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Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 1.4.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 18.4.2019.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
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Ensihoidon palvelutasopäätös, tuotantostrategia ja ensihoitopalvelun hankinta ja
kilpailutus
Ensihoidon palvelutasopäätös vuodelle 2019
Vuoden 2018 alusta voimaan tulleen asetuksen mukaisesti HYKS
erityisvastuualue on valmistellut yhteiset esitykset yhtenäisiksi ensihoidon tavoittamistavoitteiksi alueelle. Vuodelle 2019 on esitetty täsmälleen samat tavoittamistavoitteet kuin edelliselle vuodelle. Kymsoten alueen palvelutasopäätöstä esitetään päätettäväksi erityisvastuualueen esityksen mukaisena, ts. edellisvuoden palvelutasopäätöksen mukaisena.
Vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuolen toteutunut palvelutaso on
ollut lähellä vuoden 2017 palvelutason toteumaa, huolimatta toteutuneista merkittävistä erikoissairaanhoidon keskittämistoimenpiteistä.
Palvelutaso on toteutunut joidenkin riskialueiden, lähinnä maaseudun osalta aavistuksen verran palvelutasopäätöksen tavoitteita heikommin, liite 1.
Ensihoidon tuotantostrategia vuosille 2019 - 2020
Carean hallitus on käsitellyt ensihoidon tuotannon järjestäytymistä
15.6.2017 (65§) ja 19.5.2017 (56§). Tuotantotaktisia ratkaisuja on sisältynyt myös Kymenlaakson pelastuslaitoksen kanssa päivitettyihin
yhteistoimintasopimuksiin (mm. Carean hallitus 15.12.2017, 134§).
Osa vuonna 2017 sovituista muutoksista on jo toteutettu viime vuoden tai kuluneen vuoden aikana. Vuoden 2017 jälkeen ensihoidon
tuotantoa koskeva lakiesitys on kuitenkin hieman muotoutunut uudelleen ja lopulta maaliskuussa 2019 lakimuutoksen valmistelu on
keskeytynyt, kuten myös ensihoidon rahoitusuudistuksen sisältänyt
sairasvakuutuslain muutos. Lainsäädännön edettyä kahden vuoden
takaisista esityksistä poikkeavasti, ei ainakaan lähitulevaisuudessa
ole välttämätöntä tehdä tuotannollisesti jyrkkää rajapintaa ensihoitopalveluun kuuluvien ensihoitotehtävien ja ensihoitopalveluun kuulumattomien sairaankuljetustehtävien välille vaan tehtäviä voidaan soveltuvasti suorittaa samoilla (kilpailutetuilla) resursseilla. Tämän
myötä lähivuosien tuotanto on mahdollista toteuttaa vähän vuonna
2017 suunniteltua tuotantomallia kevyemmin resurssein. Aiemmin
käsitellyn näkemyksen mukaisesti nähdään kuitenkin edelleen tarkoituksenmukaisena seurata valmistelussa olleen lainsäädäntömuutoksen ajatusta tuottaa pääosa tuotannosta omana toimintana ja rajata yksityisen tuotannon osuutta siirtokuljetuspainotteiseen palveluun. Ensihoitohenkilöstön saatavuus alueella on osoittautunut
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hyväksi mikä vähentää osaltaan omatuotantoiseen palveluun liittyviä
riskejä. Kustannustarkastelu tukee selvästi esityksen mukaista ensihoitoyksiköiden tuotantostrategiaa, jolloin vuositason säästöiksi tuotantovaihdoksista odotetaan yhteensä noin puoli miljoonaa euroa
vuodessa.
Uutena rakenteena tuotantostrategiaan esitetään maitse liikkuvan
päiväaikaisen lääkäriyksikkötoiminnan integroiminen Kouvolassa
päivystävän kenttäjohtoyksikön toimintaan. Yksiköllä tuettaisiin hätätilapotilaiden hoidon laatua kentällä, hätätilapotilaiden hoitoa Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksessä ja valmistauduttaisiin Kouvolassa todennäköisesti aikataululla 2021 - 2022 aloittavan lääkärihelikopterin toimintakonseptiin. Lääkäriyksikkötoiminnan nettokustannusvaikutus Kymsoten toimintakuluihin tällä laajuudella ja rakenteella on noin 200 000 euroa vuodessa ja on vuodesta 2020 alkaen katettavissa tuotantostrategian muutoksesta saatavilla säästöillä. Ensihoitolääkäreiden saatavuus ei mahdollista toistaiseksi tarkan aloitusajankohdan vahvistamista mutta tavoitteena on jo syksy 2019.
Ensihoitopalvelun yksiköiden hankinnan suunnittelu ja kilpailutus
Nykyiset ensihoitopalvelun ostosopimukset perustuvat vuonna 2012
tehtyyn kilpailutukseen ja nykysopimusten kaksivuotiset optioon perustuvat jatkokaudetkin päättyvät kuluvan vuoden lopussa. Uusi hankinta kilpailutusmenettelyllä, kuitenkin nykyistä suppeammassa laajuudessa, on tarpeen käynnistää kevään 2019 aikana palvelun jatkumiseksi vuoden 2020 alusta. Kilpailutus toteutettaisiin yhteensä neljän säännöllisesti miehitetyn yksikön ja yhden ruuhkatilanteissa miehitettävän yksikön laajuisena tuotantostrategian mukaisesti. Jotta
hankinnan pituus mahdollistaisi kaluston uusinvestoinnit kohtuullisin
kustannuksin, sopimuskaudeksi olisi tarkoituksenmukaista määrittää
3 vuotta + 2 optiovuotta.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy
1. ensihoidon palvelutasopäätöksen vuodelle 2019 liitteen 2 mukaisena perustuen HYKS erityisvastuualueen ensihoitokeskuksen valmisteluun.
2. hyväksyy ensihoidon tuotantostrategian päivityksen vuosille
2019-2021 liitteen 3 mukaisesti.
3. ensihoitopalvelun yksiköiden hankinnan suunnittelun ja kilpailutuksen 4 + 1 yksikön laajuisena ja 3 vuoden + 2 optiovuoden pituisena.
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Pohjois-Kymen sairaalan lääkärityövoiman hankinnan kilpailutus
Erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksen (1.1.2018) myötä Pohjois-Kymen sairaalan päivystyksen lääkäriresurssit vähenivät ja samalla myös lääkäripalvelujen palveluntuottajan toimitusmahdollisuudet hankaloituivat huomattavasti, eikä se ole pystynyt toimittamaan
riittävästi lääkäreitä vuoroihin.
