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Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 11.3.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 5.4.2019.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.

3

Esityslista 5/2019

Hallitus

67 §

15.03.2019

4

Kymsoten viestinnän yleiset periaatteet
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Kymsoten viestinnän tulee perustua yhteisiin periaatteisiin, oli sitten kyse
kuntayhtymän toiminnasta tai päätöksenteosta. Kymsoten hallintosäännön § 26 mukaan Kymsoten hallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista, ja hallitus mm. päättää viestinnän yleisistä periaatteista.
Liitteessä nro nro 1 on esitettynä Kymsoten viestinnän yleiset periaatteet. Näihin periaatteisiin tulee pohjautumaan kuntayhtymän viestintä kaikissa muodoissaan.
Lisätietoja: Viestintäjohtaja Anni Björklund, puh. 040 489 8664, anni.bjorklund(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaiset Kymsoten viestinnän yleiset
periaatteet.
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D/527/00.01.01/2019

68 §

Kuntayhtymän toimintasäännön täsmentäminen ja täydentäminen
Hallitus 11.1.2019, §10
Hallintosäännön ohjeistusta laajennetaan hallituksen hyväksymällä
toimintasäännöllä (Hallintosäännön 1 §).
Toimintasäännössä määritellään viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeva 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.
Toimintasääntöä täsmennetään kohdan 2. Viranhaltijoiden ratkaisuvalta asiakas- ja potilasasioissa, yleiset ohjeet osalta siten, että poistetaan kohta
Palveluketjujen johtajat vastaavat 2) Kuntayhtymän ulkopuolisille asiakkaille annettavista tutkimuksellisista ja
hoidollisista palveluista sekä kunnalta/kuntayhtymältä
perittävistä maksuista.
Lisäksi toimintasääntöä täsmennetään kohdan 3. Terveyden ja
ikääntymisen palvelujen osalta siten, että poistetaan
3.1. kohdasta lause: Palveluesimies/johtava sosiaalityöntekijä päättää asiakasmaksujen alentamisesta ja
perimättä jättämisestä, sekä;
3.2. kohta: Palveluesimiehet/johtavat sosiaalityöntekijät
päättävät 1) asiakasmaksujen alentamisesta ja perimättä jättämisestä sekä
Täsmennetään 3.2. kohdan ensimmäisen kappaleen lause kuulumaan; Palvelupäällikkö päättää vastaanotto ja kuntoutuspalveluihin
kuuluvien henkilökohtaisten palvelujen myöntämisestä.
Täsmennetyt kohdat ovat ristiriidassa hyväksytyn hallintosäännön
kanssa ja hallintosäännön mukaan edellä mainituista asioista päättää talousjohtaja.
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Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti täsmentää vahvistettua
toimintasääntöä.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________________
Hallitus 1.2.2019, §47
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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Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________________
Hallitus 15.3.2019
Hallintosäännön ohjeistusta laajennetaan hallituksen hyväksymällä
toimintasäännöllä (Hallintosäännön 1 §).
Toimintasäännössä määritellään viranhaltijoiden päätösvaltaa koskeva 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.
Toimintasääntöä on täydennetty 11.1.2019 ja 1.2.2019 hallituksessa.
Toiminnan käynnistymisen jälkeen on huomattu, että kaikkea tarvittavaa toimivallan määrittelyä ei eri palveluissa ole otettu huomioon.
Lisäksi päätöksentekoa on organisoitu toisella tavalla kuin syksyllä
suunniteltiin eikä tätä ole ennakoitu toimintasäännössä.
Täsmennykset on merkitty liitteeseen kursivoituna ja alleviivattuna.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää edellä esitetyn mukaisesti täsmentää vahvistettua
toimintasääntöä. Liiteenä nro 2 täsmennetty toimintasääntö kokonaisuudessaan.
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D/525/05.00/2019

