevalainen, hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä
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Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon seuraavasti:
kunnan asukasluku
2 000 tai vähemmän
2 001 - 8 000
8 001 - 25 000
25 001 - 50 000
50 001 - 70 000
70 001 - 100 000
100 001 tai enemmän

jäsenten lukumäärä
1
2
3
4
7
10
12

Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Perusteena käytettävä asukasluku on kunnan väestötietolain mukainen vuoden vaihteen asukasluku.
Yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla enintään puolet (1/2) kaikkien
kuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.
Luettelo yhtymävaltuuston jäsenistä ja äänimääristä on liitteenä
nro 1.
Hallituksen esitys:
Todetaan läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo.
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Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallintosäännön 111 §:n mukaan kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään 7 päivää ennen
valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, sekä jäsenkunnille. Samassa ajassa
on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.
Kutsu lähetettiin 10.4.2019 kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, sekä jäsenkunnille.
Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuustoon päätösvaltainen,
kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla ja he
edustavat vähintään puolta (1/2) kaikkien jäsenien yhteenlasketusta
äänimäärästä.
Hallituksen esitys:
Todetaan yhtymävaltuuston laillisuus ja päätösvaltaisuus.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

4

Esityslista 2/2019

Yhtymävaltuusto

17 §

26.04.2019

Ääntenlaskijoiden valitseminen
Valitaan yhtymävaltuuston jäsenistä kaksi ääntenlaskijaa.
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Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Tarkastuslautakunta 16.4.2019, 428 §
Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymävaltuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioida,
ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kuntayhtymässä ja kuntayhtymäkonsernissa toteutuneet.
Tarkastuslautakunta on suorittanut sille määrätyn tehtävän hyväksymänsä suunnitelman mukaisesti perehtymällä kuntayhtymän talousarvioon, tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sekä saamiinsa
muihin selvityksiin. Lautakunta on kuullut kuntayhtymän johtajaa,
johtajaylilääkäriä, talousjohtajaa sekä muita johtavia viranhaltijoita ja
toimihenkilöitä.
Tarkastuslautakunta on käsitellyt arviointikertomuksen sisältöä kokouksissaan 27.2., 11.3., 26.3., 10.4. ja 16.4.2018. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 2.
Tarkastuslautakunnan esitys:
Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto edellyttää hallituksen antavan selvityksen arviointikertomuksen huomioista
syksyllä 2019 pidettävälle yhtymävaltuuston kokoukselle.
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Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Kuntalain 113§ mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen
kuuluvat tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma sekä niiden liitetiedot. Tilinpäätökseen kuuluu lisäksi talousarvion toteutumisvertailu ja
toimintakertomus. Kuntayhtymän, joka tytäryhteisöineen kuntayhtymäkonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.
Perussopimuksen 21 §:n mukaan tilinpäätöksen allekirjoittavat hallituksen jäsenet ja kuntayhtymän toimitusjohtaja. Kuntayhtymän perussopimuksen 9§:n mukaan tilinpäätös ja toimintakertomus on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan huhtikuun loppuun mennessä. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää samalla tilikauden tuloksen käsittelystä ja tarvittavista
talouden tasapainottamasta
koskevista toimenpiteistä. Yhtymävaltuusto voi päättää, että tilikauden ylijäämä tai osa siitä palautetaan jäsenkunnille tai kattaa alijäämän tai osan siitä. Tällöin jakoperusteen on jäsenkuntien palveluista
tilikauden palvelujen käyttö.
Jos tilintarkastuskertomukseen sisältyy muistutus, tarkastuslautakunnan on kuntalain 125 pykälän mukaan hankittava muistutuksesta
asianomaisen selitys ja yhtymähallituksen lausunto. Yhtymävaltuusto päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivelvollisille.
Yhtymähallitus on 22.2.2019, 60 § osaltaan hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpäätöksen, sekä saattanut sen tilintarkastajan
tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 2018 tuloksesta
1.029.364,48 euroa
-

