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Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 13.5.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 7.6.2019.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
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Kouvolan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuksiin liittyvän
optiovuoden käyttöönotto ja minikilpailutus vuodelle 2020
Kotkan kaupunki on vuonna 2018 kilpailuttanut sosiaalihuoltolain
(1301/2014) 21 §:ssä tarkoitetun ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen vuosiksi 2019 -2020. Hamina on vuonna 2014 kilpailuttanut vastaavan palvelun ja tehnyt palveluntuottajien kanssa toistaiseksi voimassa olevat sopimukset puolen vuoden irtisanomisajalla.
Kouvolan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen vuosiksi 20162019 kilpailutettu hankintakausi päättyy 31.12.2019. Kunnat ovat
tehneet kilpailutuksessa hyväksyttyjen palveluntuottajien kanssa puitesopimukset.
Kouvolan sopimukset sisältävät optiomahdollisuuden vuosiksi 2020
ja 2021. Jotta kuntayhtymän alueella päästään yhdenvertaiseen
ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelusisältöön, on Kouvolan sopimusten osalta tarkoituksenmukaista ottaa käyttöön optio
vuodelle 2020 ja järjestää koko kuntayhtymän kattava uusi kilpailutus yhtenäisten hankintakriteereiden perusteella vuonna 2021 alkavalle hankintakaudelle.
Kouvolan alueen tehostetun palveluasumisen hankinnan arvo vuodelle 2020 on n. 16 milj. euroa. Kouvolan kaupungin vahvistamien
kilpailutusasiakirjojen perusteella optioneuvottelujen yhteydessä järjestetään valittujen sopimuskumppaneiden kesken minikilpailutus,
jossa tarkastetaan palvelun hinta- ja laatutaso (Ikäla 26.2.2015 §
17). Minikilpailutuksessa sopimuskumppanit ilmoittavat mahdollisesti
tarkistetut hintansa hoitopäivän, ateriapäivän ja vuokran osalta sekä
alkuperäisessä tarjouspyynnössä pisteytetyt seitsemän laatukriteeriä
ja kuvaavat millä tavoin ilmoitetut laatuominaisuudet toteutetaan.
Muilta osin puitejärjestelyn sisältö säilyy alkuperäisen tarjouspyynnön mukaisena. Laadun seuraamiseksi henkilöstömitoituksesta ja
henkilöstön ammattipätevyydestä pyydetään täyttämään sähköisen
tarjouspyynnön liitteenä henkilöstöluettelo. Asuinhuoneiden vuokrien
tarkistamiseksi pyydetään vastausta huonekoon mukaisista kokonaisvuokrista asuinhuoneiden tiedot – taulukkoon.
Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy Kouvolan puitesopimuksiin
liittyvän optiovuoden käyttöönoton ja minikilpailutuksen aloittamisen,
kilpailutus toteutetaan ajalla 27.5.-19.6.2019. Puitesopimuskumppanit saivat tiedon kilpailutuksen avautumisesta ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen. Tavoitteena on antaa minikilpailutusta koskeva
päätös-/hankintaehdotus kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi
syyskuun 2019 aikana.
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Lisätietoja: Hankinta-asiantuntija Johanna Kahilakoski
p. 040 4898427, johanna.kahilakoski(a)kymsote.fi ja
asumispalvelujen palvelupäällikkö Mervi Takala p. 020 6158256,
mervi.takala(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymä hyväksyy Kouvolan ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen puitesopimuksiin liittyvän optiovuoden käyttöönoton ja
päättää käynnistää minikilpailutuksen vuodelle 2020.
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Erityisryhmien asumispalveluiden kilpailutuksen käynnistäminen
Kouvolan kaupunki on kilpailuttanut erityisryhmien asumispalvelut,
kehitysvammaisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuetun
asumisen, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen palvelut
sopimuskaudelle 2016-2019. Etelä-Kymenlaaksossa erityisryhmien
asumispalveluita ei ole kilpailutettu lukuun ottamatta Kotkassa sijaitsevassa Aittapolun ryhmäkodissa tuotettua kehitysvammaisten autetun asumisen palvelua. Aittapolun hankintasopimus päättyy
31.12.2019.
Kuntayhtymä ostaa erityisryhmien asumispalveluita noin 870 asiakkaalle. Hankinnan ennakoitu arvo ylittää julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016; ns. hankintalaki)
25 §:n mukaisen sosiaalipalvelujen hankintaa koskevan kansallisen
kynnysarvon. Hankinnan kustannusten ja palvelujen yhdenvertaisen
toteuttamisen perusteella on tarkoituksenmukaista järjestää kilpailutus yhtenäisten palvelukuvausten ja hankintakriteereiden mukaisesti
vuonna 2020 alkavalle hankintakaudelle. Hankittava palvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) 21 §:ssä ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 35 §:ssä tarkoitettua asumisen järjestämistä.
Hankinta on tarkoitus toteuttaa avoimena järjestelynä. Hankinnan
kohteena oleva asumispalvelu jakautuu asiakasryhmien mukaan
kahteen kilpailutettavaan kokonaisuuteen, joihin sisältyvistä palveluista pyydetään tarjoukset seuraavan jaottelun mukaan:
1. Kehitysvammaisten asumispalvelut
 tuettu asuminen
 palveluasuminen
 tehostettu palveluasuminen
2.




