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Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 28.1.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 15.2.2019
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
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Viranhaltijoiden läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa
Hallintosäännön mukaan toimitusjohtaja esittelijänä ja hallintojohtaja
hallituksen sihteerinä osallistuvat hallituksen kokouksiin.
Hallintosäännön 88 §:n mukaan muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin.
Kuntayhtymän ammatillisen johdon sekä palveluketjujen johtajien on
tarpeen olla hallituksen kokouksissa hallituksen päätöksenteon tukena antamassa valmisteluinformaatiota päätettävistä asioista. Hallituksen päätösten viestinnän tukena tarvitaan viestintäjohtajaa.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521 7684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää, että hallituksen kokouksiin osallistuvat myös johtajaylilääkäri, johtajaylihoitaja, sosiaalityön palvelujohtaja, terveyden ja
ikääntymisen palveluketjun johtaja, osallisuuden palveluketjun johtaja sekä viestintäjohtaja läsnäolo- ja puheoikeudella.
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Kuntayhtymän yksilöjaoston valitseminen
Hallintosäännön 10 §:n mukaan hallitus valitsee toimikaudekseen
yksilöjaoston, jossa on viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus nimeää hallitusten jäsenten keskuudesta
jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston muiksi jäseniksi voidaan valita hallituksen jäsenten ja varajäsenten lisäksi myös
kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsen tai varajäsen.
Hallintosäännön 11 §:n mukaan yksilöasioiden jaoston tehtävänä on:
1. ratkaista ja antaa lausunnot yksilöä koskevissa hallituksen toimialaan kuuluvissa asioissa niiltä osin kuin toimivaltuuksia ei ole laissa,
asetuksissa tai hallintosäännössä muulle viranomaiselle tai viranhaltijalle määrätty,
2. ratkaista hallituksen puolesta viranhaltijan päätöksistä tehdyt oikaisuvaatimukset yksilöä koskevissa asioissa,
3. päättää henkilön tahdosta riippumattomasta huollosta, hoidosta tai
muista laissa säädetyistä toimenpiteistä, ellei toisin ole säädetty,
4. toimii tartuntatautilain mukaisena monijäsenisenä toimielimenä
5. hoitaa muut hallituksen määräämät tehtävät.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521 7684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valitsee toimikaudekseen yksilöjaoston, jossa on viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Lisäksi hallitus nimeää hallitusten jäsenten keskuudesta jaoston puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
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Rakennusluvan hakeminen keskussairaalan torniosan purkamiseksi
Taustaa ja perusteita
Kymenlaakson keskussairaalan torniosa on teknillisesti ja toiminnallisesti saavuttanut elinkaarensa loppupään. 1960-luvulla rakennettu
torniosa vaatisi täydellisen peruskorjauksen sekä julkisivuremontin,
jotta rakennuksen käyttöikää voitaisiin merkittävästi jatkaa. Kustannuksiltaan tornisan peruskorjaus tulisi yhtä kalliiksi kuin uudisrakentaminen. Toiminnallisesti torniosasta ei peruskorjaamalla saada uudisrakennuksen veroista.
Kantasairaalan torniosa on kantavalta rakenteeltaan paikallavalettua
betonia. Kyseinen runkorakenne aiheuttaa muuntojoustavuudelle esteitä, jotta torniosa olisi peruskorjattavissa nykyaikaiseksi vuodeosastoksi tai muuksi sairaalatoimintaa palvelevaksi tilaksi. Poikittaisia väliseiniä ei rakenneratkaisusta (paikallavalu) johtuen pystytä
purkamaan, joten vanhaan torniosaan ei pystytä suunnittelemaan
moderneja sairaalatoimintoja palvelevia osastotiloja, joissa lähtökohtana ovat 1-2 potilaan osastohuoneet. Torniosan saneerauksessa
jäisi huonosti hyödynnettävää hukkatilaa, jolloin, jolloin toiminnallisissa ratkaisuissa pitäisi tehdä tarpeettomia kompromisseja. Lopputuloksena torniosaan sijoitettava vuodeosasto olisi toiminnallisesti selkeästi heikompi ja vaatisi silti yli 20% enemmän pinta-alaa kuin ratkaisussa, jossa vuodeosastotilat tehdään uudisrakennukseen. Ero
tarvittavassa pinta-alassa tule enimmäkseen em. hukkatilasta sekä
osastojen yleisten- ja tukipalvelutilojen sijoittelusta, joka uudisrakennuksessa voidaan tehdä selkeästi tehokkaammin. Uudisrakennus
voidaan lisäksi sijoittaa paremmin sairaala-alueelle, jolloin sekä tavara- että potilaslogistiikka saadaan sujuvammaksi.
Mikäli torniosa päädyttäisiin kuitenkin peruskorjaamaan, niin tällöin
sote-toimintojen osalta torniosaan olisi teoriassa mahdollista peruskorjata tilat lähinnä vastaanottotoiminnalle (lääkäri, hammaslääkäri,
sosiaalityö) tai toimistokäyttöön. Nykyisen toiminnallisen suunnitelman mukaan tähän ei kuitenkaan ole puheena olevien viiden kerroksen (kerrokset 4.-8.) osalta tarvetta.
Vastaavanlaisiin ratkaisuihin (vuodeosastotornien purkaminen) on
viime vuosina päädytty esimerkiksi Espoossa Jorvin sairaalassa ja
HUS:ssa (Syöpäklinikan torni), joissa uudisrakentaminen on todettu
paremmaksi vaihtoehdoksi, kuin vuodeosastokäyttöön alun perin
suunnitellun tornin peruskorjaaminen.