69 §

Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen Kymenlaaksossa 1.4.2019 alkaen
Hallitus 22.2.2019, §56
Sosiaali- ja kriisipäivystystä järjestetään 31.3.2019 asti Kotkassa ja
Kouvolassa siten, että Kouvolassa päivystys toimii 24/7 ja siellä
työskentelee 7 työntekijää (3 sosiaalityöntekijää ja 4
kriisityöntekijää/sosiaaliohjaajaa) ja lisäksi Kouvolassa toimii sosiaalityöntekijöiden varallaolorinki. Kotkassa toiminta on vielä samassa
kiinteistössä THL:n rahoittaman Turvakodin kanssa. Etelä-Kymenlaakson sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on 9 sosiaaliohjaajaa, joista
3 laskennallisesti turvakodin työntekijöitä. Vuoden 2018 loppuun Kotkassa oli myös vastaava ohjaaja, mutta ei enää vuoden 2019 alusta.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on siis vuoden 2018 loppuun asti ollut 7 työntekijää Kouvolassa ja Kotkassa laskennallisesti 7 työntekijää eli yhteensä 14 työntekijää. Turvakodin resurssia on myös voitu
tarvittaessa käyttää joustavasti sosiaali- ja kriisipäivystyksen apuna.
1.4.2019 alkaen Kotkan turvakoti muuttuu 7-paikkaiseksi (7 perhettä
nykyisen 3 sijaan) ja valtion rahoituksen ehtojen mukaisesti turvakotiin on tarkoitus siirtyä 7 nykyisistä sosiaali- ja kriisipäivystyksen
työntekijöistä ja siellä on oltava johtava sosiaalityöntekijä. Sosiaalija kriisipäivystys on siis organisoitava uudelleen 1.4.2019 lukien.
Sosiaalipäivystys on kunnan lakisääteinen tehtävä, josta säädetään
sosiaalihuoltolain 12 ja 29 pykälissä. Lain mukaan sosiaalipäivystystä on tarjottava kaikkina vuorokaudenaikoina kaikenikäisille. Sosiaalihuoltolain 29a§:n mukaan sosiaalipäivystystä on järjestettävä yhteispäivystyksen yhteydessä, STM: n tulkinnan mukaan vähintään siten, sosiaalityöntekijä on virka-aikana paikalla. Muusta kuin 29a§:n
mukaisesta sosiaalipäivystyksestä ei toistaiseksi ole erillisiä säädöksiä vaan kunta tai kuntayhtymä voi järjestää sen haluamallaan tavalla. Valmisteilla oleva sosiaalipäivystysasetus tulee säätelemään sosiaalipäivystystä tarkemmin ja se tullee sisältämään säädöksiä mm.
liikkuvuudesta ja työparityöskentelyä.
STM:n nykyinen ohjeistus korostaa sosiaalipäivystyksen ammatillisuutta. Sosiaalipäivystyksessä tulee työskennellä sosiaalityöntekijöitä, joilla on laaja toimivalta viranomaispäätöksiin ja tämän lisäksi sosiaalipäivystyksessä voi työskennellä myös muita sosiaalialan ammattilaisia. Sosiaalipäivystyksellä on myös lainsäädännön ja STM:n
ohjeistuksen mukainen velvollisuus osallistua psykososiaalisen tuen
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järjestämiseen. Yhteistyötä terveydenhuollon päivystyksen ja mielenterveys-ja päihdepalvelujen kanssa tullaan jatkossa lisäämään, mutta se ei poista velvollisuutta järjestää sosiaalipäivystys lain edellyttämällä tasolla.
Vuonna 2019 on toimintaympäristössä tapahtunut sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestämiseen vaikuttavia muutoksia. Turvakotitoiminnan lisäksi Hätäkeskuslaitoksen uudistus on edennyt odotettua nopeammin ja uusi Erica-hälytysjärjestelmä otettiin Kaakkois-Suomessa käyttöön jo 22.1.2019. Hätäkeskusuudistuksen mukaisesti Hätäkeskus tulee jatkossa välittämään sosiaalipäivystykselle aiempaa
enemmän tehtäviä. Joidenkin arvioiden mukaan sosiaalipäivystystehtävät tulevat lisääntymään jopa 40%. Terveydenhuollon päivystyksen mahdollisuuteen osallistua sosiaalipäivystyksen järjestämiseen puolestaan vaikuttaa uuden 116117-päivystysavun käyttöönotto vuonna 2019. Aikuisten sosiaalipalvelujen johtamisrakenteen mukaisesti terveyssosiaalityöllä ja sosiaali- kriisipäivystyksellä on yhteinen esimies, johtava sosiaalityöntekijä.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen valmistelussa on huomioitu se, että sosiaali- ja kriisipäivystystä on lain mukaan järjestettävä ympärivuorokautisesti kaikkina viikonpäivinä. Valmistelua on linjattu aiemmin
Kymsoten valmistelun projektiryhmässä, Kymsoten johtoryhmässä ja
Carean hallituksessa talousarviokäsittelyn yhteydessä. Linjausten
