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Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 12.7.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 5.8.2019.
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Matikainen ja Päivi Sippula.
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Kymsoten yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutuloksen hyväksyminen
Hallitus 26.4.2019, § 102
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, § 118
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.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________________
Hallitus 16.7.2019
Kymsoten yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos
Aikaisemmat hallituskäsittelyt 26.4.2019 ja 17.5.2019
Lähtökohdat ja yhteistoimintaneuvottelut
Yhtymähallitus päätti 17.5.2019 § 118, että käynnistetään työvoiman
vähentämistä koskeva yt-menettely, jolla tavoitellaan toimintojen tehostamista ja noin 25,0 miljoonan euron kustannussäästöjä vuosina
2019-2020.
20.5.2019 annetussa työvoiman käytön vähentämistä koskevien
neuvottelujen neuvotteluesityksessä ja kutussa neuvotteluihin on todettu seuraavaa:
Jäsenkunnat ovat asettaneet Kymsotelle vuodelle 2019 4,6 milj. eur
talouden tehostamis- ja tasapainottamisen tavoitteet. Lisäksi tuoreet
taloudelliset selvitykset osoittavat talouden alijäämän nousevan kuluvana vuonna noin 10 milj. euroon nykyisellä kustannusrakenteella.
Kymsote on myös arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2019 – 2025 ja todennut, että toimintaedellytysten turvaaminen
edellyttää yhteensä noin 25 miljoonan euron talouden sopeutustoiPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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menpiteitä vuosille 2019-2020. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa
osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien taloudellinen tilanne. Lisäksi
Kymsotessa on havaittu, että nykyinen resursointi ei parhaalla tavalla tue sen tavoitteita. Näistä syistä johtuen Kymsote harkitsee resurssiensa parempaa kohdentamista ja niiden käytön tehostamista.
Talouden tasapainottamisen ja säästötarpeen osalta Kymsote kartoittaa kustannusrakennettaan sopimuskannan, kiinteistökustannusten, palvelurakenteen ja -verkon sekä muiden toimintojen osalta.
Taloudellisten toimintaedellytysten varmistaminen edellyttää organisaation tarkastelua kriittisesti ja mahdollisten uudelleenorganisointitoimenpiteiden selvittämistä. Myös hallinnon/tukipalvelujen ja palvelutuotannon prosessien mahdollinen uudistaminen selvitetään.
Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on todeta edellä mainitusta
syystä aiheutuva työvoiman käytön vähentämisen tarve ja käsitellä
suunniteltujen toimenpiteiden perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot
sekä tutkia mahdolliset uudelleensijoitus- ja koulutusvaihtoehdot.
Harkittu uudelleenorganisointi koskee Kymsoten koko organisaatiota, organisaatiorakennetta ja kaikkia toimintoja sekä koko henkilöstöä.
Kymsoten alustavan arvion mukaan vähentämistarve on enintään
500 henkilöä. Henkilöstöön kohdistuvien mahdollisten vähentämistoimenpiteiden määrä täsmentyisi neuvotteluiden kuluessa. Neuvotteluissa selvitettäisiin luonnollisesti myös eläköitymisten ja määräaikaisuuksien vaikutus sopeuttamistarpeeseen.
Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet
Työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä ja Kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain (304/2003) 8 luvun 37 §:ssä määrätään taloudellisista ja tuotannollisista irtisanomisperusteista.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun
4
§:ssä määrätään työvoiman vähentämisjärjestyksestä (taloudelliset
ja tuotannolliset syyt). Määräyksen mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen yhteydessä
on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan
viimeksi irtisanotaan kunnan/kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työnantajan työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia, kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen kestoaikaan.
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Edellä mainittu KVTES:n määräys ei kuitenkaan koske viranhaltijoita.
Henkilöstövähennyksiä koskeva yhteistoimintamenettely
Henkilöstövähennyksiä koskevat yhteistoimintamenettelyt käynnistyivät neuvotteluesityksellä ja neuvottelukutsulla 20.5.2019. Neuvottelut käytiin kuntien yt-lain 3 §:n mukaisten henkilöstön ja työnantajan edustajien välillä. Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin yhteensä
kuudessa eri kokouksessa, jotka pidettiin 27.5., 10.6., 17.6, 26.6.,
1.7. ja 8.7.2019, jolloin asiaa koskeva yhteistoimintavelvoite todettiin
täyttyneeksi. Lisäksi yt-prosessin aikana käytiin erillisiä alaneuvotteluja palveluketjujen ja tukipalvelujen kanssa 3.6.,11.6.,19.6. ja 27.6.
8.7.2019 neuvottelussa todettiin, että yt-lain mukainen neuvottelu- ja
yhteistoimintavelvoite on tullut täyttyneeksi. Lisäksi neuvottelutulosta
ja työnantajan suunnitelmaa käsiteltiin 11.7.2019 Kymsoten YT- toimikunnassa.
Henkilöstön edustajat jättivät viimeisessä neuvottelussa 8.7.2019
yhtymähallituksen kokoukseen 16.7.2019 toimitettavan sekä YT-toimikunnan pöytäkirjaan liitettävän lausunnon. Lausuntoa on täydennetty kannanottona 11.7.2019 ja se on liitetty Kymsoten 11.7.2019
kokoontuneen YT -toimikunnan pöytäkirjaan.
Kannanotto on liitteenä. Liite 1.
Yt-lain 9 §:n mukaan tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksenaan
irtisanoa vähintään kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työnantajan on yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on viipymättä selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset työvoimapalvelut.
Neuvotteluiden alkaessa työnantaja antoi henkilöstölle esityksen