Mielenterveys- ja päihdekuntoutujen asumispalvelut
tuettu asuminen
palveluasuminen
tehostettu palveluasuminen

Hankinnan valmistelussa huomioidaan asiakkaiden/ heidän edustajiensa osallisuus palvelukuvausten ja mahdollisten vertailupisteiden
ideoinnissa mm. työpajatyöskentelyä ja yleisötilaisuuksia toteuttamalla. Mikäli nykyinen palveluntuottaja ei tulisi valituksi tulevalla
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hankintakierroksella, pyritään asiakkaan asumisen jatkuvuus varmistamaan eikä hänen pääsääntöisesti tarvitse muuttaa pois asumisyksiköstä. Asia ratkaistaan aina asiakaskohtaisesti soveltaen hankintalain 110 §:n mukaisia suorahankinnan edellytyksiä yksittäisissä asiakassuhteissa.
Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan valmisteluun ryhtymisen tämän esityksen mukaisesti, on erityisryhmien asumispalvelujen kilpailutuksesta tarkoitus julkaista hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) elokuun 2019 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva päätös-/hankintaehdotus kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi lokakuussa 2019. Uuden sopimuskauden puitesopimukset valittavien palveluntuottajien
kanssa on tarkoitus tehdä ajalle 1.1.2020-31.12.2023. Sopimuskauden jälkeen kuntayhtymä voi halutessaan jatkaa sopimuksia yhdellä
(1) kahden (2) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 90 miljoonaa euroa (alv.
0 %) sopimuskaudella sisältäen optiovuodet.
Lisätietoja: Hankinta-asiantuntija Johanna Kahilakoski
p. 040 4898427, johanna.kahilakoski(a)kymsote.fi ja
asumispalvelujen palvelupäällikkö Mervi Takala p. 020 6158256,
mervi.takala(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymä käynnistää edellä kuvatun hankinnan valmistelun ja kilpailutuksen.
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KS-Tieto Oy:n uusi osakassopimus ja yhtiön osakkeiden ostaminen Kotkan kaupungilta
KS- Tieto Oy (Kymijoen ICT) tuottaa palveluja Kymsoteen siirtyneiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta in-house yhtiönä
ja palvelusopimuksella 2018 siirtyneiden Pohjois-Kymen Sairaalan
toimintojen osalta. Jatkossa on Kymsote hankkii KS-Tieto Oy:ltä
(jatkossa ”Yhtiö”) kokonaisuudessaan perustietotekniikkapalvelut inhouse periaatteella.
Yhtiölle on valmisteltu alkuvuoden 2019 aikana uutta osakassopimusta omistajien välisissä neuvotteluissa. Neuvottelujen tuloksena
on syntynyt uusi osakkeenomistajien välinen osakassopimusluonnos
(llite nro 1).
Kaikkien omistajatahojen hyväksyttyä uuden osakassopimuksen,
Yhtiön ryhtyy uuden osakassopimuksen sisällön toimeenpanoon
(mm. Yhtiölle uuden hallituksen valitsemisesta).
Kymsote on omistaa tällä hetkellä yhden (1) osakkeen KS-Tieto
Oy:stä (0,05 %). Palveluita se tulee kuitenkin käyttämään jatkossa yli
50 %:a yhtiön tuottamista palveluista. Tämän johdosta on tarpeen
vahvistaa Kymsoten omistusta Yhtiöstä.
Kotkan kaupunki omistaa Yhtiöstä 738 osaketta (38,08 %). Kotkan
kaupunki ja Kymsote on neuvotteluissa päätyneet ratkaisuun, jossa
Kymsote ostaa Kotkan kaupungilta yhteensä 388 osaketta (20 %
osakkeista) eli oston jälkeen Kymsoten omistusosuus Yhtiöstä nousisi 20,07 %:iin. Ostettavien osakkeiden kauppahinta on 1 650
eur/osake eli kokonaiskauppahinta olisi yhteensä 640 200,00 euroa.
Osakekohtainen kauppahinta vastaa kauppahintaa mitä Yhtiön osakkeilla on viimeksi tehty.
Kauppakirja osakekaupasta tullaan allekirjoittamaan Kymsoten ja
Kotkan kaupungin välillä myöhemmin.
Lisätietoja: Hallintojohtaja Ari Nevalainen, p. 040 5217684, ari.nevalainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää, että se
1. hyväksyy osakekaupan, jossa Kymsote ostaa Kotkan
kaupungilta 388 kpl KS-Tieto Oy:n osaketta 640.200,00 eurolla
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2. hyväksyy Kymsotea sitovaksi liitteen nro 1 mukaisen osakassopimuksen
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D/1316/02.08.00.01/2019