mukaan sosiaalipäivystyksen on sisällettävä liikkuvuutta ja palvelujen saatavuus on turvattava koko Kymenlaaksossa. Päivystyksen on
turvattava asiantunteva ja nopeaan reagointiin kykenevä toiminta
koko maakunnassa. Toiminnan järjestämisen kannalta on lisäksi
huomioitava riittävän ammatillisen osaaminen turvaaminen siten,
että esim. sosiaalityöntekijöitä saadaan rekrytoitua toimintaan. Lisäksi päivystys on järjestettävä maakunnan tarpeeseen ja väkilukuun
nähden kustannustehokkaalla tavalla.
Kymsoteen siirtyneen sosiaali- ja kriisipäivystyksen kustannukset
ovat olleet v. 2018 tilinpäätösten mukaan Kouvolassa n. 600.000 € ja
Kotkassa sosiaali- ja kriisipäivystyksen osuus n. 610.000 €, yht.
1.210.000 €. Arvioidut kustannukset toimintamallille, jossa Kotkassa
toimisi päivystys 24/7 ja Kouvolassa päivittäin klo 22-23 asti olisivat
n. 1.080.000 €. Päivystys palvelisi koko Kymenlaaksoa ja sosiaalityöntekijöiden varallaoloa olisi sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa niinä aikoina, kun työvuorossa ei ole sosiaalityöntekijää. Henkilökuntamitoitus olisi yhteensä 12 työntekijää, joista 7 Kotkassa ja 5
Kouvolassa. Työntekijöistä 6 olisi sosiaaliohjaajia ja 6 sosiaalityöntekijöitä. Sosiaali- ja kriisipäivystykseen tulisi perustettavaksi 3 uutta
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sosiaalityöntekijän virkaa turvakotipalveluun 1.4.2019 siirtyvien ohjaajien tilalle. Malli edellyttää varallaoloringin molempien päivystysyksikköjen tueksi (4 + 4 työntekijää).
Mikäli päivystys toimisi 24/7 sekä Kotkassa että Kouvolassa, arvioidut kustannukset olisivat jokseenkin nykytilanteen mukaiset, noin
1.240.000 €. Varallaolon tarve on tässä mallissa jonkin verran edellistä pienempi.
Sosiaali- ja kriisipäivystystä on valmisteltu v. 2018-2019 erilaisissa
kokoonpanoissa. Joulukuusta 2018 mallin valmistelutyöryhmään on
kuulunut aikuisten sosiaalipalvelujen palvelupäällikön ja lähiesimiehen lisäksi useita päivystyksen työntekijöitä sekä pääluottamusmies.
Lisäksi valmistelussa on kuultu lapsiperhepalveluiden, terveydenhuollon sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustajia.
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen muutoksista järjestetään yhteistoimintalain mukainen kuuleminen 15.2.2019. Sosiaalityöntekijöiden työaikajärjestelyistä ja varallaolosta jouduttaneen tekemään paikallinen
sopimus työnantajan ja henkilöstön edustajien kesken.
Yksityiskohtaisempi esitys Sosiaali- ja kriisipäivystyksestä liitteenä
nro 3.
Lisätietoja: Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen p. 040 487 5510 ismo.korhonen(a)kymsote.fi, Palvelujohtaja Marjo Seuri p. 040 508
9079 marjo.seuri(a)kymsote.fi, Palvelupäällikkö Anna Liakka anna.liakka(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy Kymsoten toiminta-alueelle sosiaalihuoltolain
29 §:n mukaisen sosiaalipäivystyksen järjestettäväksi 1.4.2019 alkaen siten, että
1. se toimii keskussairaalan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteydessä osana terveydenhuoltolain 50 §:n 4
mom. yhteispäivystystä ympärivuorokautisella 24/7 mallilla
sekä
2. Pohjois-Kymenlaaksossa arki-iltaisin klo 22-23 saakka.
3. Palvelun saatavuus öiseen aikaan turvataan sosiaalityöntekijöiden varallaolojärjestelyin ja sen lisäksi Pohjois-Kymenlaaksossa viikonloppuöinä sosiaaliohjaajapäivystyksenä.
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Edellä kuvattu järjestely edellyttää kolmen sosiaalityöntekijän viran
perustamista sosiaali- ja kriisipäivystykseen (kustannuspaikka 2222).
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Ismo Korhonen, Jari Käki, Annikki Niiranen,
Päivi Sippula, Riku Pirinen, Birgit Koskela, Erja Vanhala, Jukka Nyberg, Milko Niemi, Aila Eerola, Kari Huovila, Pirjo Matikainen ja Seppo Rintamo.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty esitys:
Hallitus hyväksyy Kymsoten toiminta-alueelle sosiaalihuoltolain
29 §:n mukaisen sosiaalipäivystyksen järjestettäväksi 1.4.2019 alkaen siten, että