työllistymistä edistäväksi toimintasuunnitelmaksi ja suunnitelma valmistui yhteistoiminnassa neuvottelujen aikana. Suunnitelma on liitteenä. Suunnitelman sisältö on hyväksytty 8.7.2019 neuvottelussa. Liite 2.
Toimintasuunnitelmassa on kuvattu yhteistoimintamenettelyn perusteet, suunniteltu aikataulu, neuvottelussa noudatettavat menettelytavat, vaikutukset, työnhaun ja koulutuksen periaatteet, muutosturva
ja työllistymisvapaa, työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus,
palvelussuhdeasiat ja muutostuki.
Yhteistoimintaneuvotteluissa käsiteltiin henkilöstövähennysten ja
mahdollisten irtisanomisten kohdentumista sekä vaihtoehtoja työvoi-
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man vähentämisen kohteena olevan henkilöstöpiirin rajoittamiseksi
ja toimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia seurauksia. Neuvottelun kohteena olivat kaikki henkilöstön vähentämistä korvaavat tai supistavat vaihtoehdot, jotka liittyvät erilaisiin uudelleenorganisointi ja tehostamis- sekä säästötoimenpiteisiin.
Neuvotteluissa tuotiin esille mahdollisuuksia hyödyntää henkilöstön
eläkepoistumaa. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuuksia vähentää määräaikaista henkilöstöä sekä organisaatiouudistuksen vaikutuksia.
Neuvotteluissa käsiteltiin myös uudelleensijoittamis- ja koulutusvaihtoehtoja.
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus kokonaissuunnitelma ja
sen tilanne
Kevään 2019 aikana on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen
kuntayhtymän (Kymsoten) palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden muutosta kilpailukyvyn, asiakaspidon, asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä kustannustehokkuudennäkökulmasta uudelleensuunniteltu.
Kymsoten kiinteän sosiaali- ja terveyspalveluverkon määrittely perustuu alueellisiin asukas- ja asiakastiheyksiin sekä asukkaiden
luontaiseen työssäkäyntiin, asiointiin ja muuhun päivittäiseen tai viikoittaiseen liikkumiseen perustuviin toiminnallisiin. Näiden lisäksi valmistelussa on huomioitu väestökehitys, ikärakenne sekä kymenlaaksolaisten terveyden ja hyvinvoinnin tila ja sairastavuus.
Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä palveluverkkoa on
tarkasteltu kevään 2019 aikana yhteistyössä kuntien kanssa.
Palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden (palveluverkon) suunnitteluhankkeen tavoitteina ovat olleet: palveluverkon tulee vastata
väestörakenteen kehitykseen ja väestön tarvitsemiin palveluihin, palveluverkon tulee tukea Kymsoten kilpailukykyä ja kilpailuetua, Kymsoten palveluverkolla ennakoidaan kuntien taloudellista tilannetta ja
taataan lakisääteiset palvelut.
Suunnitelma ja sen toimenpiteet ovat tällä hetkellä jäsenkunnissa
lausuntokierroksella. Tavoitteena on 30.8.2019 yhtymävaltuuston kokouksessa tehdä päätöksiä kuntayhtymän palvelujen saatavuuden ja
saavutettavuuden osalta.
Todetaan, että YT-neuvotteluissa on otettu huomioon edellä todetun
kokonaisuuden aiheuttamat muutokset henkilöstöön ja henkilöstövähennyksiin. Mahdollisten toimenpiteiden aiheuttamat henkilöstövaikutukset on yt-neuvotteluissa käyty läpi ehdollisina. Täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, sikäli ja sen jälkeen, kun yhtymävaltuusto on hyväksynyt palvelujen saatavuus ja saavutettavuus kokonaissuunnitel-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019
11
man. Täytäntöönpanonsuunnitelmat käsitellään yksityiskohtaisesti
erillisissä yt-menettelyissä työpaikkakohtaisesti.
Suunnitelma yhteistoimintamenettelyn jälkeen
Todetaan yhteistoimintaneuvottelujen lopputulos eli neuvotteluissa
käsitelty työnantajan suunnitelma (liite 3) ja henkilöstön kannanotot.
Kymsoten organisaation suunniteltu henkilöstön vähentämistarve on
yhteensä 429 henkilöä. Tästä liikkeenluovutuksen kohteena olisi 91
henkilöä. Määräaikaisissa työ-/ virkasuhteissa ja eläkkeelle siirtyviä
henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61 henkilöä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat näin ollen 277 henkilöä, joista 165
henkilölle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion perusteella 112 henkilölle ei voida osoittaa uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu täytäntöönpanon yhteydessä.
Osana toiminnan tehostamista ja kustannussäästöjä on selvitetty toimintojen liikkeenluovutusta ja ulkoistamista.
Henkilöstövähennyksillä ja muilla toiminnallisilla toimenpiteillä saavutetaan kokonaisuudessaan 25 milj. euron kustannussäästöt ja täytetään yhtymähallituksen asettama säästötavoite.
Edellä todetut toimenpiteet ja niiden vaikutukset sekä säästötoimeniteet käyvät tarkemmin ilmi liitteenä olevasta työnantajan esityksestä
hallitukselle toimenpiteiden ja henkilöstövähennysten kokonaissuunnitelmasta. Suunnitelma sisältää myös Kymsoten organisaatiomuutosten mukaisen tiivistelmän uudesta organisaatiomallista (liite 4).
Vähennykset toteutetaan mahdollisuuksien mukaan eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja määräaikaista henkilöstöä vähentämällä.
Taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotaan enintään 277
henkilöä. Tämän hetkisen arvion perusteella 112 henkilöä ei voitaisi
sijoittaa uudelleen taikka uudelleen kouluttaa. Irtisanomiset kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin ja ne toteutetaan vaiheittain elokuusta 2019 lähtien. Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa
henkilö toisiin tehtäviin.
YT-neuvotteluissa on otettu huomioon palvelujen saatavuus ja saavutettavuus kokonaissuunnitelman aiheuttamat muutokset henkilöstöön ja henkilöstövähennyksiin. Mahdollisten toimenpiteiden aiheuttamat henkilöstövaikutukset on yt-neuvotteluissa käyty läpi ehdollisina. Täytäntöönpanotoimiin ryhdytään, sen jälkeen ja sikäli, kun yhtymävaltuusto on palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitelman hyväksynyt.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019