112 §

Leikkaussalinäyttöjen hankinta Kymenlaakson keskussairaalan uuteen leikkausyksikköön G-sairaalaan
Hankinnan kohde
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kymsoten, uuteen leikkausyksikköön Kymenlaakson keskussairaalan laajennusosaan hankittavat saliohjausjärjestelmän leikkaussalinäytöt.
Halton Oy:n toimittamaan leikkaussalien kokonaistoimitukseen sisältyvän saliohjausjärjestelmän (Merivaara OpenOR Over IP) toimittaja
on Merivaara. Leikkaussalinäyttöjen hankkimisella Merivaaralta varmistetaan saliohjausjärjestelmäkokonaisuuden tekninen yhteensopivuus.
Näyttöjen hankkiminen on välttämätöntä saliohjausjärjestelmän käytön testaamiseksi. Näyttöjen tulee olla toimitettuna testiä varten elokuussa 2019, jotta saliohjausjärjestelmän testaus ja siten rakennuksen käyttöönotto voi tapahtua suunnitellussa aikataulussa.
Hankinnan arvioitu kustannus on 560.000 euroa.
Lisätietoja: Vesa Äijö, hankintapäällikkö, vesa.aijo(a)kymsote.fi;
p. 044 2691462 ja Krista Mannersuo, hankinta-asiantuntija, krista.mannersuo(a)kymsote.fi, p. 044 2231423
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä keskussairaalan laajennuksen (G-osa)
leikkaussalinäyttöjen hankinnan Merivaara Oy:ltä kustannusarvion
560.000 euroa mukaisena.