 se toimii keskussairaalan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteydessä osana terveydenhuoltolain 50 §:n 4
mom. yhteispäivystystä ympärivuorokautisella 24/7 mallilla
sekä
 perustetaan kolme sosiaalityöntekijän virkaa sosiaali- ja kriisipäivytykseen (kustannuspaikka 2222)
Muilta osin asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja tuodaan
seuraavan hallituksen kokoukseen.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________________
Hallitus 15.3.2019
Hallituksen kokouksen 22.2.2019 jälkeen on järjestämisen suhteen
tehty lisäselvityksiä.
Päivystyksen käyttö ja tarve sekä Pohjois-Kymenlaakson työntekijätilanne sosiaali- ja kriisipäivystyksessä v. 2018 ilmenevät liitteestä
nro 3 ja tilastot työvuoroittain liitteestä nro 4.
Lisätietoja: Palveluketjun johtaja Ismo Korhonen p. 040 487 5510 ismo.korhonen(a)kymsote.fi, Palvelujohtaja Marjo Seuri p. 040 508
9079 marjo.seuri(a)kymsote.fi, Palvelupäällikkö Anna Liakka anna.liakka(a)kymsote.fi
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Toimitusjohtajan esitys:
Sosiaali- ja kriisipäivystyksen järjestäminen jatkuu Kouvolassa nykyisen kaltaisena (5 henkilöä + varallaolojärjestelyt), ja asia käsitellään
hallituksessa uudestaan, kun Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus –selvitys on valmistunut.
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Kehitysohjelman eteneminen 1.1. - 28.2.2019
Kymsoten kehitysohjelma on hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa
9.11.2018 ja kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 30.11.2018.
Alkuvuosi on käytetty suunnitelman mukaisesti valmistelutoimiin eli
kehitysohjelman tarkentamiseen ja organisoitumiseen. Keväällä
hankkeiden edistämistä jatketaan suunnitellusti. Ensimmäisiä toiminnallisia muutoksia tullaan toteuttamaan kesään mennessä.
Yksittäisille hankkeille on valittu projektipäälliköt, jotka ovat aloittaneet tehtävässään vuoden alusta. Projektipäälliköt ovat laatineet toteutussuunnitelmat, jotka on esitelty Kymsoten johtoryhmälle helmija maaliskuun aikana. Hankkeiden kustannushyötyarvioita päivitetään huhtikuun loppuun mennessä. Hankejohtamisen osaamisen
vahvistaminen on aloitettu.
Kehitysohjelman kaikille 12 hankkeelle on osoitettu palvelutuotannosta asiantuntijat.
Hankkeiden toteuttamisesta vastaavat hankekohtaiset tiimit aloittavat työnsä maalis- ja huhtikuussa. Hanketiimit tarkentavat suunnitelmia tarvittaessa hankkeiden edetessä.
Kehitysohjelman tukemiseen ja kyvykkyyksien rakentamiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankintakilpailutus on päättynyt. Tarjouksia saapui 15. Tarjouksia arvioidaan parhaillaan ja hankintaesitys tuodaan hallitukseen käsiteltäväksi 5.4.
Liitteenä (liite nro 5) raportti kehitysohjelman etenemisestä.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Lauri Lehto, p. 040 489 8652,
lauri.lehto(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
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Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminnan lakkauttaminen 1.7.2019 lukien
Kaunisnurmen palvelukeskus on rakennettu vuonna 1988. Palvelukeskus on ollut Kouvolan kaupungin sisäilmatyöryhmän listalla monen vuoden ajan. Keskeisinä ongelmina ovat olleet vuotava katto ja
rakennusten vierustoille kerääntyvä sadevesi, jotka ovat aiheuttaneet eritasoisia kosteusvaurioita. Rakennusta ei ole peruskorjattu,
mutta rakennukseen on tehty paljon pienempiä korjaustöitä. Alakerran tiloissa sijainnut kotiutustiimin toimipiste siirtyi henkilökunnan sisäilmaoireiden vuoksi toisiin tiloihin syksyllä 2016 ja kotiutusyksikkö
Apila siirtyi väistötiloihin syksyllä 2017. Tammikuussa 2019 tehty kysely osoittaa, että henkilökunnalla ja asukkailla esiintyy sisäilmaoireita; silmäoireita, yskää, jatkuvaa nuhaa ja tukkoisuutta.
Kaunisnurmen palvelukeskus tarjoaa tehostettua palveluasumista 37
pitkäaikaiselle asiakkaalle ja 4 paikkaa lyhytaikaishoidon asiakkaille.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) koti-, asumis- ja hoivapalveluiden/asumispalvelut palveluksessa