12

Organisaatiomuutoksen ja toiminnan uudelleenorganisoinnin/ tehostamisen sekä tehtäväkuvien tarkastelun myötä henkilöstöä siirretään
tarvittaessa organisaation tarpeiden mukaisesti toisiin tehtäviin.
Näissä tilanteissa käydään henkilökohtaiset keskustelut.
Henkilöstövaikutukset on kirjattu työllistymistä edistävään toimintasuunnitelmaan.
Liitteet 1, 2 ,3 ja 4: Pääluottamusmiesten kannanotto hallitukselle,
Kymsoten työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma, Työnantajan
esitys toimenpiteiksi ja henkilövähennysten kokonaissuunnitelma,
Kymsoten organisaatiorakenne 1.1.2020 alkaen.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, p. 040 485 2000, sähköposti annikki.niiranen@kymsote.fi ja henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri, p. 040 543 2165, sähköposti paivi.vahteri@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hyväksytään työnantajan esitys toimenpiteiden ja henkilöstövähennysten kokonaissuunnitelmasta ja työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma.
Kymsoten organisaation suunniteltu henkilöstön vähentämistarve yhteensä 429 henkilöä. Tästä liikkeenluovutuksen kohteena olisi 91
henkilöä. Määräaikaisissa työ-/ virkasuhteissa ja eläkkeelle siirtyviä
henkilöitä on alustavan arvion mukaan yhteensä 61 henkilöä. Mahdolliset irtisanomiset koskevat näin ollen taloudellisista ja tuotannollisista syistä johtuen enintään 277 henkilöä, joista 165 henkilölle voitaisiin tarjota uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion perusteella 112 henkilölle ei voida osoittaa uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu
täytäntöönpanon yhteydessä.
Ennen irtisanomista kartoitetaan kuitenkin eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai
kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.
Vähennykset toteutetaan eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä ja
määräaikaista henkilöstöä vähentämällä.
Ne irtisanomiset, jotka kohdistuvat lähinnä esimies- ja asiantuntijatehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin, toteutetaan vaiheittain elokuusta 2019 lähtien. Vuoden 2020 aikana toteutetaan tuotannon muutokset ja niihin liittyvät henkilöstövähennykset.
Asian käsittely.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Puheenvuoroja käyttivät: Aila Eerola, Riku Pirinen, Raimo Oksala,
Kari Huovila, Jari Käki, Veli-Matti Hartikainen, Seppo Rintamo, Annikki Niiranen, Päivi Vahteri, Hannele Mattila, Ari Nevalainen ja Jorma Haapanen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/2158/02.08.00.05/2019

144 §

Tieran Sähköinen ovenavaus
Kotka on tehnyt sopimuksen Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran Sähköisestä ovenavauksesta (Tiera Mobiili kotihoitoon integroituva Sähköinen ovenavaus - käyttöönotto- ja palvelusopimus 2016/2296 ).
Tämä sopimus on siirretty Kymsotelle 1.1.2019. Tämä sopimus koskee vain Kotkan aluetta. On tarkoitus tehdä uusi sopimus, mikä korvaa tämän aiemman sopimuksen. Tieran sähköisen ovenavauksen
kustannus nykyisen laajuisena (620 ovea) on 4 vuoden jaksolla
400 539 €. Uusi sopimus mahdollistaa palvelun laajentamisen koko
Kymsoten alueelle, Kymsoten niin halutessa. Tällöin Kymsote ja Tiera neuvottelevat lukkovuokran hinnan alennuksesta, perustuen kasvaneeseen volyymiin. Kyseessä on ns. inhouse-hankinta.
Lisätietoja: Tietohallintojohtaja Matti Ahola p. 020 633 2006, sähköposti matti.ahola@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään uuden sopimuksen
Kuntien Tiera Oy:n kanssa Sähköinen ovenavaus palvelusta edellä
kuvatun mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/2159/02.08.00.05/2019

145 §

Tieran Mobiili kotihoito
Kotka, Kouvola, Pyhtää ja Miehikkälä (Kaakon kaksikko) ovat tehneet sopimukset Kuntien Tiera Oy:n kanssa Tieran Mobiili kotihoito
palvelusta (Tiera Mobiili kotihoidon käyttöönotto- ja palvelusopimus
Miehikkälän kunnalle 10172015, Tiera Mobiilikotihoito Toiminnanohjauspalvelun käyttöönotto- ja palvelusopimus 856/2015, Tiera Mobiilikotihoito Toiminnanohjauspalvelun käyttöönotto- ja palvelupalvelusopimus (Kouvola) sekä Tiera Mobiilikotihoito Toiminnanohjaus Palvelusopimus 601/2013). Nämä sopimukset on siirretty Kymsotelle
1.1.2019. Nyt on tarkoitus tehdä yksi korvaava sopimus näiden tilalle, mikä sisältää myös Haminan alueen, missä oli käyttöönotto vuonna 2018. Jos yhdistetään sopimukset nykyisestä neljästä yhdeksi,
helpottuu Kymsoten saaman palvelun sopimushallinta ja SLA-seuranta. Ja samalla saadaan Haminan alue sopimuksen piiriin, koska
se palvelu ei sisälly mihinkään vanhaan siirtyneeseen sopimukseen.
Koko Kymsoten alue käyttää nyt palvelua, käyttäjiä on noin 500 ja
suuria muutoksia käyttäjämääriin ei ole enää odotettavissa. Palvelun
hinta 4 vuoden jaksolla on 432 432 €. Kyseessä on ns. inhouse-hankinta.
Lisätietoja: Tietohallintojohtaja Matti Ahola p. 020 633 2006, sähköposti matti.ahola@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan tekemään uuden sopimuksen
Kuntien Tiera Oy:n kanssa Mobiili kotihoito palvelusta edellä kuvatun
mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/867/02.08.00.01/2019

146 §

Perustietotekniikkapalvelujen siirtäminen Kaakkois-Suomen Tieto Oy:lle
Kaakkois-Suomen Tieto Oy (Kymijoen ICT) tuottaa palveluja Kymsoteen siirtyneiden perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta inhouse yhtiönä ja palvelusopimuksella 2018 siirtyneiden Pohjois-Kymen Sairaalan toimintojen osalta. Jatkossa Kymsote hankkii Kaakkois-Suomen Tieto Oy:ltä (jatkossa ”Yhtiö”) kokonaisuudessaan perustietotekniikkapalvelut in-house periaatteella.
Kymsote ja Yhtiö ovat keväällä 2019 käynnistäneet toimenpiteet
Kymsoten perustietotekniikkapalvelujen siirtämiseksi Yhtiöön. Palvelujen siirtoa varten on perustettu KyKy-hanke (Kymsote ja Kymijoen
ICT), jonka aloituskokous pidettiin 24.5.2019. Kymsote ja Yhtiö ovat
allekirjoittaneet 19.6.2019 ICT PALVELUJEN SIIRTOSOPIMUKSEN. Em. sopimuksen allekirjoituksella Kymsote vahvistaa tilaavansa kyseisen sopimuksen liitteenä olevien palvelukokonaisuuksien
siirrot, siinä kuvatulla toimintamallilla. Allekirjoituksellaan KaakkoisSuomen Tieto Oy sitoutuu toteuttamaan ne sekä varaamaan / hankkimaan työhön tarvittavat resurssit. Kymsote sitoutuu tähän ICT
PALVELUJEN SIIRTOSOPIMUKSEEN, kun Kymsoten hallitus on
päätöksellään vahvistanut perustietotekniikkapalveluiden hankinnan
yhtiöltä.
ICT PALVELUJEN SIIRTOSOPIMUS pitää sisällään seuraavat kokonaisuudet: Monitoimilaitteet ja tulostimet sekä valvontakamerat,
Työasemien elinkaarihallinta, Tietoliikenne, Lisenssien hallinta, Konesali ja järjestelmäinfra, Palvelunhallinta, Käyttäjätuki 24/7, Puhelimet ja liittymät, Puhelinvaihdepalvelut, Järjestelmäpalvelut, Käyttäjäja tunnushallinta ja Työasemaylläpito.
Edellä kuvatun kokonaisuuden toteuttaminen on aloitettu ja siirtohankkeen kestoksi on arvioitu noin 8 – 12 kuukautta. Hankeen eri
projektit valmistuvat eri aikoina ja siirtyvät Kymsoten ja Yhtiön välisen pääsopimuksen piiriin normaaliin ylläpitoon. ICT PALVELUJEN
SIIRTOSOPIMUS päättyy, kun nimetty hankeryhmä on hyväksynyt
kokonaisuuden valmiiksi. Tällöin Kymsoten perustietotekniikkapalvelut on siirretty Yhtiön tuottamaksi.
Kymsoten ja Yhtiön välillä on siis voimassa oleva pääsopimus
(4.9.2018), jonka piiriin ICT PALVELUJEN SIIRTOSOPIMUKSEN
(19.6.2019) sisältämän siirtosuunnitelman myötä perustietotekniikkakokonaisuudet siirtyvät. ICT PALVELUJEN SIIRTOSOPIMUKSEN
liitteenä on Kymsoten ja Yhtiön neuvottelema Palvelutasosopimus.
Palvelutasosopimus eli SLA (Service Level Agreement) on Kymsoten ja Yhtiön välinen sopimus, jossa määritellään ICT-palvelulle