Esityslista 3/2019

Hallitus

01.02.2019

7

Alueen rakennusoikeus
Toiminnallisen suunnittelun lähtökohtana on ollut alueen rakennusoikeus. Suunnittelussa on alueen rakennusoikeus käytetty uudisosiin
F ja G, tornin peruskorjaukseen (kerrokset P-3) sekä lastensairaalaan. Käytetyn rakennusoikeuden perusteella määritellään mm. tarvittavien väestösuojien pinta-ala. Jos torniosan kerroksia 4-8 (1/3 peruskorjattavasta alasta) ei pureta, joudutaan alueelle hakemaan lisää
rakennusoikeutta, ja myös kasvattamaan väestönsuojien pinta-alaa.
Vaikutukset
Hankkeen perussuunnittelulle aiheutuu purkuluvan puuttumisesta
epävarmuustekijöitä. Mikäli rakennuslupaa torniosan purkamiseksi ei
päätetä hakea tai sitä ei myönnetä, loppuu tontin rakennusoikeus ja
väestösuojatarve kasvaa huomattavasti ja hankkeen kustannuspaineet kasvavat n. 20 milj. eurolla. Lisäksi suunnittelun suuntaa tulisi
muuttaa oleellisesti. F-rakennus tulisi vaatimaan kaavamuutoksen,
jossa rakennusoikeutta pitäisi saada tuntuvasti lisää. Prosessi on pitkä ja valitusriski kasvaa koska kaavamuutoksesta voivat valittaa
kaikki kuntalaiset.
Rakennusluvan hakeminen purkamiselle ei automaattisesti tarkoita
sitä, että torniosa on pakko purkaa. Rakennusluvan voi myös jättää
käyttämättä. Toisaalta mikäli rakennuslupa myönnetään, voidaan
vielä harkita purettavien kerrosten määrää muutoslupaprosessin
kautta.
Keskussairaalan vanha torniosa on Kymsote kuntayhtymän kiinteistöomaisuutta, joten päätös rakennusluvan hakemiselle purkamista
varten tulee käsitellä kuntayhtymän hallituksessa.
Liitteenä nro 1 hankkeen tilasijoittelu kerroksittain.
Carea-Sairaalat Oy:n hallitus on osaltaan käsitellyt asiaa 25.1.2019,
ja päättänyt esittää kuntayhtymän hallitukselle rakennusluvan hakemista keskussairaalan torniosan purkamiseksi.
Lisätietoja: Carea-Sairaalat Oy:n toimitusjohtaja Helena Kinnunen, p.
020 633 2001, helena.kinnunen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hakea rakennuslupaa keskussairaalan torniosan
purkamiselle niin, että nykyinen kolmas kerros jää käyttöön ja sen
päälle rakennetaan uudet iv-konehuoneet.
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Kuntayhtymän toimintasäännön täsmentäminen ja täydentäminen
Hallintosäännön ohjeistusta laajennetaan hallituksen hyväksymällä
toimintasäännöllä (Hallintosäännön 1 §).
Toimintasäännössä määritellään viranhaltijoiden päätösvaltaa koskevat rajaukset siltä osin kuin sitä ei ole määritelty Hallintosäännössä (erityisesti luku 4).
Toimintasääntö on vahvistettu kuntayhtymän hallituksessa
14.12.2018. Samalla on päätetty, että mahdolliset muutos- ja täydennystarpeet tuodaan hallituksen käsiteltäväksi myöhemmin erikseen.
Korjataan kohdan 3.3. toisesta kappaleesta:
-

vastaava johtava sosiaalityöntekijä johtavaksi sosiaalityöntekijäksi.