työskentelee 29 henkilöä (määräaikainen palveluesimies, 5 sairaanhoitajaa, 22 lähihoitajaa, tekstiilihuoltaja). Kouvolan kaupungin palveluksessa olevia henkilöitä Kaunisnurmen palvelukeskuksessa
työskentelee 4,5 henkilöä.
Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminnan lakkauttamissuunnitelman mukaan asukkaiden ja heidän omaistensa toiveita korvaavan
hoitopaikan suhteen kuullaan mahdollisimman pitkälle. Mahdollisen
toiminnan lakkauttamispäätöksen jälkeen Kaunisnurmen palvelukeskuksesta vapautuville paikoille ei enää sijoiteta uusia asukkaita. Siellä asuvista asukkaista vähintään 17 sijoitetaan Kymsoten omiin yksiköihin. Yksityisiltä palveluntuottajilta järjestetään enintään 20 paikkaa huomioiden asukkaiden sosiaaliset suhteet, kilpailutuksen tulos
ja asumispaikan valinnat palvelusetelillä. Lyhytaikaishoidon asiakkaille järjestetään korvaava hoitopaikka Kotiharjun palvelukeskuksesta.
Kymsoten asumispalveluiden henkilöstölle tehdään kiinnostuskartoitus, jossa selvitetään henkilöstön toiveita siirtyä toisiin työtehtäviin
kuntayhtymän sisällä. Kaikkien työntekijöiden kanssa käydään myös
henkilökohtaiset keskustelut. Yksikön palveluesimiehen virka on
avoin. Sitä hoitaa toistaiseksi varahenkilöstön palveluesimies oman
työnsä ohella. Osan hoitohenkilöstöstä on mahdollista siirtyä esim.
kotihoidossa tai muissa asumispalvelun yksiköissä vapautuviin tehtäviin sekä asumispalveluiden tai kotihoidon varahenkilöstöön ja vakituisten vuosiloman sijaisten vakansseihin.
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Kouvolan kaupunki vastaa oman henkilöstönsä sijoittumisesta.
Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminta on tarkoitus lakkauttaa
1.7.2019 alkaen tai viimeistään 30.9.2019 alkaen. Asukkaiden sijoittaminen toisiin yksiköihin totutetaan suunnitellusti ja hallitusti. Koko
toimintaketjun sujuvuutta seurataan koko ajan (esim. jonot, terveyspalvelut).
Kymsotelle on asetettu taloudellinen tavoite tehostaa toimintaa
4,6M€ vuoden 2018 tilinpäätös tasosta (arvio) sekä toiminnallisesti
purkaa raskasta palvelurakennetta. Vuoden 2018 osalta palvelukeskuksen talousarvio ylittyi mm. arvioituja suurempien henkilökustannusten vuoksi. Kaunisnurmen palvelukeskuksen vuoden 2019 talousarviosuunnitelma on laadittu vuoden 2018 talousarvion perusteella. Tästä johtuen vuoden 2018 tilinpäätöksessä yksikön toteuma
on 47.000 euroa suurempi kuin vuodelle 2019 budjetoitu.
Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminnan lakkauttamissuunnitelmaan sisältyy 17 tehostetun palveluasumisen nettopaikan vähennys.
Palvelukeskuksen toiminnan lakatessa Kymsoten ja Kouvolan kaupungin välinen vuokrasopimus päättyy, ja vastuu kiinteistöstä siirtyy
kokonaan Kouvolan kaupungille. Samoin Kymsoten ostot Kaunisnurmen palvelukeskukseen kohdistuvien Kouvolan kaupungin tuottamien puhtaus-, kiinteistö- ja ruokahuoltopalvelujen osalta päättyvät
palvelukeskuksen toiminnan päättyessä.
Liitteenä nro 6 olevan muutossuunnitelman mukaan palvelusta syntyvät toimintamenot 2019 jäävät 293.000 euroa alle suunnitellun talousarvion. Toisaalta maksu- ja muut toimintatulot vähenevät ostopalvelujen (20 paikkaa) käytön myötä, jolloin vuosisopimuksen mukaista rahoitusuutta on mahdollista vähentää 160.000 eurolla.
Kymsoten perussopimuksen hyväksymisen yhteydessä on sovittu,
että palveluverkko säilyy entisellään vuoden 2019 ajan. Tästä syystä
Kymsote on pyytänyt Kouvolan kaupungilta kannanottoa Kaunisnurmen palvelukeskuksen lakkauttamiseen liittyen. Kouvolan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 4.3.2019, että Kouvolan kaupunki
hyväksyy Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
esityksen Kaunisnurmen palvelukeskuksen lakkauttamisesta
1.7.2019 alkaen.
Kaunisnurmen palvelukeskuksen henkilöstölle ja henkilöstöjärjestöjen sekä työsuojelun edustajille pidettiin asian tiimoilta infotilaisuus
1.3.2019. Palvelukeskuksen asukkaiden omaisille mahdolliseen lakkauttamiseen liittyvä infotilaisuus pidetään 11.3.2019.