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019

17

Kymsoten vaatimusten mukaiset palvelutasot. Lisäksi Kymsote ja
Yhtiö ovat neuvotelleet Tuote- ja palveluhinnaston Kymsoten käyttämille ICT-palveluille.
On olemassa riittävät perusteet siihen, että Kymsoten perustietotekniikkapalvelujen siirtäminen Kaakkois-Suomen Tieto Oy:n tuottamaksi voidaan toteuttaa hallitusti ja laadukkaasti, Kymsoten korkeiden
vaatimustasojen mukaisesti.
Liitteet 5 ja 6: ICT-palvelujen siirtosopimus ja Palvelutasosopimus
(salaisia, JulkL 24§ 1 mom 20 k).
Lisätietoja: Tietohallintojohtaja Matti Ahola p. 020 633 2006, sähköposti matti.ahola@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus vahvistaa Kymsoten hankkivan perustietotekniikkapalvelut
Kaakkois-Suomen Tieto Oy:ltä esittelytekstissä kuvatulla tavalla ja
täten hallitus vahvistaa Kymsoten sitoutuvan ICT PALVELUJEN
SIIRTOSOPIMUKSEEN.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Matti Ahola, Aila Eerola, Riku Pirinen, Seppo Rintamo, Ari Nevalainen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1994/02.08.00.04/2019

147 §

Kuntouttavan työtoiminnan hankintapäätös
Hankinnan kohde
Hankinnan kohteena on kuntouttavan työtoiminnan hankinta Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle, Kymsotelle.
Kuntouttavaa työtoimintaa hankitaan Kymsoten alueella Haminan,
Kotkan ja Kouvolan kaupungeille sekä Miehikkälän ja Virolahden
kunnille.
Kuntouttava työtoiminta koostuu kolmesta osa-alueesta:




Osa-alue 1. Osallisuutta vahvistava sekä asiakkaan elämänhallintaa ja työkykyä ylläpitävä/edistävä yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta
Osa-alue 2. Yksilömuotoinen kuntouttava työtoiminta työhön/
koulutukseen suuntaaville asiakkaille
Osa-alue 3. Ryhmämuotoinen (ja koulutuksellinen) kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan sopimuskausi on 1.9.2019-31.12.2022.
Sopimuskauden jälkeen Kymsote voi halutessaan jatkaa sopimusta
kahdella yhden vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Optioiden käyttöön otosta tehdään erillinen päätös.
Hankinnan ennakoitu arvo on 25 000 000 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella (sis. optiot).
Puitejärjestely
Hankinnassa perustetaan puitejärjestely. Osa-alueissa 1. ja 2. puitejärjestelyyn valitaan kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät ja hyväksytyn tarjouksen antaneet tarjoajat. Palveluntuottajista muodostetaan palveluntuottajaluettelo. Sopimuskauden aikana kuntouttavaa
työtoimintaa hankitaan palveluntuottajaluettelossa olevilta palveluntuottajilta asiakkaan yksilölliseen tarpeen mukaisesti.
Osa-alueessa 1. Kymsote maksaa kuntouttavasta työtoiminnasta jokaiselle puitejärjestelyyn valitulle palveluntuottajalle 10,09 € (alv 0
%)/toteutunut työtoimintapäivä jokaista kuntouttavaan työtoimintaan
osallistuvaa asiakasta kohti.
Osa-alueessa 2. Kymsote maksaa palveluntuottajalle 30,00 euroa
(alv 0 %)/toteutunut työtoimintapäivä jokaista kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvaa asiakasta kohti.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Osa-alueessa 3. tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on halvin hinta. Puitejärjestelyyn valitaan soveltuvuus-vaatimukset täyttävistä tarjoajista enintään kymmenen parasta tarjoajaa
halvimman hinnan perusteella. Palvelun laatu on huomioitu tarjoajan
soveltuvuusvaatimuksissa ja hankinnan vähimmäisvaatimuksissa.
Valittujen palveluntuottajien kanssa solmitaan tarjouspyynnön mukainen sopimus puitejärjestelystä.
Hankintamenettely
Kuntouttavan työtoiminnan hankinta ylittää hankintalain (1397/2016)
mukaisen sote-palvelujen kynnysarvon. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä.
Hankinta tehtiin Cloudia Kilpailutus -hankintajärjestelmässä. Kuntouttavan työtoiminnan hankintailmoitus julkaistiin HILMA-ilmoituskanavassa (ilmoitusnro 2019-010196) sekä Tarjouspalvelu.fi-toimittaja-portaalissa 8.5.2019. Tarjousten määräaika oli 31.5.2019 klo
12.00. Lisätietokysymysten johdosta hankinnasta julkaistiin uudet
hankinta-ilmoitukset HILMA-ilmoituskanavassa (ilmoitusnrot 2019011130 ja 2019-011420), joilla korjattiin tarjouspyyntöä. Tarjousten
määräaikaa jatkettiin 4.6.2019 klo 12.00 asti.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla kokonaan sähköisesti Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa, ja tarjoukset tuli jättää sähköisesti
Tarjouspalvelu.fi-portaalin kautta.
Tarjoaja saattoi tehdä tarjouksen yhdestä tai useammasta hankinnan osa-alueesta. Osa-alueessa 3. tarjouksen saattoi jättää usean
palvelun-tuottajan muodostama ryhmittymä. Osa-alueessa 3. tarjoaja saattoi myös tarjota joko yhtä tai useampaa kuntouttavan työtoiminnan ryhmää. Jokaisesta tarjotusta ryhmästä tuli tehdä erillinen
tarjous.
Tarjottavaa palvelua ja tarjousta koskevat vaatimukset määriteltiin
tarjouspyynnössä sekä tarjouspyynnössä.
Saadut tarjoukset ja tarjousten tarkastaminen
Määräaikaan 4.6.2019 klo 12.00 mennessä saatiin yhteensä 46 tarjousta.
Osa-alueeseen 1. saatiin yhteensä 39 tarjousta seuraavilta tarjoajilta:
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A-klinikkasäätiö
Ankkapurhan kulttuurisäätiö
Erilainen Apaja
Etelä-Kymen työttömät - EKYT ry
FIDA INTERNATIONAL RY
FLAMINGO RY
Haminan helluntailähetys r.y
Haminan Metsäkylän kyläyhdistys ry
Haminan seudun raittiusseura Jaspis ry
Haminan seurakunta
Haminan Sininauha ry
Kakspy
Kaakonkulman Kulttuurimylly
Karjalan evankelinen seura
Klamilan Seutu ry
Kohti Työtä ry
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Rannikkopajat
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Kouvolan seudun Muisti ry
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kouvolan seurakuntayhtymä
Kouvolan Uimarit ry
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
Kuusankosken Apuva ry
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry
Kymijoen Tukipuu ry
Mustilan Kotikunnassäätiö
One Big Family ry
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Palveluyhdistys Rateva ry
Parik-säätiö
Rannantaikaa väki ry
Ravimäkiyhdistys ry
Sotek-säätiö
Taito Kymenlaakso ry
Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry
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Osa-alueeseen 2. saatiin yhteensä 27 tarjousta seuraavilta tarjoajilta:




