tuloutetaan investointeihin liittyvää poistoeroa 11.911, 82 euroa
siirretään ylijäämä 1.041.276,30 euroa tilikauden yli-/alijäämätilille.
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Vuoden 2018 tilinpäätöksessä taseen ylijäämätilin kumulatiivinen
saldo on 4.351.703,02 euroa.
Yhtymäkokous on 24.10.2017, 33 §, valinnut kuntayhtymän tilikausien 2017 - 2018 tilintarkastajaksi JHTT-yhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, nykyisin KPMG Oy Ab. Tilintarkastusyhteisön
määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana tilikaudella 2018 on
toiminut JHT, KHT Kaija Pakkanen.
Tarkastuslautakunta valmisteli puheenjohtajan selostuksen pohjalta
tilinpäätöksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
Tilintarkastaja on luovuttanut tilintarkastuskertomuksen tarkastuslautakunnalle 16.4.2019 ja tilintarkastaja Kaija Pakkanen on esitellyt tarkastushavainnot.
Tilintarkastuskertomukseen ei sisälly kuntalain 125 pykälässä tarkoitettua muistutusta. Tilintarkastaja on 10.4.2019 päivätyssä tilintarkastuskertomuksessaan esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja
vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta
1.1 - 31.12.2018.
Tilinpäätös vuodelta 2018 on liitteenä nro 3.
Tarkastuslautakunnan esitys:
Tarkastuslautakunta päätti
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi;
2. esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten
jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään
vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. - 31.12.2018.
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Tilintarkastusyhteisön valinta
Tilintarkastajan valinta
Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan esityksestä hallinnon
ja talouden tarkastamista varten JHTT-yhteisön vuosille 2019–2020.
Tarjouspyyntö
Tarjouspyyntö kuntayhtymäkonsernin tilintarkastuksesta pyydettiin
5.3.2019 mennessä. Tilintarkastuksen laajuudeksi kuntayhtymän
osalta arvioitiin 70 päivää vuodessa. Lisäksi tarjous pyydettiin tarkastuslautakunnan kokousten ja sihteerin tehtävien hoitamisesta.
Tytäryhtiöiden (Kastek Oy, Sairaalamäen Vuokratalot Oy, CareaSairaalat Oy, Hoiku Oy) osalta tilintarkastuksen laajuus arvioitiin
6:ksi päiväksi.
Tarjouspyynnön valintaperusteiden ja arviointikriteereiden perusteella tarjouksista hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisin. Kokonaishinnan painoarvo on 65% ja laadullisten kriteereiden (2) painoarvo yhteensä 35%. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että osatarjouksia
ei oteta huomioon. Pakollisiksi vaatimuksiksi asetettiin lisäksi, että
tarkastusyhteisöllä on dokumentoitu laadunvarmistusjärjestelmä, tarkastusyhteisöllä on kokemusta kuntayhtymien tarkastuksesta, vastuullinen tilintarkastaja on JHT ja KHT-tilintarkastaja, ja samoin että
vastuullisella tilintarkastajalla on vähintään 3 vuoden kokemus liikevaihdoltaan vähintään 100 milj. euron kuntayhtymien tarkastuksesta
(viimeisen 5- vuoden ajalta).
Tarjouksen jättivät määräaikaan mennessä BDO Audiator Oy ja
KPMG Oy Ab.
Tarjousvertailu liitteenä nro 4.
Tarjousten vertailussa BDO Audiator Oy sai 83,021 pistettä ja KPMG
Oy Ab 96,196 pistettä. Vertailun perusteella kokonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen jätti siis KPMG O y Ab.
Tarkastuslautakunnan esitys:
Tarjousasiakirjojen perusteella tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymän tilikausien 2019–2020 tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab, ja että tytäryhtiöiden yhtiökokouksille
annetaan suositukseksi valita tilintarkastajaksi tilikausille 2019-2020
KPMG Oy Ab.
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Hallituksen varajäsenten eroaminen ja uusi vaali
Hallitus 5.4.2019, 21 §
Yhtymävaltuusto on 25.1.2019 suorittanut kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaisen hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalivalinnat.
Perussopimuksen 10 §:n mukaan:
”Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, yhtymähallituksen, jotka kutsutaan hallitukseksi. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Hallituksen poliittinen edustavuus määräytyy viimeksi suoritetun kuntavaalin perusteella.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säännellään tarkemmin kuntalaissa. Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolaista tulevat
määräykset.
Eroamisesta luottamustoimesta säädetään Kuntalain 70.3 §:ssä eli
voi erota pätevästä syystä johtuen. Hallituksen varajäsen Maritta
Tinkanen on pyytänyt eroa Kymsoten hallituksen varajäsenyydestä
8.3.2019 lähtien henkilökohtaisiin syihin vedoten.
Hallituksen varajäsen Anne Kurvi ei ole Kuntalain 76 §:n perusteella
vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin koska toimii kuntayhtymän
palveluksessa.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se toteaa hallituksen varajäsen Anne Kurvin luottamustoimen päättyneeksi vaalikelpoisuuden
menettämisen johdosta.
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää Maritta Tinkaselle eron kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden perusteella.
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Anne Kurvin ja Maritta Tinkasen tilalle uudet varajäsenet hallitukseen sen jäljellä olevan toimikauden ajaksi.
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Päätös:
Hyväksyttiin.
____________________
Yhtymävaltuusto 26.4.2019
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että se toteaa hallituksen varajäsen
Anne Kurvin luottamustoimen päättyneeksi vaalikelpoisuuden
menettämisen johdosta.
Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Maritta Tinkaselle eron
kuntayhtymän hallituksen varajäsenyydestä henkilökohtaisten syiden
perusteella.
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee Anne Kurvin ja
Maritta Tinkasen tilalle uudet varajäsenet hallitukseen sen jäljellä
olevan toimikauden ajaksi.

Esityslista 2/2019

Yhtymävaltuusto

22 §

Muut asiat

26.04.2019

12

Esityslista 2/2019

Yhtymävaltuusto

23 §

26.04.2019

13

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja
muutoksenhakukielto.