Esityslista 5/2019

Hallitus

15.03.2019

16

Lisätietoja: Asumispalveluiden palvelupäällikkö Mervi Takala p.
02061 58256, mervi.takala(a)kymsote.fi, talousjohtaja Helena Kinnunen puh. 0206332001, helena.kinnunen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä Kaunisnurmen palvelukeskuksen toiminnan lakkauttamisen 1.7.2019 lukien.
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Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-helmikuulta 2019
Palvelujen tuotanto
Palvelutuotannon osalta ei ole vielä käytettävissä koosteraporttia (toteutuma/talousarviotavoite) eri palvelutoiminnan osa-alueilta. Raportti on valmistelussa ja se on käytettävissä tammi-maaliskuun seurantatietojen osalta.
Perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi /Avohoito
Kymsoteen kunnista siirtyneen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen avohoidon osalta ei ole käytettävissä vertailutietoa vuodelta
2018. Oheisessa taulukossa on tilastointiyksikkönä kaikki käynnit (sisältää varsinaiset käynnit ja kotikäynnit). Tammi-helmikuun kaudella
käyntejä tuotettiin yhteensä noin 185.000.

Erikoisairaanhoito / avohoito
Somaattisen erikoissairaanhoidon osalta avohoitokäynnit (kaikki
käynnit) ovat samalla tasolla kuin vuoden 2018 tammi-helmikuun
jaksolla.
Psykiatriassa käynnit ovat kasvaneet Kymsotelle siirtyneen mtt-toiminnan myötä. Mtt-käyntejä tuotettiin tammi-helmikuussa yhteensä
7.766. Lasten psykiatrian käynnit ovat kasvaneet 20% edellisen vuoden tammi-helmikuusta.
Perusterveydenhuolto / hoitopäivät
Perusterveyden huollon hoitopäiviä tuotettiin eniten Pohjois-Kymen
sairaalassa viidellä vuodeosastolla yhteensä 5.992 (ed. vuosi 6.612).
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Muiden sairaaloiden osalta ei ole käytettävissä vertailutietoja vuodelta 2018.