A-klinikkasäätiö
Erilainen Apaja
Haminan helluntailähetys r.y
Haminan Sininauha ry
Haminan teatteri
Kakspy
Kaakonkulman Kulttuurimylly
Kettumäen kansanpuisto ry
Klamilan Seutu ry
Kohti Työtä ry
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä,
Rannikkopajat
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
Kuusankosken Apuva ry
Kuusankosken teatterin kannatusyhdistys ry
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry
Kymijoen Tukipuu ry
Mustilan Kotikunnassäätiö
One Big Family ry
Parik-säätiö
Ravimäkiyhdistys ry
Sotek-säätiö
Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry

Osa-alueeseen 3. saatiin yhteensä 14 tarjousta seuraavilta tarjoajilta:
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A-klinikkasäätiö
Erilainen Apaja
Haminan helluntailähetys r.y
Kakspy
Kohti Työtä ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä,
Rannikkopajat
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kymen sarvikuonot ry, 2 tarjousta
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Parik-säätiö
Ravimäkiyhdistys ry
Sotek-säätiö

Tarjousten käsittely ja tarjousvertailu
Tarjoukset avattiin 4.6.2019.
Osa-alueessa 1. kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajille asetetut soveltuvuus-vaatimukset.
Osa-alueessa 2. seuraavien tarjoajien nimeämät palvelun vastuuhenkilöt eivät täyttäneet tarjouspyynnössä vastuuhenkilölle asetettua
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n
ja/tai 8 §:n mukaista kelpoisuutta ja tarjoukset hylätään:

















Erilainen Apaja
Haminan helluntailähetys r.y
Haminan teatteri
Kaakonkulman Kulttuurimylly
Kettumäen kansanpuisto ry
Klamilan Seutu ry
Kohti Työtä ry
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kuusankosken teatterin kannatusyhdistys ry
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry
Kymijoen Tukipuu ry
Mustilan Kotikunnassäätiö
One Big Family ry
Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry

Osa-alueessa 3. seuraavien tarjoajien nimeämät palvelun vastuuhenkilöt eivät täyttäneet tarjouspyynnössä vastuuhenkilölle asetettua
sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 7 §:n
ja/tai 8 §:n mukaista kelpoisuutta ja tarjoukset hylätään:
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Puitejärjestelyyn valituilta palveluntuottajilta hankintaan kuntouttavaa
työtoimintaa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaisesti sopimuksen
mukaisin ehdoin.
Osa-alueessa 1. puitejärjestelyyn valitaan seuraavat 39 palveluntuottajaa:
Palveluntuottaja
A-klinikkasäätiö
Ankkapurhan kulttuurisäätiö
Erilainen Apaja
Etelä-Kymen työttömät - EKYT ry
FIDA INTERNATIONAL RY
FLAMINGO RY
Haminan helluntailähetys r.y
Haminan Metsäkylän kyläyhdistys ry
Haminan seudun raittiusseura Jaspis ry
Haminan seurakunta
Haminan Sininauha ry
Kakspy
Kaakonkulman Kulttuurimylly
Karjalan evankelinen seura
Klamilan Seutu ry
Kohti Työtä ry
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Rannikkopajat
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry
Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry
Kouvolan seudun Muisti ry
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kouvolan seurakuntayhtymä
Kouvolan Uimarit ry
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
Kuusankosken Apuva ry
Kymenlaakson Opiston Kannatusyhdistys ry
Kymijoen Tukipuu ry
Mustilan Kotikunnassäätiö
One Big Family ry
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Palveluyhdistys Rateva ry
Parik-säätiö
Rannantaikaa väki ry
Ravimäkiyhdistys ry
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Sotek-säätiö
Taito Kymenlaakso ry
Kaakonkulman Maahanmuuttajat Rodnik ry
Osa-alueessa 2. puitejärjestelyyn valitaan seuraavat 11 palveluntuottajaa:
Palveluntuottaja
A-klinikkasäätiö
Haminan Sininauha ry
Kakspy
Kotkan Korttelikotiyhdistys ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Rannikkopajat
Kouvolan Ammatillinen Aikuiskoulutussäätiö
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry
Kuusankosken Apuva ry
Parik-säätiö
Ravimäkiyhdistys ry
Sotek-säätiö
Osa-alueessa 3. puitejärjestelyyn valitaan tarjouspyynnön mukaisesti soveltuvuusvaatimukset täyttävistä tarjoajista seuraavat 9 palveluntuottajaa halvimman hinnan mukaisesti:
Palveluntuottaja
Ravimäkiyhdistys ry
Kakspy
Parik-säätö
Sotek-säätö
Kouvolan Ammatllinen Aikuiskoulutussäätö
Kouvolan Korttelikotyhdistys ry
Koht Työtä ry
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Rannikkopajat
Kotkan-Haminen seudun koulutuskuntayhtymä