Esityslista 8/2019

Hallitus

113 §

17.05.2019

11

Paikallinen määräaikainen jatkosopimus ns. kliinisen lisätyön tekemisestä Kymenlaakson keskussairaalan yksiköissä 1.6.2019 - 31.12.2019
Kymenlaakson keskussairaalassa on voimassa olevia ns. kliinisen lisätyön sopimuksia useilla erikoisaloilla seuraavasti: silmäyksikössä
(1.1.2019-31.5.2019), leikkaustoiminnassa (1.1.-31.5.2019), sydäntutkimusyksikössä, kardiologian poliklinikalla ja sädehoitoyksikössä
(1.1.2019-31.5.2019) sekä tähystystoiminnassa (1.10.2018 31.5.2019).
Näillä sopimuksilla on turvattu elektiivinen toiminta hoitotakuun rajoissa. Ns. kliinistä lisätyönä tehtävä työ on aina säännöllisen, työvuoroluetteloon merkityn työajan jälkeen tehtävää työtä ja se perustuu ylilääkärin tai hoitolinjan johtajan pyyntöön ja tarveharkintaan.
Ns. kliinisen lisätyön tekeminen edellyttää aina viranhaltijan tai työntekijän suostumusta ja työstä ennalta sopimista. Ns. kliinisen lisätyön tekemistä seurataan säännöllisesti ja siitä raportoidaan kuntayhtymän hallitukselle. Ns. kliinisenä lisätyötä toteutettu palvelutuotanto on nähtävä vaihtoehtoiskustannuksena tilanteessa, jossa virkalääkäreitä ja hoitohenkilöstöä on rajoitetusti saatavilla.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy jatkettavaksi määräaikaisia paikallisia sopimuksia
ns. kliinisen lisätyön tekemisestä Kymenlaakson keskussairaalan erikoissairaanhoidossa silmäyksikössä (liite nro 2), leikkaustoiminnassa (liite nro 3), sydäntutkimusyksikössä, kardiologian poliklinikalla ja
sädehoitoyksikössä (liite nro 4) sekä tähystystoiminnassa (liite nro 5)
31.12.2019 asti liitteiden mukaisesti.
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Määräaikainen paikallinen sopimus ylitöiden maksamisesta Kymsoten
asiakas/potilastyössä oleville
Kesälomakauden 2019 työvoimatarpeenturvaamiseksi Kymsoten
asiakas/potilastyössä olevat, mukaan lukien palvelusihteerien ja välinehuoltajien osalta esitetään, että poikkeuksellisesti 27.5.-8.9.2019
välisenä aikana syntyneistä, esimiehen hyväksymistä ylitöistä maksettavaksi jokaiselta ylityötunnilta 100% ylityökorvaus.
Paikallinen sopimus koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä osa-aikaprosentin mukaisen tuntimäärän täytyttyä.
Ylitöiden maksamiseen käytetään ns. sijaismäärärahoja.
Tilannetta arvioidaan kesän 2019 aikana kesäkuun ja heinäkuun lopussa. Arvioinnin yhteydessä päätetään sopimuksen jatkoedellytyksistä sopimuskauden loppuun.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri, p. 040 5432 165 paivi.vahteri(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 6 mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä
oleville mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit ja välinehuoltajat 27.5.2019 lukien 8.9.2019 asti.
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Ylifyysikon viran perustaminen
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ylifyysikko työskentelee nykyisin työsopimussuhteisena tehtävässä. Ylifyysikon työsuhteinen tehtävä (toimi) on ollut käytössä Careassa ja
jatkunut uuden kuntayhtymän muodostuessa ennallaan. Ylifyysikko
sijoittuu organisatorisesti syöpätautien ja sädehoidon yksikköön,
mutta palvelee johtamansa fyysikkotiimin kanssa koko organisaatiota.
Perustuslain 124 §:n mukaan merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle. Kuntalain 44 §:n
2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten perustetaan virka.
Kuntayhtymän hallintosäännön 47 §:n mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta.
Ylifyysikon tehtävänkuvaan sisältyy hyvin paljon lainsäädännön ohjaamaa toimintaa ja toimiessaan mm. kuntayhtymän säteilyturvallisuusorganisaation johdossa hän johtaa ja valvoo lainsäädännön toteutumista organisaation sisällä ja on tässä tehtävässään johtosuhteessa myös virkasuhteisiin työntekijöihin.
Ylifyysikon tulisi työskennellä virkasuhteisena ja tätä varten pitäisi
perustaa virka. Samalla lakkautetaan entinen ylifyysikon toimi. Selvityksen mukaan muissa sairaanhoitopiireissä ylifyysikot toimivat virkasuhteisina. Muutoksella ei ole lisääviä kustannus- tai henkilövaikutuksia.
Ylifyysikon viran kelpoisuusehdot ovat: Tähän tehtävään ovat kelpoisia ainoastaan säteilyn käytöstä lääketieteessä vastaavan johtajan
tutkinnon suorittaneet sairaalafyysikot. Edellytetään siis pätevyys toimia STV:na (säteilyturvallisuuden johtajana), STA:na (asiantuntijana) ja LFA:na (lääketieteellisen fysiikan asiantuntijana).
Koulutusvaatimuksena sairaalafysiikan tai lääketieteellisen tekniikan
alan tohtorintutkinto tai dosentuuri suositeltava, minimivaatimus lisensiaattitutkinto.
Lisätietoja: Johtajaylilääkäri Arto Toivanen, p. 020 6332003,
arto.toivanen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää perustaa ylifyysikon viran.