Erikoissairaanhoito / hoitojaksot
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot toteutuivat tammi-helmikuu jaksolla
13,4 % korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden tammi-helmikuussa. Erityisesti operatiivisilla erikoisaloilla hoitojaksot kasvoivat
merkittävästi. Edellisen vuoden tammikuussa keskussairaalassa
otettiin käyttöön leikkaussalin toiminnanohjausjärjestelmä, mistä
syystä osittain 2018 luvut olivat alhaisemmalla tasolla.

Psykiatrian hoitopäiviä tuotettiin yhteensä 4.595 (ed. vuosi 4.855).
Aikuispsykiatrian hoitopäiviä toteutui 20% vähemmän kuin tammihelmikuussa 2018.
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Henkilöstö
Kuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 28.2.2019 oli yhteensä
6.352 henkilöä, joista vakituisia oli 5.214 (82 %). Todellinen käytössä
ollut työpanos (HTK1) oli 78 % henkilöstön kokonaiskapasiteetista.
Palveluketjuittain kokonaistilanne oli seuraava:

Sairauspoissaoloja kertyi tammi-helmikuussa 1,6 päivää henkilöä
kohden ja sairauspoissaoloprosentti oli 5,8%. Palvelukokonaisuuksittain arvot vaihtelivat melko paljon, varsinkin spo-prosentin osalta.
Oheisessa taulukossa koosteena tilanne tammi-helmikuulta.
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Talous
Kuntayhtymän tuloslaskelman luvut on käytettävissä tammikuun
osalta. Tammikuunkin osalta on maksutuotot oheisessa arvioituna
kotihoidon, asumispalvelujen ja perusterveydenhuollon osastohoidon
osalta talousarvion perusteella asiakaslaskutuksen viipeiden johdosta. Tammi-helmikuun tuloslaskelmasta valmistuu 14.3. arvio, joka
toimitetaan hallitukselle 15.3.2019 kokoukseen.
Tuloslaskelman myyntituotot muodostuvat pääosin palvelutuotannon
laskutuksesta jäsenkunnille. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta myyntituotot toteutuvat kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja laskutussumma on kuukausittain kiinteä, Kymsote tasolla
noin 32 milj. euroa kuukausittain. Palvelujen käytön mukaan tuotelaskutuksen myyntituotot ovat kuukausitasolla noin 21 milj. euroa
(mm. erikoissairaanhoito, POKS ja HOIKU osastohoito, apuvälineet).
Tuotelaskutuksen osalta tammikuussa oli uuden Lifecare järjestelmän käyttöönotosta syntynyttä problematiikka sekä tapahtumien kirjaamisen että järjestelmätekniikan osalta, mutta ongelmat on pääsääntöisesti selvitetty ja tuloslaskelmassa esitetyt tammikuun myyntituotot ovat ajantasaiset. Myyntituottojen toteutuma kokonaisuutena
tammikuulta on talousarvion mukaisella tasolla.
Maksutuottojen toteutuma tuloslaskelmassa perustuu yllä esitettyjen
palvelujen osalta arvioon. Asiakaslaskutus toimii rutiinisti hammashuollon, perusterveydenhuollon avosairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon osalta. Järjestelmäteknisiä ongelmia on ollut kotihoidon laskutuksen osalta mutta ongelmiin on löytynyt ratkaisut. Asiakaslaskutuksen viipeet pyritään viimeistään huhtikuun aikana saamaan ajantasalle. Samalla huolehditaan siitä, ettei asiakkaille/potilaille synny
kohtuuttomia maksurasituksia laskutuksen rytmityksestä.
Toimintatuottojen voidaan yllä esitetyin rajauksin todeta olevan kohtuullisen hyvin talousarvion mukaisella linjalla.
Toimintakulujen toteutuma on 8,2% vuosibudjetista. Kun Kymsote
tasolla ei ole käytettävissä koosteena kuntien edellisten vuosien toteutumatietoja, on arviointi oikeasta kuukausitason prosenttitasosta
jonkin verran haastavaa. Mutta jos käytetään Carea-kuntayhtymän
useamman vuoden kuukausitason vertailuaineistoa pohjana, voidaan sanoa, että tammikuun toimintakulujen toteutumaprosentti on