Euroa/ryhmä/toteutunut
työtoimintapäivä (alv 0 %)
158,00
270,00
290,00
348,00
350,00
375,20
450,00
466,80
600,00

Hankintasopimus
Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
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Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätös ja valitusosoitus tiedoksi.
Sopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu. Sopimuskauden tavoitealkamisajankohta on 1.9.2019.
Liitteet 7 ja 8: Tarjousvertailutaulukko ja Kuntouttavan työtoiminnan
palveluntuottajat (ei-julkisia; JulkL 7§ 2 mom.)
Lisätietoja: Hankinta-asiantuntija Johanna Kahilakoski, p. 040 4898
427, sähköposti johanna.kahilakoski@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Esitetään hankittavaksi kuntouttavaa työtoimintaa tämän hankintapäätöksen liitteestä 7. ilmeneviltä tarjoajilta, liitteen mukaisin hinnoin.
Puheenjohtajan esitys kokouksessa:
Esitetään hankittavaksi kuntouttavaa työtoimintaa tämän hankintapäätöksen liitteestä 7. ilmeneviltä tarjoajilta, liitteen mukaisin hinnoin.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Aila Eerola, Raimo Oksala, Päivi Sippula,
Ari Nevalainen ja Ismo Korhonen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Riku Pirinen, Vappu Kuokka, Tapio Karvonen, Matti Astola, Anu Salonen ja Annikki Niiranen poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon
ajaksi.
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D/2223/02.08.00.10/2019