Erikoistuva lääkäri on ilmoittanut siirtyvänsä syksyllä 2019 toisiin tehtäviin jatkaessaan erikoistumistaan. Omien virkalääkäreiden saaminen päivystykseen on epävarmaa, eivätkä Kymsoten omat resurssit
riitä lisäämään lääkäriresursseja päivystykseen. Lääkäriresurssin vajetta joudutaan tänä vuonna paikkaamaan suorahankinnalla muilta
yrityksiltä. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2019 asti. Vuodesta
2020 eteenpäin täydentävät hankinnat täytyy hankkia kilpailuttamalla. Tarvittava kilpailutettava työpanos on yhden ympärivuorokautisen
päivystävän lääkärin verran.
Kilpailutuksen kohteena olevan resurssin toteuttaminen vaatisi poissaolot huomioiden 7-8 virkalääkäriä. Kuntayhtymän hallitukselle ehdotetaan, että kuntayhtymä (Kymsote) ryhtyisi valmistelemaan hankintaa ja kilpailutusta yhden toimitustakuisen ympärivuorokautisen
lääkäriresurssin ja tarvittaessa tilattavan yhden kahdeksan tunnin lisävuoron vuorokautta kohti Pohjois-Kymen sairaalan päivystykseen.
Nykyiseltä palveluntuottajalta hankitaan edelleen sopimuksen mukaiset vuorot. Resurssi ei vähennä Kymsoten tällä hetkellä itse tuottamia virka-ajan ulkopuolisia päivystysvuoroja, eli se ei lisää näiden
ostopalveluita, mutta sillä varaudutaan osin myös siihen, ettei erikoistuvan lääkärin päiväaikaista työpanosta saada tuotettua itse.
Näin taataan väestölle paremmat päivystyspalvelut. Hankinnan ennakkoarvio on n. 1 050 000 €/vuosi, mutta kokonaiskustannus on vähäisempi, koska sillä korvataan merkittävässä määrin nyt jo ostettua
työvoimaa. Hankinta kilpailutetaan toistaiseksi voimassa olevaksi ja
irtisanomisen varaiseksi.
Lisätietoja: Sairaalapalvelujen johtaja Pia Rantamäki p. 040 489 8725
sähköposti: pia.rantamaki@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymä päättää ryhtyä edellä todetun hankinnan valmisteluun
ja kilpailuttamiseen.
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Vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden täydentäminen
Yhtymäkokous on 30.11.2018 vahvistanut kuntayhtymän talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2020. Hallintosäännön mukaan hallitus antaa vuosittain ohjeet talousarvion toteuttamisesta talousarvion hyväksymisen jälkeen. Hallitus on kokouksessaan
14.12.2018 vahvistanut vuoden 2019 täytäntöönpano-ohjeet.
Täytäntöönpano-ohjeiden asiakohdassa 5. vahvistetaan päätösvaltuuksien rajat palvelu- ja konsulttisopimusten tekemiseksi. Palvelutoiminnan tehokkaan toiminnan turvaamiseksi on tarkoituksenmukaista ohjata lääkäripalvelujen ostosopimusten valmistelu ja siihen
liittyvä päätöksenteko johtajaylilääkärille ja hallintoylilääkärille talousarvion mukaisissa raameissa.
Muutettu talousarvion 2019 täytäntöönpano-ohje liitteenä nro 4.
Lisätietoja: Talousjohtaja Helena Kinnunen, p. 0206332001, sähköposti: helena.kinnunen(a)carea.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä muutetun vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen liitteen nro 4 mukaisena.
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Muutos terveyskeskusten sairaanhoitajakäynnin asiakasmaksuun
Carean hallitus on 23.11.2018 kokouksessaan §147 hyväksynyt
Kymsoten asiakasmaksut vuodelle 2019.
Terveyskeskusten avosairaanhoidon osalta päätettiin vuoden 2018
poliittisen ohjausryhmän linjausten mukaisesti, että sairaanhoitajakäynnistä peritään jokaiselta käyntikerralta maksu. Maksuksi päätettiin 10,00 euroa per käynti. Sairaanhoitajan vastaanottokäynnistä peritystä käyntimaksusta on kuitenkin aiheutunut asiakkaille kohtuutonta taloudellista haittaa erityisesti pitkäaikaissairaiden osalta.
Ehdotuksena on muuttaa maksua 1.4.2019 alkaen niin, että 10,00
euron maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä sairaanhoidolliselta käyntikerralta kalenterivuoden aikana. Sairaanhoidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä tutkimista, toimenpiteitä ja muuta hoitamista
sekä kuntouttamista oireen, sairauden, vian tai vamman vuoksi. Jos
hoito on toistuvaa ja säännöllistä (täyttää sarjahoidon kriteerit) määrätään maksu sarjassa annettavan hoidon määrittelyjen mukaisesti.
1.1.-31.3.2019 väliseltä ajalta yli kolmen kerran maksettuja käyntejä
ei hyvitetä.
Sairaanhoitajakäynti on maksuton
 veteraanitunnuksen omaaville ja alle 18-vuotiaille
 niille yli 18-vuotiaille, joilla hoitajalla käynti johtaa välittömästi
lääkärin vastaanotolle tai lääkärin vastaanotolta hoitajalle
 kun käynnillä annetaan kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluva tai potilaan perussairauteen liittyvä rokote
 mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastaanottokäynti on maksuton
Perusterveydenhuollon asiakasmaksut vuodelle 2019 on budjetoitu
kuntien vuoden 2018 talousarviotietojen pohjalta. Terveysasemien
vastaanottopalvelujen asiakasmaksutuottoihin on budjetoitu 2,2 milj.,
mikä summa arviolta tulee toteutumaan lääkärivastaanottojen laskutuksesta. Hoitajakäyntien asiakasmaksujen kuukausituotto tammihelmikuussa on ollut n. 75.000 euroa kuukaudessa.
Lisätietoja: Palvelujohtaja Kati Homanen, p. 0400838167, sähköposti:
kati.homanen(a)kymsote.fi, Talousjohtaja Helena Kinnunen,
p. 0206332001, sähköposti helena.kinnunen(a)kymsote.fi
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Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä, että terveyskeskusten sairaanhoitajakäynnistä peritään asiakasmaksu enintään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa esittelymuistion mukaisesti. Muutos tulee voimaan 1.4.2019 lukien.
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D/863/02.08.00.04/2019