-

3.3. kohdan kolmanteen kappaleeseen lisätään: …ikääntyneiden asumispalvelujen myöntämisestä…

Lisäksi toimintasääntöön täydennetään:
-

Kuntayhtymän toimitusjohtaja ja henkilöstöjohtaja päättävät
työsuhteisten tehtävien nimikemuutoksista

Täsmennetyt ja lisätyt kohdat vastaavat paremmin käytännön toimintaa ja täsmentävät palvelujen myöntämistä sekä täsmentävät viranhaltijoiden toimivaltaa.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521 7684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti täsmentää ja täydentää
vahvistettua toimintasääntöä.
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Perussopimuksen 7 §:n muuttaminen ja täsmentäminen
Lähtökohdat
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän
(Carea) perussopimusta on muutettu kuntien valtuustojen päätöksillä
huhtikuussa 2018.
Hyväksytyssä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Perussopimuksessa todetaan äänivallan osalta seuraavaa:
7§
Yhtymävaltuustojäsenien äänivalta
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 1 momentin mukaisesta rajoittamattomasta
äänimäärästä.
1.1.2019 aloittavan kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspalvelujen palveluverkon muutoksiin sekä yli viiden (5) miljoonan suuruisiin, uusiin
investointeihin vaaditaan 2/3 –osan enemmistö kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.
Liittyen perussopimuksen 7 §:n sisällön tulkintaan, kuntayhtymä on
saanut Kuntaliitolta 9.5.2018 lausunnon. Lausunnon mukaan ” Saadun tiedon mukaan äänivallan jakautuminen tai sen muutos kuntien
kesken ei ole ollut tältä osin poliittisissa tai muissa neuvotteluissa
esillä. Kun näin on, ei äänivaltaa koskevaa perussopimuksen määräystä voida tulkita lähtökohdiltaan toisin kuin sitä on Carean perussopimuksen osalta tulkittu. On pääsääntö, että kuntayhtymissä, joissa äänivallan perusteena on kunnan asukasluku, kunnan äänivalta
jaetaan kunnan läsnä olevien edustajien kesken tasan. Muutos nykyiseen käytäntöön olisi edellyttänyt asian nimenomaista valmistelua
ja muutoksen perustelua.
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Toimitusjohtaja Annikki Niirasen yhtymävaltuustokokouksessa
25.1.2019 antaman selostuksen ja selvityksen mukaan keväällä
2018 kuntien poliittisen ohjausryhmän (Ohry) kokouksissa ei äänivallan perusteiden jakautumisen muuttaminen, verrattuna Carean äänivallan perusteiden jakautumiseen, ole ollut keskustelujen eikä päätöksenteon kohteena missään Ohryn kokouksessa.
Kuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 25.1.2019 valtuusto
palautti yhtymävaltuustojäsenien äänivallan ja äänimäärien osalta
asian hallituksen käsiteltäväksi.
Perussopimuksen muutos on vahvistettava jäsenkuntien valtuustoissa.
Perussopimuksen 31 §:n mukaan ” Perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään seitsemänkymmentä prosenttia (70 %) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta”.
Muutosehdotus perussopimuksen 7 §:ään
Kuntayhtymä esittää perussopimuksen 7 §:ään yhtymävaltuustojäsenien äänivallan osalta seuraavalaista täsmennystä:
7§
Yhtymävaltuustojäsenien äänivalta
Kullakin jäsenkunnalla on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta
kohti ja äänimäärä jakautuu tasan saapuvilla olevien jäsenten kesken. Perusteena käytettävä asukasluku on kunnan väestötietolain
mukainen vuoden vaihteen asukasluku.
Yksittäisen kunnan jäsenten yhteinen äänimäärä voi olla kuitenkin
olla enintään puolet kaikkien jäsenkuntien jäsenten yhteenlasketusta
rajoittamattomasta äänimäärästä.
Korjaus ja täsmennys äänivallan osalta vastaa Carean perussopimuksen 7 §:n (äänivalta) sisältöä.
Muilta osin perussopimuksen 7 § pysyy muuttumattomana.
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Yhteenveto äänivallan osalta
Carean perussopimuksen
7 §:

Kymsoten perussopimuksen 7 §:

Ehdotettu uusi Kymsoten 7 § äänivallan osalta:

Kullakin jäsenkunnalla on
yksi ääni jokaista alkavaa
tuhatta asiakasta kohti ja
äänimäärä jakautuu tasan
saapuvilla olevien edustajien kesken.
Perusteena käytettävä asukasluku on kunnan väestötietolain mukainen vuoden
vaihteen asukasluku.

Kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti.
Kunnan valitsemien jäsenten
yhteinen äänimäärä jakautuu
tasan heistä saapuvilla olevien kesken.

Kullakin jäsenkunnalla on
yksi ääni jokaista alkavaa
tuhatta asukasta kohti ja
äänimäärä jakautuu tasan
saapuvilla olevien jäsenten
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

Perusteena käytettävä asukasluku on kunnan väestötietolain mukainen vuoden vaihteen asukasluku.
Yksittäisen kunnan äänimäärä
voi olla enintään puolet (1/2)
kaikkien kuntien yhteenlasketusta 1 momentin mukaisesta
rajoittamattomasta äänimäärästä

Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521 7684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää saattaa ehdotuksen kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n muutoksen ja täsmennyksen osalta jäsenkuntien valtuustojen käsittelyyn.
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Kymsoten eteläisen alueen ylihammaslääkärin virkavalinnan ottaminen hallituksen käsiteltäväksi
Kymsoten eteläisen alueen ylihammaslääkärin virka on ollut haettavana kuntayhtymässä. Hakijoita on ollut virkaan kaksi.
Virkaan on valittu HML Nina Karhinen 9.1.2019.
Oikaisuvaatimusaika valinnasta päättyy 30.1.2019.
Hallintosäännön 21 §:n mukaan asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi voi päättää hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja sekä henkilöstöasioiden osalta henkilöstöjohtaja.
Kymsoten henkilöstöjohtaja on päättänyt eteläisen alueen ylihammaslääkärin virkavalinnan ottamisen hallituksen käsiteltäväksi
24.1.2019.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 § 2 mom. mukaan virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta
syystä päättää virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Oikeuskäytännössä (viittaus: KHO 2005:82) on katsottu, ettei viran täyttämättä jättämisessä kyse ole muutoksenhakukelpoisesta päätöksestä vaan
kuntalain 136 §:ssä tarkoitetusta asian valmistelusta. Päätös virkasuhteen täyttämättä jättämisestä eli nimityspäätöksen valmistelun lopettamisesta on siis oikeudellisesti rinnastettava nimityspäätöksen
valmistelutoimiin.
Koska virkavalinnasta on jo tehty viranhaltijapäätös, on nyt esitettävässä päätöksessä asiallisesti kyse myös olemassa olevan valintapäätöksen kumoamisesta.
Virkaan valittu ja toinen hakija eivät täyttäneet asetettuja kelpoisuusehtoja johtamiskoulutuksen osalta, joten tältä osin valintapäätös on
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 5 §:n vastainen.
Edellä todetun johdosta virkavalintapäätös tulee kumota ja viranhaltijan valintapäätös ja virka jätetään täyttämättä.
Virkaa esitetään kuitenkin laitettavaksi uudestaan julkiseen hakumenettelyyn organisaation toimivuuden takaamiseksi.
Hallintosäännön 49 §:n mukaan viran kelpoisuusehdosta päättää valinnasta päättävä esimies sitä auki julistettaessa. Virkavalinnan päättävä esimies on Kymsoten hallintoylilääkäri
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Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri p. 040 543 2165, paivi.vahteri(a)kymsote.fi ja hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 521
7684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää kumota tehdyn virkavalintapäätöksen ja keskeyttää
eteläisen alueen ylihammaslääkärin virkavalinnan ja laittaa viran uudestaan julkiseen hakumenettelyyn.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja
muutoksenhakukielto.