noin 0,5% liian korkealla.
Henkilöstökulut ovat menolajeista ainoa, joka vastaa sekä Kymsotelle tehdyn talousarvion että pitkän aikavälin (Carea ky.) kk-kehityksen
mukaista linjaa. Henkilöstökuluihin on toteutumatiedon
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lisäksi jaksotettu kikyn purkamisesta aiheutuvat kulut (1,2%) sekä
1.1.2019 järjestelyvaraerän (1%) mukaiset kulut.
Palvelujen ostojen toteutuma suhteessa talousarvioon on huolestuttavan korkealla. Samoin aineiden ja tarvikkeiden toteutuma. Palvelujen ostojen osalta terveyden ja ikääntymisen palveluketjussa kuukausitoteutuma on korkealla. Tukipalvelujen osalta kuukausitoteutuma on myös korkealla ict-palvelujen kausilaskutuksen vaihtelusta
johtuen.
Kymsoten talousarviota valmisteltiin vuoden 2018 syksyllä periaatteella, että talousarvio sisältää siirtyvän henkilöstön henkilöstökulut
lisättynä KVTES-korotuksissa ja kikyn purkamiskuluilla (yht. 3,2%)
sekä arvion määräaikaisen henkilöstön kuluista. Sekä palvelujen ostojen että aineiden ja tarvikkeiden osalta valmisteluperiaate oli, että
budjetti sisältää tilinpäätösennusteen 2018 mukaiset kulut. Kevättalven 2019 aikana arvioidaan, onko em. periaate valmistelussa toteutunut. Tilannetta tullaan arvioimaan kevään kuntajohdon kuukausikokouksissa.
Toimintakulujen ja myös tuottojen analysointia tehdään talousyksikön toimesta tehostetusti ja hallitukselle raportoidaan kuukausittain
tilanteen kehittymisestä.
Tammikuun tulos oli 0,5 miljoonaa euroa alijäämäinen. Vuositasolla
budjetin mukainen 0-tulos edellyttää, että tuloskehitys saadaan ylijäämäiseksi kevättalven/kevään aikana. Vuosi 2019 tulee olemaan
taloudellisesti haasteellinen.
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Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut
sekä tukipalvelut pysyvät toimintakulujen toteutumisen sekä tilikauden tuloksen osalta talousarvion mukaisella tasolla
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Oikaisuvaatimus asiakasmaksujen poistamiseen ja kustannusten korvaamiseen
Potilas on muistuttanut Kymenlaakson keskussairaalan kirurgian poliklinikalla saamastaan hoidosta, johon vs. johtajaylilääkäri on antanut vastineen 27.12.2018. Samassa yhteydessä potilas on esittänyt
korvausvaatimuksen poliklinikkamaksujen, lääkäriasema Mehiläisen
ja matkakorvausten osalta, yhteensä 844,20 euroa.
Vs. johtajaylilääkärin selvityksen perusteella keskussairaala on toiminut normaalin hoitokäytännön mukaisesti, ja näin keskussairaalan kirurgian poliklinikan määräämien asiakasmaksujen poistamiselle ei
ole perusteita.
11.1.2019 talousjohtajan tekemän päätöksen 5/2019 mukaan, keskussairaala ei ole velvollinen myöskään korvaamaan potilaan matkakustannuksia hoitoon saapumiseksi eikä yksityisen lääkäriaseman
kustannuksia tilanteessa, jossa potilas on hakeutunut yksityisen hoitoon oma-aloitteisesti ilman kuntayhtymän maksusitoumusta.
Oikaisuvaatimus
Potilas on hakenut oikaisua 20.1.2019 kirjeellään päätökseen
5/2019. Potilas vaatii oikaisua lääkäreiden toiminnasta ja kulujen
osalta.
Hallintojohtaja on ohjeistanut potilasta 22.2.2019, että oikea viranomainen käsittelemään vs. johtajaylilääkärin muistutuksesta tekemää oikaisua on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi.
Toimitusjohtajan esitys:
Talousjohtajan 11.1.2019 tekemää päätöstä 5/2019 asiakasmaksujen poistamisen ja kustannusten korvaamisen osalta ei muuteta päätöksessä esitetyillä perusteilla.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja
muutoksenhakukielto.