82 §

Sädehoitolaitteiden (2 kpl) sekä niihin yhdistettävien sädehoidon potilastieto-,
hoidonsuunnittelu-, hoidontoteutus- ja laadunvalvontajärjestelmien hankinta Kymenlaakson keskussairaalan sädehoitoon
Hankinnan kohde
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, Kymsoten, sädehoidossa käytössä olevan sädehoitolaitteen korvaaminen
kahdella uudella laitteella sekä uusiin laitteisiin yhdistettävien sädehoidon potilastieto-, hoidonsuunnittelu-, hoidontoteutus- ja laadunvalvontajärjestelmien (myöh. oheisjärjestelmien) hankita Kymenlaakson keskussairaalan sädehoitoyksikköön.
Hankintojen suunniteltu kustannus on yhteensä 5,0 milj. euroa, joista
2,5 milj. euroa on varattu toteutettavaksi Kymsoten vuoden 2019 investointien hankintaohjelmasta, ja 2,5 milj. euroa vuoden 2020 investointien hankintaohjelmasta.
Tarjouskilpailu
Kymsote kilpailutti hankinnan tarjouspyynnöllä nro. 33/2018, EU-kynnysarvon ylittävänä avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus (nro.
2018-025576) julkaistiin Hilmassa 14.12.2018.
Tarjouspyynnössä pyydettiin tarjouksia sädehoitolaitteistokokonaisuudesta. Lisäksi pyydettiin tarjoamaan pakollisina optioina laadunvalvontajärjestelmää, huoltopalveluja, sekä SGRT-moduulia, potilaan tunnistusjärjestelmää sekä potilaan asemointivälineitä.
Valinnaisina optioina oli mahdollista tarjota erilaisia järjestelmälaajennuksia ja lisälisenssejä, jotka liittyvät sädehoitolaitteiston käyttöön. Osatarjouksia ei sallittu. Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla kokonaan sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, ja tarjoukset
tuli jättää sähköisinä Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.
Määräaikaan 5.2.2019 mennessä klo:12.00 mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta yrityksiltä:
-

Elekta Instrument AB
Varian Medical Systems Oy
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Tarjousten käsittely
Tarjoukset avattiin hankintatoimistossa sähköisestä järjestelmästä
5.2.2018, läsnä hankinta-asiantuntija Krista Mannersuo. Molemmat
tarjoajat täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Molemmat tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.
Tarjousvertailu
Sädehoitolaitteiden ja oheisjärjestelmien hankinnan valintaperusteena on tarjouspyynnön mukaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena huomioitiin tarjouspyynnön mukaisesti hinta 40 pisteen painoarvolla sekä laatu 60 pisteen
painoarvolla.
Halvimman vertailuhinnan perusteella sai tarjousvertailuun 40 pistettä ja kalliimmilla hinnoilla vähemmän, tarjotun hinnan ja halvimman
hinnan mukaisessa suhteessa.
Sädehoitolaitteiden ja oheisjärjestelmien valintaperusteena hintavertailussa otettiin huomioon:
-

kahden sädehoitolaitteen sekä sädehoitolaitteiden oheislaitteistojen ja työasemien kokonaishankintahinta kaikkine edellytettyine vaatimuksineen sekä asennus-, koulutus- jne. kuluineen sekä lisäksi

-

pakollisista optioista laadunvalvontajärjestelmän sekä huoltosopimusten hinnat.
Tarjouspyynnön mukaisesti pakollisten optioiden osalta vertailuhintaan laskettiin mukaan hankintayksikön katsoma, käyttötarkoituksiinsa parhaiten soveltuva optiokokoonpano siten,
että saadut tarjoukset kuitenkin ovat keskenään vertailukelpoisia ja mahdollisimman lähellä toisiaan.
Pakollisista optioista käyttötarkoituksiin soveltuviksi katsottiin
laadunvalvontajärjestelmä sekä huoltosopimukset. Tarjotuista
laadunvalvontajärjestelmistä kohdeklinikan tarpeisiin parhaiten soveltuvaksi katsottiin SunNuclear:n tuotepaketti, jota molemmat tarjoajat olivat tarjonneet.
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Tarjoaja /tarjott laite

Kahden sädehoitolaiteen
hankintahinta yhteensä

Elekta Instrument AB / Versa HD
Varian Medical Systems Oy / TrueBeam
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Vertailthinta yhteensä

Hintapisteet
yhteensä

2.896.722,00 €

Pakollisista optoista laadtnvalvonta- järjestelmä
(StnNtclear) sekä laiteiden
ja järjestelmien 5 v. täyshtolto
2.064.885,00 €

4.961.607,00 €

40,00

3.458.800,00 €

1.951.035,00 €

5.409.835,00 €

36,69

Laatua arvioitiin tarjousten mukana toimitettujen selvitysten sekä referenssivierailuilla tehtyjen arviointien perusteella.
Tarjouspyynnön mukaisesti laadun maksimipisteet olivat 60, jakautuen seuraavasti:
Tarjoaja /tarjott laite

Tekniset ominaisuudet, max. 12 pistettä.
Käytettävyys, max. 37 pistettä.
Huolto, max. 8 pistettä
Koulutukset, max. 3 pistettä.
Käytetävyys,
saadtt pisteet

Htolto, saadtt pisteet

Kotltttkset, saadtt
pisteet

Laattpisteet
yhteensä

Elekta Instrument AB / Versa HD

Tekniset ominaisttdet,
saadtt pisteet
4,95

20,95

5,50

1,50

32,90

Varian Medical Systems Oy / TrueBeam

8,30

29,65

7,50

2,75

48,45

Hinta- ja laatupisteet laskettiin yhteen. Hinnan ja laadun parhaat yhteispisteet (85,14 pistettä) sai Varian Medical Systems Oy:n tarjous.
Tarjousvertailu on kuvattu tarkemmin erillisillä liitteillä.
Tarjousten avauspöytäkirja ja vertailutaulukko liitteenä nro 5.
Lisätietoja: Ylifyysikko Juha Korhonen p. 0404898676 sähköposti: juha.korhonen(a)kymsote.fi ja hankinta-asiantuntija Krista Mannersuo
p. 044 223 1423 sähköposti krista.mannersuo(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Esitetään hankittavaksi investointina kaksi sädehoitolaitetta käsittävä
laitteistokokonaisuus sekä oheisjärjestelmät Varian Medical Systems
Oy:ltä seuraavasti:
-

Sädehoitolaitteistokokonaisuus:
Varian Medical Systems Oy:n tarjoama TrueBeam -sädehoitolaitteistokokonaisuus 3.458.800,00 €.
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Laitteiston kustannuksista 50 % kohdistuu vuodelle 2019, 50
% vuodelle 2020.
-

Pakollisista optioista:
 Varian Medical Systems Oy: tarjoama SunNuclear -laadunvalvontajärjestelmä hankintahintaan 317285,00 €
Järjestelmän kustannuksista 50 % kohdistuu vuodelle
2019, 50 % vuodelle 2020.