Esityslista 8/2019

Hallitus

116 §

17.05.2019

14

Haminan A-klinikka Oy:n sopimuksen irtisanominen
Haminan kaupungin ja A-klinikka Oy:n välillä on tehty toistaiseksi
voimassa oleva sopimus päihdepalvelujen tuottamisesta 1.1.2018 alkaen. Sopimus siirtyi Kymsotelle vuoden 2019 alusta lähtien. Sopimus on kattanut seuraavat palvelut:
-

A-klinikkakäynti
toimintakeskuskäynnit
Vinkki, käynnit (Kotka)
tukiasumistyö
korvaushoito I
korvaushoito II
korvaushoito arviointi
korvaushoito aloitus
selviämiskäynti (Kotka, Kouvola)
alkoholivieroitus (3-7 vrk), (Kotka, Kouvola)
päihdekuntoutus (1-4 kk), Kotka)
vaativa päihdekuntoutus Neppari, (Kouvola)
vaativa päihdevieroitus (Kouvola)

Esitetään sopimuksen irtisanomista, sopimuksella on puolen vuoden
irtisanomisaika. Sopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2019. Sopimuksen arvo on ollut vuositasolla noin 700 000 euroa.
Kevään 2019 aikana tullaan käynnistämään päihdelaitoshoidon kilpailutus. Muu päihdeavohoito otetaan Kymsoten omaksi toiminnaksi
1.1.2020 alusta lähtien.
Lisätietoja: Palvelujohtaja Heli Kainulainen, p. 044 702 7500, heli.kainulainen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsote irtisanoo edellä viitatun sopimuksen päättymään
31.12.2019.
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Viranhaltijapäätökset
Kuntayhtymässä on käytössä Tweb-asianhallintajärjestelmä. Hallitus
on 26.4.2019 § 101 päättänyt hallitukselle ilmoitettavista
päätöksistä.
Liitteenä nro 7 yhteenveto viranhaltijapäätöksistä 18.4. – 10.5.2019.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 7 mainitut viranhaltijoiden
päätökset ajalta 18.4. – 10.5.2019 ja päättää olla käyttämättä
otto-oikeutta
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Toiminnan sopeuttamistarve ja valtuutus Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymän yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseen
Hallitus 26.4.20109
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on muodostunut liikkeenluovutuksen periaattein. Kuntayhtymään on siirtynyt
jäsenkuntien vakinaiset ja määräaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelujen viranhaltijat ja työntekijät, joiden tehtävistä pääsääntöisesti vähintään 50 %:a on kohdistunut siirtyviin sote-toimintoihin. Henkilöstön kokonaislukumäärä on (31.3.2019 tilanne) 6.639 henkilöä, joista
vakinaisia 5.279 henkilöä.
Jäsenkunnat ovat asettaneet Kymsotelle vuodelle 2019 4,6 milj. eur
talouden tehostamis- ja tasapainottamisen tavoitteet. Kymsote on lisäksi arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2019 –
2025 ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää
yhteensä noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteitä
vuosille 2019-2020. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan
kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne.
Taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen edellyttää organisaation tarkastelua kriittisesti ja mahdollisten uudelleenorganisointitoimenpiteiden selvittämistä. Myös hallinnon ja palvelutuotannon
prosessien mahdollinen uudistaminen tulee selvittää.
Talouden tasapainottamisen ja säästötarpeen osalta Kymsote kartoittaa kustannusrakennettaan sopimuskannan, kiinteistökustannusten, palveluverkkojen ja muiden toimintojen osalta.
Koska säästötarpeiden johdosta harkittavalla sopeuttamisella ja uudelleenorganisoinnilla voi olla henkilöstövaikutuksia, esitetään hallitukselle yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista säästötarpeiden läpikäymiseksi ja mahdollisen uudelleenorganisoinnin henkilöstövaikutuksista neuvottelemiseksi.
Neuvottelut koskisivat Kymsoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä, pois lukien lääkärit, asiakastyötä tekevät sosiaalityöntekijät ja asiakastyötä tekevä hoitohenkilöstö. Nämä henkilöstötahot ovat poissuljettu toiminnan kriittisyyden ja ilmenneiden
rekrytointivaikeuksien vuoksi. Henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden määrä täsmentyy, kun neuvottelut aloitetaan. Neuvotteluissa
selvitettäisiin luonnollisesti myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus sopeuttamistarpeeseen.
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Toimenpiteet toteutettaisiin yt-neuvottelujen päätyttyä, pääosin vuoden 2019 toisen kvarttaalin aikana. Mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien työ- tai virkasuhteisten henkilöiden valinnassa toimittaisiin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.
Harkittavien ja suunniteltavien toimenpiteiden kautta Kymsoten tavoitteena on turvata kymenlaaksolaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat sote -palvelut sekä pysyttää jäsenkuntien maksuosuudet
kohtuullisella tasolla myös tulevina vuosina.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen p. 020 6332000, sähköposti: annikki.niiranen(a)kymsote.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri
p. 040 5432165, sähköposti: paivi.vahteri@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun
lain 4 §:n mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta
uudelleenorganisointitarpeesta sopimiseksi kuntayhtymässä.
Toimitusjohtaja täsmensi esittelytekstiään seuraavilta osin:
Neuvottelut koskisivat Kymsoten koko organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Henkilöstöön kohdistuvien mahdollisten toimenpiteiden määrä täsmentyisi neuvotteluita käynnistettäessä. Vähentämistarve ei kuitenkaan kohdistu lääkäreihin ja asiakastyötä tekeviin sosiaalityöntekijöihin. Lisäksi neuvotteluissa toiminnot pyritään
järjestämään siten, että vähennystarpeita ei kohdennettaisi vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan, välitöntä asiakastyötä tekevään
hoitohenkilöstöön. Neuvotteluissa selvitettäisiin luonnollisesti myös
eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus sopeuttamistarpeeseen.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen, Seppo Rintamo, Riku Pirinen, Raimo Oksala, Aila Eerola, Birgit Koskela, Milko Niemi, Kari
Huovila, Tapio Karvonen, Jukka Nyberg, Pirjo Matikainen, Jari Käki
ja Matti Astola.
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Kokouksesta poistuivat viranhaltijat. Hallitus piti sisäisen neuvottelun.
Päätös:

Hallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun. Hallitus käsittelee asiaa uudelleen 17.5.2019 käytävän valtuustoseminaarin jälkeisessä kokouksessa.
____________________________
Hallitus 17.5.2019
Hallituksen iltakoulussa 9.5.2019 käytiin läpi Kymsoten taloudellisia
toimintaedellytyksiä vuosille 2019 – 2025. Taloudelliset selvitykset
osoittavat, että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää yhteensä
noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoimenpiteitä vuosille
2019-2020. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne.
Selvitysten pohjalta edelleen arvioidaan, että taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen edellyttää organisaation tarkastelua kriittisesti ja mahdollisten uudelleenorganisointitoimenpiteiden selvittämistä. Myös hallinnon/tukipalvelujen ja palvelutuotannon prosessien
mahdollinen uudistaminen tulee selvittää.
Talouden tasapainottamisen ja säästötarpeen osalta Kymsote kartoittaa kustannusrakennettaan sopimuskannan, kiinteistökustannusten, palveluverkkojen ja muiden toimintojen osalta.
Koska säästötarpeiden johdosta harkittavalla sopeuttamisella ja uudelleenorganisoinnilla voi olla henkilöstövaikutuksia, esitetään edelleen hallitukselle yhteistoimintaneuvotteluiden aloittamista säästötarpeiden läpikäymiseksi ja mahdollisen uudelleenorganisoinnin henkilöstövaikutuksista neuvottelemiseksi.
Neuvottelut koskisivat Kymsoten koko organisaatiota, organisaatiorakennetta ja kaikkia toimintoja sekä koko henkilöstöä. Henkilöstöön
kohdistuvien mahdollisten vähentämistoimenpiteiden määrä täsmentyisi ennen neuvotteluiden alkua ja niiden kuluessa. Neuvotteluissa
selvitettäisiin luonnollisesti myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus sopeuttamistarpeeseen.
Toimenpiteet toteutettaisiin yt-neuvottelujen päätyttyä osana yt-prosessin täytäntöönpanoa. Mahdollisten toimenpiteiden kohteeksi valittavien työ- tai virkasuhteisten henkilöiden valinnassa toimittaisiin
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen määräysten mukaisesti.
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Harkittavien ja suunniteltavien toimenpiteiden kautta Kymsoten tavoitteena on turvata kymenlaaksolaisille laadukkaat ja kustannustehokkaat sote -palvelut sekä pysyttää jäsenkuntien maksuosuudet
kohtuullisella tasolla myös tulevina vuosina.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen p. 020 6332000, sähköposti: annikki.niiranen(a)kymsote.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri
p. 040 5432165, sähköposti: paivi.vahteri@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää käynnistää yhteistoimintaneuvottelut työnantajan ja
henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) annetun
lain 4 §:n mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta
uudelleenorganisointitarpeesta sopimiseksi kuntayhtymässä.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja
muutoksenhakukielto.