148 §

Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimituspalvelu
Kymsoten hallitus päätti 5.4.2019 kokouksessaan apteekkien koneellisen lääkepalvelun ja toimituspalvelun kilpailutuksen käynnistämisestä kotihoidossa sekä ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalveluissa.
Ko. hankinnan valmistelutyöryhmänä ovat toimineet hankintapäällikkö Vesa Äijö, hankinta-asiantuntija Maria Kirjavainen, lakimies Olli
Ojanperä, koti-, asumis- ja hoivapalvelujen johtaja Tuula Jaakkola,
kotihoidon vs. palvelupäällikkö Tiina Köninki, asumispalvelujen palvelupäällikkö Mervi Takala sekä kehittämiskoordinaattori Heidi Uitto.
Apteekkien koneellinen lääkepalvelu ja toimituspalvelu ylittää hankintalain mukaisen sote-palvelujen kynnysarvon. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä. Hankintailmoitus julkaistiin HILMA:ssa
18.4.2019 (nro 019-008899) ja EUVL:ssä (nro 2019/S 078-188184).
Lisätietokysymysten johdosta julkaistiin korjausilmoitus HILMA:ssa
16.5.2019 (nro 2019-011052) ja EUVL:ssä (nro 2019/S 095230580), joilla korjattiin tarjouspyyntöä ja jatkettiin tarjouspyynnön
määräaikaa.
Tarjouspyynnöllä pyydettiin apteekkialan palveluntuottajilta tarjouksia kotihoidon, ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalvelujen koneellisesta lääkepalvelusta ja toimituspalvelusta. Sopimusaika on
1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista jatkaa kahdella
erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin päätetään erikseen.
Tarjouspyynnön kohteena ovat kotihoidon, ikääntyneiden ja erityisryhmien asumispalvelujen asiakkaiden lääkehuollon hoitaminen, johon sisältyvät lääkkeiden koneellinen annosjakelu, reseptien hallinnointi ja asiakkaiden kokonaislääkitysten tarkistaminen sekä lääkkeiden kuljettaminen kahden (2) viikon välein tilaajan nimeämiin toimipisteisiin. Palveluntuottaja toimittaa samalla muut sellaiset lääkkeet,
jotka eivät sovellu koneelliseen annosjakeluun.
Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjouskilpailulla perustetaan
osa-alueittain (kuusi osa-aluetta) puitejärjestely enintään viiden (5)
palveluntuottajan kanssa. Kymsote hankkii sopimuskaudella koneellisen lääkkeenjakelun ja toimituksen palvelut ensisijaisesti edullisimman tarjouksen antaneelta (halvin hinta), toissijaisesti muilta puitejärjestelyn osapuolilta näiden tarjousten vertailussa sijoittumisen mukaisessa järjestyksessä.
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Tarjouskilpailussa osa-alueella parhaiten menestynyt palveluntuottaja valitsee ilmoittamansa asiakasmäärän mukaisesti toimipisteet, joihin tuottaa palvelua. Toiseksi parhaiten menestynyt palveluntuottaja
valitsee jäljelle jääneistä toimipisteistä ne, joihin tuottaa ilmoittamansa määrän palvelua. Näin jatketaan muiden puitejärjestelyyn valittujen palvelutuottajien kanssa, kunnes tarvittava toimipistemäärä ja
loppuasiakasmäärä saavutetaan.
Valittu palveluntuottaja sitoutuu toimittamaan lääkejakelun valitsemiinsa toimipisteisiin koko sopimuskauden.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla kokonaan sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, ja tarjoukset tuli jättää sähköisinä Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.
Määräaikaan 3.6.2019 klo 14.00 mennessä tarjouksensa jättivät
sähköisessä toimittajaportaalissa Tarjouspalvelu.fi:ssä:
Ankkuriapteekki (Kotkan 4.)
Elimäen apteekki
Haminan 3.Itäväylän apteekki
Haminan Keskus-apteekki
Haminan Uusi apteekki
Inkeroisten apteekki
Jaalan sivuapteekki
Kauppakeskus Veturin apteekki
Kotkan 6.Kontio-apteekki
Kotkan I Kauppatorin apteekki
Kouvolan Hansa-apteekki
Kouvolan Uusi apteekki
Kuusankosken Ykkösapteekki
Lauritsalan apteekki
Miehikkälän Apteekki
Myllykosken apteekki
Pyhtään apteekki
Tornionmäen apteekki
Säynätsalon apteekki
Valkealan apteekki
Valtarin apteekki
Virolahden apteekki
Voikkaan apteekki
Tarjoukset avattiin hankintatoimistossa sähköisessä järjestelmässä
3.6.2019. Läsnä olivat hankinta-asiantuntija Krista Mannersuo ja
hankinta-asiantuntija Maria Kirjavainen.
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Tarjousten käsittelyssä todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset ja tarjoajilla katsottiin olevan vaaditut taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset tarjouspyynnön mukaisen palvelun tuottamiseen.
Kaikki tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön ehdot.
Tarjoajien vertailu
Tarjousten perusteella tarjoajien antamat hinnat €/jakelukerta kahden viikon välein /loppuasiakas (ALV 0%) ovat liitteenä olevassa vertailutaulukossa.
Sopimusmenettely
Koneellisen lääkepalvelun ja toimituspalvelun hankinnasta tehdään
sopimuskumppaniksi valittujen palveluntuottajien kanssa kirjalliset
hankintasopimukset, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun tilaaja ja palveluntuottaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Liite 9: Apteekkien koneellisen lääkepalvelun ja toimituspalvelun tarjousvertailu (ei-julkinen; JulkL 7§ 2 mom.)
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen,
annikki.niiranen@kymsote.fi tai puh. 020 633 2000 tai Hankintaasiantuntija Maria Kirjavainen, maria.kirjavainen@kymsote.fi tai puh.
040 489 8426.
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsoten hallitus päättää valita esityksen pohjalta apteekkien koneellisen lääkepalvelun ja toimituspalvelun tuottamisen puitejärjestelyyn tarjouksensa jättäneet apteekit tarjotun hinnan mukaisessa paremmuusjärjestyksessä seuraavasti:
1.Hamina, Miehikkälä, Virolahti-alue:
1.Haminan Uusi apteekki (400 asiakasta)
2. Haminan Keskusapteekki (150 asiakasta)
3. Virolahden Apteekki (100 asiakasta)
4. Haminan 3.Itäväylän Apteekki (55 asiakasta)
5. Miehikkälän apteekki (100 asiakasta)
Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua
(noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhai-
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Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista
jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin
päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.
2.Kotkan alue:
1. Pyhtään Apteekki (300 asiakasta)
2. Kotkan 6.Kontio Apteekki (150 asiakasta)
3. Ankkuriapteekki (Kotka 4.) (350 asiakasta)
4. Kotkan 1.Kauppatorin apteekki (50 asiakasta)
5. Säynätsalon apteekki (200 asiakasta)
Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua
(noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin
edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.
Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista
jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin
päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.
3.Myllykoski, Inkeroinen ja Elimäki alueet:
1. Myllykosken Apteekki (300 asiakasta)
2. Elimäen Apteekki (103 asiakasta)
3. Inkeroisten Apteekki (200 asiakasta)
4. Tornionmäen Apteekki (145 asiakasta)
5. Valtarin Apteekki (80 asiakasta)
Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua
(noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin
edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.
Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista
jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin
päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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4. Kouvolan keskinen alue:
1. Kouvolan Uusi Apteekki (150 asiakasta)
2. Elimäen apteekki (45 asiakasta)
3. Kouvolan Hansa-apteekki (205 asiakasta)
4. Valtarin Apteekki (150 asiakasta)
5. Tornionmäen Apteekki (145 asiakasta)
Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua
(noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin
edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.
Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista
jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin
päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.
5.Kuusankosken alue
1. Kauppakeskus Veturin apteekki (200 asiakasta)
2. Kuusankosken Ykkösapteekki (40 asiakasta)
3. Voikkaan Apteekki (125 asiakasta)
4. Valtarin Apteekki (110 asiakasta)
5. Lauritsalan Apteekki (1000 asiakasta)
Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua
(noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin
edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.
Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista
jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin
päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.
6.Jaalan ja Valkealan alueet:
1. Kouvolan Uusi Apteekki (79 asiakasta)
2. Kouvolan Hansa-apteekki (121 asiakasta)
3. Valkealan Apteekki (125 asiakasta)
4. Valtarin Apteekki (70 asiakasta)
5. Tornionmäen Apteekki (79 asiakasta)
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tarjouskilpailussa alueella parhaiten menestynyt valitsee ne toimipisteet, joihin tuottaa tarjoamansa loppuasiakasmäärän palvelua
(noin asiakasmäärä). Sen jälkeen tarjouskilpailussa toiseksi parhaiten menestynyt valitsee samoin perustein toimipisteensä ja näin
edetään, kunnes koko loppuasiakasmäärä on saatu täytettyä.
Sopimusaika on 1.11.2019 - 31.10.2021. Sopimusta on mahdollista
jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiolla, joista kummastakin
päätetään erikseen. Option käyttämisestä ilmoitetaan palveluntuottajalle viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuksen tai aiemman option päättymistä.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Vappu Kuokka, Jorma Haapanen ja Birgit
Koskela.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/2224/02.05.00.00/2019