Investoinnin kokonaisarvo on yhteensä 3.776.085,00 €.
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D/864/02.08.00.04/2019

83 §

Kymsoten kehitysohjelman tukemiseen ja kyvykkyyksien rakentamiseen liittyvien
asiantuntijapalveluiden hankinta
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kehitysohjelman tukemiseen ja
kyvykkyyksien rakentamiseen, liite nro 6.
Hankintakokonaisuuteen sisältyy asiantuntijapalveluita hankejohtamiseen, asiakkuudenhallintaan ja asiakkuuksien johtamiseen, palveluiden tuottamisen kehittämiseen sekä liiketoiminnan ja liiketoimintajohtamisen kehittämiseen.
Hankinta oli jaettu edellä mainittuihin neljään osakokonaisuuteen,
joihin tarjouspyynnön mukaisesti valitaan enintään neljä palveluntuottajaa kuhunkin.
Sopimuskausi on voimassa neljä (4) vuotta määräaikaisena, minkä
jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella yhden vuoden pituisella optiolla (1+1 vuotta). Optiokausien käyttämisestä tehdään
erillinen päätös.
Hankinnasta tehdään puitesopimukset palveluntuottajiksi valittavien
tarjoajien kanssa. Sopimuskauden aikana palveluntuottajille voidaan
tehdä toimeksiantoja tarpeen mukaan.
Tarjouskilpailu
Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana. Hankintailmoitus toimitettiin julkaistavaksi Hilmassa
ja EU:n virallisissa hankintailmoituksissa 11.1.2019. Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla kokonaan sähköisesti tarjouspalvelu.fi-portaalissa.
Määräaikaan 20.2.2019 klo 12.00 mennessä saatiin tarjoukset seuraavilta 15 tarjoajalta:
Accenture
Aretai Oy
BearingPoint Finland Oy
Deloitte Consulting Oy
FCG Konsultointi Oy
FutureLab Finland
Gofore Oy
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Innotiimi-ICG
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
KPMG Oy Ab
NHG Consulting Oy
RD Velho ICT Oy
Seedi Oy
Talent Vectia Oy
Tamora Oy
Tarjousten käsittely
Tarjoukset avattiin hankintatoimistossa 20.2.2019 klo 12.30.
Kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset.
Kaikki tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi.
Tarjousvertailu
Tarjouspyyntö sisälsi neljä osakokonaisuutta, joiden vertailuperusteet oli esitetty tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että
hankintapäätös tehdään osakokonaisuuksittain siten, että kuhunkin
osakokonaisuuteen valitaan 1-4 palveluntuottajaa.
Tarjoukset vertailtiin osakokonaisuuksittain. Tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten vertailussa huomioitiin hinta 50 % painoarvolla ja
laatutekijät 50 % painoarvolla.
Tarjousten vertailun toteutti kehittämispalveluiden ja hankintatoimen
työntekijöiden muodostama asiantuntijaryhmä.
Hinta
Asiantuntijapalvelut pyydettiin hinnoittelemaan siten, että tarjouksessa hinnoiteltiin erikseen seniorikonsultin ja juniorikonsultin työpäivän
(7,5h) arvonlisäveroton hinta. Vertailuhinta laskettiin 100 työpäivän
toimeksiannolle siten että seniorikonsultin (50 %) ja juniorikonsultin
(50 %) työpanosten hinta laskettiin yhteen.
Tarjousten hintapisteet laskettiin kaavalla: alin hinta / tarjoushinta *
hinnan maksimipisteet.
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Laatutekijät
Laatutekijöitä arvioitiin ottaen huomioon tarjottujen seniorikonsulttien
työkokemus, saavutukset sekä näkemyksellisyys. Tarjoajia pyydettiin esittämään tarjouksessa kaksi seniorikonsulttia, molemmat konsultit arvioitiin ja tarjoaja sai laatupisteet tarjoajan esittämien seniorikonsulttien pisteiden keskiarvona.
Laatutekijöiden arvioinnissa käytettiin seuraavia vertailuperusteita:
-

Seniorikonsultin vähimmäisvaatimukset ylittävä työkokemus,
enintään 10 p
o 5-10 vuotta (5 p), yli 10 vuotta (10 p)

-

Seniorikonsultin saavutusten arviointi, enintään 30 p
o Saavutusten vertailussa huomioitiin hankintakohteen
osa-alueen kannalta oleellisimmat viisi (5) viimeisen 15
vuoden aikana Seniorikonsultin aikaansaamaa saavutusta.
 Seniorikonsultilla on kyky aikaansaada vaikutuksiltaan merkittäviä muutoksia (0-10 p)
 Kuvatut saavutukset vastaavat kilpailutuksen
hankinnan kohdetta (0-10 p)
 Seniorikonsultilla on näyttöjä vastaavan suuruusluokan projekteista (0-10 p)

-

Seniorikonsultin näkemyksellisyys, enintään 10 p
o Seniorikonsulttien näkemyksellisyyttä arvioidaan hankintaosa-alueen oleellisista huomioon otettavista seikoista, kehityksen suunnasta ja trendeistä sekä toimintaympäristön näkymistä ja näkemyksestä tilaajan tilanteesta.
o Konsultin tuli antaa enintään 1 A4-sivun mittainen vastauksensa kuhunkin seuraavista kysymyksistä:
 Kysymys 1: Millaisia muutoksia näette julkisen
sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä lähitulevaisuudessa ja miksi?
 Kysymys 2: Miltä Kymenlaakson julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilanne näyttää
tarjoajan näkökulmasta?
 Kysymys 3. Mitkä ovat hankintaosa-alueen
(esim. hankejohtamisen) trendit?
 Kysymys 4. Miten kehittäisitte tilaajan kaltaisen
toimijan hankintaosa-aluetta (esim. hankejohtamista) ja miksi / perustelut?
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o Vastaukset arvioitiin seuraavasti:
 Kysymys 1. Tunnistaa ja ymmärtää julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön
erityispiirteet ja näkymät (mahdollisuudet ja
uhat). 0-2,5 pistettä.
 Kysymys 2. Realistinen näkemys Kymenlaakson
nykytilanteesta (heikkoudet ja vahvuudet). 0-2,5
pistettä
 Kysymys 3. Tuntee hankinta-osa-alueen (esim.
hankejohtamisen) eri kehityssuunnat ja osaa arvioida niiden hyödyllisyyttä. 0-2,5 pistettä
 Kysymys 4. Konkreettinen ja perusteltu tilaajan
hankintaosa-alueen kyvykkyyttä vahvistava esitys. 0-2,5 pistettä.
Laatutekijöistä annetut pisteet laskettiin yhteen.
Tarjousten lopullinen paremmuusjärjestys määräytyy hinta- ja laatupisteiden yhteissumman mukaisesti.
Laatutekijöiden arviointiperusteet ja tarjousten pisteytys on kuvattu
yksityiskohtaisesti liitteenä olevissa tarjousvertailutaulukoissa.
Osakokonaisuudet:
1. Hankejohtaminen
Osakokonaisuuteen saatiin 10 tarjousta. Osakokonaisuudessa valitaan kokonaispisteiden mukaisessa järjestyksessä vertailun neljä eniten pisteitä saanutta palveluntuottajaa:
1. KPMG Oy Ab
100 / 100 pistettä
2. Gofore Oy
99,428 / 100 p
3. NHG Consulting Oy
97,234 / 100 p
4. Deloitte Consulting Oy
95,119 / 100 p
2. Asiakkuudenhallinta ja asiakkuuksien johtaminen
Osakokonaisuudessa valitaan kokonaispisteiden mukaisessa
järjestyksessä vertailun neljä eniten pisteitä saanutta palveluntuottajaa:
1. Gofore Oy
100 / 100 pistettä
2. KPMG Oy Ab
97,892 / 100 p
3. NHG Consulting Oy
96,188 / 100 p
4. Deloitte Consulting Oy
94,119 / 100 p
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3. Palveluiden tuottamisen kehittäminen
Osakokonaisuuteen saatiin 15 tarjousta. Osakokonaisuudessa valitaan kokonaispisteiden mukaisessa järjestyksessä vertailun neljä eniten pisteitä saanutta palveluntuottajaa:
1. KPMG Oy Ab
94,312 / 100 pistettä
2. NHG Consulting Oy
93,750 / 100 p
3. Gofore Oy
92,042 / 100 p
4. Seedi Oy
92,017 / 100 p
4. Liiketoiminnan ja liiketoimintajohtamisen kehittäminen
Osakokonaisuuteen saatiin 11 tarjousta. Osakokonaisuudessa valitaan kokonaispisteiden mukaisessa järjestyksessä vertailun neljä eniten pisteitä saanutta palveluntuottajaa:
1. NHG Consulting Oy
93,750 / 100 pistettä
2. KPMG Oy Ab
92,067 / 100 p
3. Deloitte Consulting Oy
91,791 / 100 p
4. Gofore Oy
91,201 / 100 p
Hankintaperiaatteet
Kymsoten johtoryhmä hyväksyy kehitysohjelman hankkeiden projektisuunnitelmat.
Hankkeiden projektisuunnitelmien toteutumista seurataan kehitysohjelman projektijohdon (kehitysjohtaja, PMO) toimesta. Asiantuntijapalveluiden ostoa tehdään projektisuunnitelman puitteissa. Jokainen
hanke laatii tarvittavasta asiantuntijatuen käytöstä suunnitelman,
joka hyväksytään osana projektin toteuttamissuunnitelmaa. Toteuttamissuunnitelma laaditaan projektinhallintajärjestelmään.
Asiantuntijahankinnat toteutetaan Kymsoten voimassaolevan kilpailutusohjeen mukaisesti.
Hankepäälliköt seuraavat hankkeiden kustannushyötyjä aktiivisesti
projektinhallintajärjestelmän avulla. Kevään 2019 aikana tarkennetaan jokaisen hankkeen laskennalliset kustannushyödyt suhteessa
hankkeiden toimenpiteisiin. Kustannushyötyseurantaa tarkistetaan ja
tarkennetaan jokaisen projektin kanssa vähintään 4 krt vuodessa.
Lisätietoja: Kehitysjohtaja Lauri Lehto p. 040 4898652 sähköposti:
lauri.lehto(a)kymsote.fi ja hankintapäällikkö Vesa Äijö p. 044
2691462, vesa.aijo(at)kymsote.fi.
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Toimitusjohtajan esitys:
Hallitukselle esitetään, että Kymsoten kehitysohjelman ja kyvykkyyksien rakentamiseen liittyvistä asiantuntijapalveluista tehdään puitesopimukset neljän vuoden pituiselle sopimuskaudelle talousarvion
määrärahojen puitteissa seuraavien palveluntarjoajien kanssa:
-

Hankejohtaminen: KPMG Oy Ab; Gofore Oy; NHG Consulting
Oy; Deloitte Consulting Oy

-

Asiakkuudenhallinta ja asiakkuuksien johtaminen: Gofore Oy,
KPMG Oy Ab; NHG Consulting Oy; Deloitte Consulting Oy

-

Palveluiden tuottamisen kehittäminen: KPMG Oy Ab; NHG
Consulting Oy; Gofore Oy; Seedi Oy

-

Liiketoiminnan ja liiketoimintajohtamisen kehittäminen: NHG
Consulting Oy; KPMG Oy Ab; Deloitte Consulting Oy; Gofore
Oy

Hankintatoimiston tulee määritellä hintakatto ja valmistella hankintaprosessi jokaisen hankkeen osalta.
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D/865/02.08.00.01/2019

84 §

Kotihoidon tukipalveluiden toteuttamiseen liittyvien kuljetusten kilpailutuksen
käynnistäminen
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymässä
(Kymsote) kotihoidon palvelut ovat osa Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuutta. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesti kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja terveydenhuoltolain 25
§:ään sisältyvien kotisairaanhoidon tehtävien muodostamaa kokonaisuutta. Kotipalveluun sisältyvinä tukipalveluina annetaan ateria-,
vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä
edistäviä palveluja (sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19).
Kymsoten kuntien alueella on tukipalveluiden toteuttamisessa erilaisia toimintamalleja ja toteuttamistapoja. Selvitystä toimintatapojen
yhtenäistämiseksi ja tukipalveluiden tarkoituksenmukaiseksi toteuttamiseksi tehdään vuoden 2019 aikana. Suunnitelmassa huomioidaan
kuntien erilaiset toimintaympäristöt sekä esim. maantieteelliset seikat. Kotihoidon tukipalveluista kotiin kuljettaviin aterioihin, päiväkeskus- ja kylvetyspalveluihin liittyy palveluiden toteutukseen kuljetusta.
Kuljetukset on järjestetty kuntien alueella eri tavalla. Kouvolassa,
Kotkassa ja Haminassa kuljetukset on ostettu ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Miehikkälässä ja Virolahdella kuljetukset hoidetaan palveluiden toimesta. Kymsoten kuntien sopimukset palveluntuottajien
kanssa ovat voimassa eri määräajoille. Kouvolan sopimus kotiin kuljettavien aterioiden, päiväkeskus- ja kylvetyspalvelun kuljetusten
osalta päättyi 30.3.2019, pois lukien Kuusankosken päiväkeskuskuljetus, jonka osalta Kouvolan kaupungin tekemä sopimus on voimassa 31.5.2020 asti. Kyseisten palveluiden jatkuvuuden turvaamiseksi
Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelujohtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 1.3.2019 4/2019 lyhytkestoisesta sopimusten jatkosta
palveluntuottajien kanssa 31.5.2019 saakka. Hankintaa jatkettiin
vain kilpailutuksen järjestämisen kannalta välttämättömän ajanjakson eli kaksi kuukautta.
Vanhojen hankintasopimusten jatkojen osalta on noudatettu voimassaolevia hintoja, eikä hintoja ole korotettu määräaikaisten sopimuskausien ajalle.
Kouvolan alueella päiväkeskuksia on seitsemän. Näistä Myllykosken, Sippolan, Kotiharjun ja Kuusankosken päiväkeskukset toimivat
viitenä päivänä viikossa. Elimäen ja Valkealan päiväkeskukset toimivat kahtena päivänä ja Jaalan päiväkeskus yhtenä päivänä viikossa.
Asiakkaita päiväkeskuspalvelun piirissä päivittäin on n. 80 asiakasta.
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Kylpypalvelua järjestetään Jaalan, Kaunisnurmen ja Valkealan palvelukeskusten yhteydessä. Kaunisnurmen palvelukeskuksen muutosten myötä kylvetyspalvelu siirtyy toisaalle keskustan alueella.
Jaalassa ja Valkealassa kylvetyspalvelu on kerran viikossa, Kaunisnurmella kaksi kertaa viikossa. Asiakkaita kylvetyspalvelun piirissä
on n. 30.
Kotiin vietäviä aterioiden valmistuspaikat (suluissa toimitusalue) ovat
Elimäen yhteiskoulu (Elimäki), Keskuskeittiö Kouvola (Koria, Kouvola, Utti, Kuivala, Tirva, Aitomäki, Peuhu, Toikkala, Valkeala, Vuohijärvi, Voikoski, Selänpää, Anttila), Jaalan palvelukeskus (Jaala), Saviniemen koulu (Myllykoski, Sippola, Keltakangas, Ummeljoki, Kaipiainen). Kotiin vietävän ateriapalvelun piirissä asiakkaita on yhteensä n. 110. Suurimmat asiakasmäärät tällä hetkellä ovat Myllykoski/
Keltakangas / Ummeljoki alueella (44 asiakasta) ja Valkealan alueella (32 asiakasta). Kotiin vietävä ateria on mahdollista saada jokaiselle päivälle. Ateriat toimitetaan pääsääntöisesti arkipäivisin.
Tässä vaiheessa kilpailutettaan päättymässä olevien Kouvolan alueiden kotiin kuljettavien aterioiden, päiväkeskus- ja kylvetyspalvelun
kuljetukset, niin, että ne tulevat voimaan 1.6.2019 alkaen. Haminan
ja Kotkan kotiin kuljettavien aterioiden, päiväkeskus- ja kylvetyspalvelun sekä Kouvolan Kuusankosken päiväkeskus kuljetusten osalta
sopimukset ovat voimassa ja niiden siirto kunnilta Kymsotelle on
kesken, joten niitä ei tässä vaiheessa kilpailuteta. Miehikkälän ja Virolahden osalta, jossa asiakas volyymit melko pienet, kyseiset kuljetukset hoidetaan edelleen osana Kymsoten oman henkilöstön tehtäviä. Tukipalveluiden toteuttamiseen liittyvien kuljetusten osalta tarkoituksenmukaista toimintatapaa selvitellään osana tukipalveluiden
kokonaisselvitystä.
Mikäli Kymsoten hallitus hyväksyy edellä mainittujen palveluiden kuljetusten kilpailutuksen käynnistämisen, kilpailutus julkaistaan julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) huhtikuun
2019 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva
päätös-/hankintaehdotus Kymsoten hallituksen päätettäväksi toukokuussa 2019.
Uuden sopimuskauden sopimukset valittavien palveluntuottajien
kanssa on tarkoitus tehdä ajalle 1.6.2019 – 31.5.2020. Puitesopimukset voisivat jatkua enintään 1 vuotta optiona. Puitesopimusten
piiriin tulevan hankinnan arvoksi arvioidaan koko sopimuskaudelta
(sis. optiovuodet) noin 1,2 milj. euroa.

Esityslista 6/2019

Hallitus

05.04.2019

22

Lisätietoja: Hankintapäällikkö Vesa Äijö p. 044 2691462,
vesa.aijo(at)kymsote.fi ja kotihoidon palvelualuepäällikkö Tiina Köninki p. 0206158243, tiina.koninki(at)kymsote.fi, palvelujohtaja Tuula
Jaakkola p.0206158514, tuula.jaakkola(at)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.
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D/866/02.08.00.01/2019

85 §

Lääkkeiden koneellisen annosjakelun kilpailutuksen käynnistäminen
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut 2.10.2013 Kuntainfon
6/2013 ”Kuntien järjestämä lääkejakelu”. Tässä yleiskirjeessä käsitellään oikeusasiamiehen ratkaisun ja sosiaali- ja terveysministeriön
ohjeiden soveltamista kunnissa.
Lääkkeiden annosjakelu kuuluu kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, jos palvelusuunnitelmassa on asiakkaan todettu sitä tarvitsevan.
Kunta ei voi edellyttää, että asiakas ostaa palvelun omakustanteisesti apteekilta. Kunta voi järjestää palvelun joko omana toimintana
tai esimerkiksi ostopalveluna apteekilta. Järjestettäessä palvelu ostopalveluna on otettava huomioon hankintalain asettamat vaatimukset. Lääkkeiden annosjakelun sisältyminen kunnan järjestämiin palveluihin voi vaikuttaa asiakkaalta perittävään asiakasmaksuun esimerkiksi silloin, jos tuntiperusteisen laskutuksen tuntimäärä lisääntyy.
Kuntaliiton yleiskirjeen 4/80/2014 mukaan kunnan tulee kilpailutusta
valmisteltaessa kiinnittää huomiota markkinavaikutuksiin ja selvittää,
millaista palvelua lähialueen apteekit pystyvät tarjoamaan sekä huomioida kilpailutuksen vaikutus apteekkien toimintaedellytyksiin. Hankintaa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota siihen, kuinka monta
apteekkia halutaan sopimuskumppaneiksi ja millaiset edellytykset
apteekeilla on tuottaa palveluja tietyn suuruiselle asiakasmäärälle.
Kaikissa kuntayhtymä Kymsoten alueen kunnissa kotihoidon ja asumisen asiakkaiden lääkkeidenjaon yleisenä toimintamallina toimii apteekkien koneellinen annosjakelu. Annosjakelun piiriin kuuluu noin
2000 asiakasta. Kymsoten kuntien sopimukset apteekkien kanssa
ovat osin päättyneet, osin päättymässä tai toistaiseksi voimassa olevia. Lääkkeiden koneellinen annosjakelu olisi jatkossa järkevää järjestää tarkoituksenmukaisena kokonaisuutena Kymsoten toimintaalueella.
Asiakkaiden lääkkeidensaannin turvaamiseksi ja lääkkeiden jakelutoiminnan jatkuvuuden takaamiseksi Terveyden ja Ikääntymisen palveluketjun johtaja on tehnyt viranhaltijapäätöksen 25.2.2019 §
4/2019 lyhytkestoisista sopimusjatkoista Kotkan kaupungin sopimusapteekkien kanssa 31.10.2019 saakka kuultuaan ko. hankintaa valmistelevaa työryhmää.
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Kotkan em. jatkosopimuksen lisäksi on tarkoituksena, että
- Kouvolan 31.8.2019 päättyvää sopimusta jatketaan 31.10.2019
saakka,
- Haminan toistaiseksi voimassa oleva sopimus irtisanotaan päättymään 31.10.2019 (irtisanomisaika 1 kk irtisanomispäivästä lukien,)
- Miehikkälä/Virolahden 31.12.2019 päättyvä sopimus irtisanotaan
päättymään 31.10.2019 (irtisanomisaika 3 kk irtisanomispäivästä lukien)
- uusi hankinta uusine sopimuskumppanien saadaan voimaan siitä
hetkestä, kun nykyiset sopimukset päättyvät
Vanhojen hankintasopimusten jatkojen osalta on noudatettu ja noudatetaan voimassaolevia jakeluhintoja, eikä hintoja ole korotettu/ tulla korottamaan määräaikaisten sopimuskausien ajalle.
Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan valmisteluun ryhtymisen tämän esityksen mukaisesti, on lääkkeiden koneellisen annosjakelun kilpailutuksesta tarkoitus julkaista hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) huhtikuun
2019 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva
päätös-/hankintaehdotus kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi kesäkuun 2019 aikana.
Uuden sopimuskauden puitesopimukset valittavien apteekkien kanssa on tarkoitus tehdä ajalle 1.11.2019 - 31.10.2021. Puitesopimukset
voisivat jatkua enintään 1 + 1 vuotta optiona. Puitesopimusten piiriin
tulevan hankinnan arvoksi arvioidaan koko sopimuskaudelta (sis. optiovuodet) noin 5,6 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: Hankintapäällikkö Vesa Äijö p. 044 2691462,
vesa.aijo(at)kymsote.fi ja kehittämiskoordinaattori Heidi Uitto p. 020
6156716, heidi.uitto(at)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kuntayhtymä ryhtyy edellä kuvatun hankinnan valmisteluun ja kilpailutukseen.
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D/867/02.08.00.01/2019

86 §

Kymsoten perustietotekniikkapalvelujen hankinnan kilpailutuksen käynnistäminen
ICT sopimusympäristö
Perustietotekniikan palveluja kuntayhtymälle tuottavat Fujitsu Finland Oy ja Kymijoen ICT Oy. Fujitsun palvelut kattavat entisen Carean erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelun toiminnot. 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. Kymenlaakson sairaanhoitopiirin ja Fujitsun palvelusopimus
on tehty 1.6.2009. Sopimusta on jatkettu 29.8.2013 ja se päättyy
30.6.2019.
Vaihtoehtoina palvelujen järjestämiselle on perustietotekniikkakokonaisuuden kilpailuttaminen tai palvelujen hankkiminen in-house periaatteella KS-Tieto Oy:ltä. Molemmissa vaihtoehdoissa on Kymsoten
huolehdittava perustietotekniikkapalveluiden hyvästä ja luotettavasti
soveltuvuudesta ja toimivuudesta Kymsoten tarpeisiin. Kilpailuttamisen kautta haluttu kustannus- ja laatutaso turvataan sopimusohjauksella. Jos palvelut hankitaan in-house periaatteella yhtiöltä, on samalla varmistuttava kehittymisestä Kymsoten vaatimuksiin. Tämän
asian varmistamiseksi ovat pääomistajat (Kouvola ja Kotka) ja Kymsote ovat käyneet neuvotteluita. Neuvottelut eivät ole johtaneet yhteiseen lopputulokseen. Sen johdosta Kymsote käynnistää perustietotekniikkapalvelujensa kilpailutuksen.
Kilpailutettava perustietotekniikkapalvelu tarkoittaa seuraava:
Kymsotelaisilla on kokoajan käytössä toiminnan vaatimusten mukaiset työasemat (n. 6000 kpl) ja puhelimet varusohjelmistoineen
Työasemien ja niissä olevien ohjelmien hyvä toimivuus kaikissa työasemissa varmistetaan 24/7 ICT-tukipalvelulla Kymenlaaksosta käsin.
Taustalla on korkean käytettävyyden palvelinympäristö
Palvelu tarkoittaa Kymsoten nykyisten ja tulevien ICT ratkaisujen ja
niiden ohjelmistojen kytkemistä käyttöön ja vikojen hallintaa. Esimerkiksi kertakirjautumisohjelmistot, toimikorttien hallintaohjelmistot, puhelinpalveluiden ohjelmistot, Kymsotetasoiset pääohjelmistot (Lifecare, SAP yms.), yksittäiset yksiköiden ohjelmistot,
Lisäksi varataan oikeus kilpailuttaa Kymsoten tietoliikennepalvelut.
Tämä tarkoittaa toimipisteissä olevia verkkoja ja toimipisteiden välisiä verkkoja. Hyvien tietoliikennepalveluiden kautta Kymsoten ohjelmistot ja tietokoneet toimivat hyvin ja meidän vaatimusten mukaisesti.
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Kilpailutettavan kokonaisuuden kustannus vuositasolla on n.
9 000 000 €.
Lisätietoja: Tietohallintojohtaja Matti Ahola p. 0206332006
sähköposti: matti.ahola@kymsote.fi.
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsote käynnistää perustietotekniikkapalvelujensa hankinnan kilpailutuksen edellä kuvatun laajuuden mukaisesti.
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D/774/06.03.01.01/2019

87 §

Oikaisuvaatimus hoitopäivämaksun ja lääkekorvauksen poistamiseen
Potilas on muistutuksella 26.11.2018 vaatinut Pohjois-Kymen sairaalan vuodeosastohoidon asiakasmaksun poistamista sillä perusteella,
että on joutunut 8.11.2018 näytteenottotutkimuksen jälkeisen komplikaation johdosta vuodeosastohoitoon ja lisäksi katsonut että ennen
tutkimusta annettu antibioottihoito ei ollut riittävä. Sairaalahoidosta
syntyi kustannuksia yhteensä 314,00 euroa. Potilas on lisäksi vaatinut vaivaan käytettyjen lääkkeiden korvaamista yhteensä 70,36 euroa.
Johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa on antanut asiasta selvityksen 20.2.2019, ja selvityksen mukaan hoitopäätökset tehty lääketieteellisesti asianmukaisesti.
28.2.2019 talousjohtaja on tehnyt päätöksen 32/2019 maksujen ja
korvauksen osalta ja päätöksessä on todettu: Kun sairaala on toiminut normaalin hoitokäytännön mukaisesti eikä asiakasmaksun poistamiselle ei ole on esitetty asiakasmaksulain mukaista perusteltua
syytä, ei määrättyä hoitopäivämaksua yhteensä 314,00 euroa poisteta. Kuntayhtymällä ei täten ole myöskään velvoitetta korvata lääkehoidosta syntyneitä kuluja, yhteensä
70,36 euroa.
Oikaisuvaatimus
Potilas on hakenut oikaisua 20.3.2019 kirjeellään päätökseen
5/2019. Potilas vaatii oikaisua lääkäreiden toiminnasta ja kulujen
osalta.
Hallintojohtaja on ohjeistanut potilasta 1.4.2019, että oikea viranomainen käsittelemään ylilääkärin muistutuksesta tekemää oikaisua
on Etelä-Suomen Aluehallintovirasto.
Toimitusjohtajan esitys:
Talousjohtajan 28.2.2019 tekemää päätöstä 32/2019 hoitopäivämaksun ja lääkekorvauksen osalta ei muuteta päätöksessä 32/2019 esitetyillä perusteilla.
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Ylihoitajan viran perustaminen ja viran kelpoisuusehdot
Hallintosäännön 8 § mukaan hallitus päättää virkojen perustamisesta.
Organisaatiomuutoksen takia henkilöstön kehittämiseen ja yhdenmukaisten käytäntöjen luomiseen liittyvät tehtävät ovat lisääntyneet
olennaisesti. Uuden ylihoitajan viran työpanosta suunnataan kehittämistehtäviin, kuten perehdyttämiseen ja rekrytointiin sekä työnohjaukseen. Työtehtävät liittyvät myös Kymsoten kehittämisohjelmaan.
Ylihoitajien tehtäviä ja työnjakoa organisoidaan uudelleen niin, että
uuden ylihoitajan viran työpanosta saadaan suunnattua henkilöstön
kehittämistehtäviin nykyistä enemmän.
Uusi virka tulee sijoittumaan sairaalapalveluiden palvelukokonaisuuteen ensihoito-, päivystys- ja varahenkilöstöpalveluihin. Tehtäviin sisältyy myös kehittämistehtäviä kuntayhtymän alueella.
Viran kelpoisuusehtona on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain mukainen laillistus sekä yliopistossa suoritettu terveydenhuollon ylempi korkeakoulututkinto.
Lisätietoja: Johtajaylihoitaja Hannele Mattila p. 040 223 1261
sähköposti: hannele.mattila@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus perustaa ylihoitajan viran 1.5.2019 alkaen.
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Virka- ja työehtosopimusten mukainen paikallinen järjestelyerä
Virka- ja työehtosopimusten mukainen paikallinen järjestelyerä koski
kaikkia sopimusaloja. Paikallisen järjestelyerän suuruus on
KVTES:ssa 1,2 % sopimusalan palkkasummasta, opetusalalla paikallisen järjestelyerän suuruus on 0,9 % ja lääkäreillä 0,7 %. Järjestelyerän vaikutus palkkakustannuksiin on noin 2,8 milj.€/vuosi. Järjestelyerä kohdistettiin suorittavan portaan henkilöstön tehtäväkohtaisten palkkojen korotuksiin.
Pääsopijajärjestöjen kanssa käytyjen neuvotteluiden lopputuloksena
paikallisen järjestelyerän käytössä huomioitiin erityisesti palkkausepäkohtia eri ammattiryhmien sisällä, keskityttiin rekrytoinnin edistämiseen ja työnantajamielikuvan parantamiseen. Paikallisen järjestelyerän kohdentamisessa kiinnitettiin myös erityistä huomiota tiettyjen
ammattiryhmien palkkaustason nostamista valtakunnalliselle tasolle.
Järjestelyerä tulee maksuun 15.4.2019 palkanmaksun yhteydessä
takautuvasti vuoden alusta alkaen. Samassa yhteydessä tulee maksuun myös TES:ien mukaiset yleiskorotukset 1.4.2019 alkaen.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri p. 040 5432165
sähköposti: paivi.vahteri(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Merkitään tiedoksi.
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Hallituksen varajäsenten eroaminen ja uusi vaali
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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Yhtymävaltuuston koollekutsuminen
Yhtymävaltuuston kokous ehdotetaan pidettävän perjantaina
26.4.2019 klo 13.00 Kotkan Höyrypanimolla.
Hallituksen esitykset kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi ovat liitteenä
nro 7.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus kutsuu yhtymäkokouksen koolle perjantaina 26.4.2019 klo
13.00 Kotkan Höyrypanimolle käsittelemään liitteessä nro 7 olevat
asiat.
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