149 §

Työkyvyn arviointijakson asiakasmaksun perimättä jättäminen
Kymsoten työelämäpalveluissa työttömän työkyvyn arviointitiimin toiminta on moniammatillista yhteistyötä, jossa TE-hallinnon, sosiaalija terveysalan asiantuntijoiden tehtävänä on tunnistaa ne työttömät
työnhakijat, joiden työkykyä on syytä arvioida. Nämä asiakkaat ohjataan kokonaisvaltaiseen työkyvyn arviointiin. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat vuosia työmarkkinatuen varassa olleita työttömiä, joiden
merkittävin työllistymisen este ilmenee työkyvyttömyytenä. Työkyvyn
arviointijakso mahdollistaa asiakkaan kuntoutuspolun tai eläkeselvittelyn aloittamisen suunnitellusti huolellisen alkuselvityksen perusteella. Asiakkaan palvelunohjaus toteutetaan työelämäpalveluiden
moniammatillisen arviointitiimin kautta, jolloin asiakkaan vastuutyöntekijä ohjaa ja vastaa asiakkaan palveluprosessiin liittyvistä vaiheista. Työkyvyn arviointijakson tarkoituksena on selvittää asiakkaan
työ- ja toimintakykyä sekä ohjata tosiasiallisesti työkyvyttömät asiakkaat työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessiin tai lisätä osatyökyvyttömän asiakkaan työelämäosallisuutta kuntoutumisen muodossa.
Nykyisellään Kymsoten työelämäpalvelut hankkivat työkyvyn arviointipalvelut Hoikusta, jossa toteutetaan 6 kpl 10 hengen ryhmiä. Palvelun kesto on asiakaskohtaisesti 5 hoitopäivää.
Työkyvyn arviointijakso kuuluu terveydenhuollon palveluihin, ja Kymsotessa kyseisen palvelun laitoshoidon asiakaskohtainen hoitopäivämaksu on enimmillään 48,90 € / hoitopäivä.
Työkyvyn arviointijaksosta asiakkaan maksettavaksi jäävä asiakasmaksu vähentää monen kohdalla merkittävästi motivaatiota osallistua palveluun. Asiakkaiden tulot ovat pääosin etuuksia (mm. työmarkkinatuki, asumistuki, perustoimeentulotuki).
Arviointijaksolta asiakasmaksun poistaminen lisäisi kustannuksia
244,50€/asiakas. Vuositasolla 10 ryhmän asiakasmaksukustannukset olisivat enimmillään yhteensä 14 670 €.
Asiakkaan saaminen oikean palvelun ja etuuden piiriin vähentää
myös Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden maksuja. Työmarkkinatukea saava asiakas, jolla työttömyyden kesto on yli 1000 päivää
kuormittaa kunnan maksuosuutta noin 450-500 € kuukaudessa.
Mikäli onnistumme ohjaamaan puolet kyseisistä asiakkaista (30 henkilöä) pysyvämpien toimenpiteiden piiriin (työelämään kuntoutus, sairausloma, kuntoutustuki tai työkyvyttömyyseläke), niin säästö vuositasolla olisi työmarkkinatuen kuntaosuudessa noin 180 000 €.
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Lisätietoja: Työelämäpalvelujen palvelupäällikkö, Niina Holm-Richardson p. 020 615 8257.
Vastaava johtava sosiaalityöntekijä, Mia Niemi-Aho p. 0400 987022.
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsoten hallintosäännön 72 § mukaisesti hallitus päättää asiakasmaksuista ja euromääristä.
Hallitus päättää hyväksyä muutoksen työelämäpalvelujen työkyvyn
arviointipalveluihin siten, että arviointijaksosta ei peritä asiakasmaksua.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Henkilöstön osaamisen kehittämis- ja koulutussuunnitelma
Henkilöstön kokonaismäärä tammikuun lopussa 2019 oli 6309 henkilöä, josta määräaikaisten osuus oli 17 %. Kymsoten työ-ja virkasuhteet ovat pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa olevia.
1.1.2019 toimintansa aloittaneen Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelut kuntayhtymä Kymsoten tavoitteena on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tämä edellyttää, että henkilöstölle tarjotaan riittävät
osaamisen kehittämisen ja kouluttautumismahdollisuudet, joiden
avulla työntekijät voivat kehittää valmiuksiaan ja osaamistaan työtehtävissään. Osaamisen kehittämisen ja koulutussuunnittelun lähtökohtina ovat Kymsoten strategia, kehittämisohjelma ja sen kärkihankkeet sekä työn edellyttämän ammattitaidon varmistaminen ja ennakoinnista nousevat osaamisvaatimukset.
Liitteenä on esitys Kymsoten henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelmaksi vuodelle 2019 sisältäen koulutussuunnitelman.
Liitteet 10 ja 11
Lisätietoja: Osaamisen johtaja Maija Kaltakari, p. 0404898750, sähköposti maija.kaltakari@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hyväksytään Kymsoten Henkilöstö- ja osaamisen kehittämissuunnitelma vuodelle 2019.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/2250/06.00.00/2019

151 §

Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelut
Kymsoten hallitus päätti 5.4.2019 kokouksessaan ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen kilpailutuksen käynnistämisestä.
Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelu ylittää hankintalain mukaisen sote-palvelujen kynnysarvon. Hankinta toteutettiin avoimella menettelyllä.
Hankintailmoitus julkaistiin HILMA:ssa 22.5.2019 (nro 2019-011516)
ja EUVL:ssä (nro 2019/S 099-240804).
Tarjouspyynnöllä pyydettiin tarjouksia Kymsoten ensihoito- ja sairaankuljetuspalveluista Kymenlaaksoon sopimuskaudelle, jonka pituus on kolme (3) vuotta, mahdollinen optiokausi kaksi (2) vuotta.
Sopimuskausi alkaa 1.1.2020. Optiokaudesta päätetään erikseen
vähintään yhdeksän (9) kuukautta ennen sopimuksen päättymistä
Tilaajan kirjallisella päätöksellä.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.
Tarjouksista valitaan kokonaisedullisuudeltaan paras tarjous siten,
että tarjoushinnan painoarvo on 27 pistettä ja laatutekijöiden painoarvo on yhteensä 18 pistettä. Tarjoajan tulee ilmoittaa arviointia varten tarvittavat tiedot.
Tarjouspyyntöasiakirjat olivat saatavilla kokonaan sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -portaalissa, ja tarjoukset tuli jättää sähköisinä Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta.
Määräaikaan 19.6.2019 klo 12.00 mennessä tarjouksensa jättivät
sähköisessä toimittajaportaalissa Tarjouspalvelu.fi: ssä:
Luumäen Ensihoito Oy (FI18643207)
Uudenmaan sairaankuljetus Oy (1047921-1)
Hyvinkään Alueen Ensihoito Oy (FI24721240)
Med Group Ensihoitopalvelu Oy (0126994-1)
Tarjoukset avattiin hankintatoimistossa sähköisessä järjestelmässä
19.6.2019. Läsnä olivat hankinta-asiantuntija Johanna Kahilakoski ja
hankinta-asiantuntija Maria Kirjavainen.
Tarjoukset käsiteltiin Kymsoten arviointiryhmän toimesta. Tarjousten
arviointi suoritettiin kolmessa vaiheessa:
1) tarjoajien soveltuvuuden tarkistaminen
2) tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen
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3) edellisissä vaiheissa hylkäämättömien tarjousten kokonaisedullisuuden vertailu.
Tarjousten arvioinnissa todettiin, että kaikki tarjoajat täyttivät tarjoajien soveltuvuuden vaatimukset.
Kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.
Toteutettiin tarjousten kokonaisedullisuuden vertailu.
Tiedot kokonaistaloudellisesta vertailusta ovat liitteenä olevassa tarjousvertailussa.
Sopimusmenettely
Kymsoten ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen hankinnasta tehdään sopimuskumppaniksi valitun palveluntuottajan kanssa kirjallinen hankintasopimus, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman.
Hankintasopimus syntyy ja tulee sitovaksi vasta, kun tilaaja ja palveluntuottaja ovat allekirjoittaneet sopimuksen.
Liite 12: Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen tarjousvertailu (ei-julkinen; JulkL 7§ 2 mom.)
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, annikki.niiranen@kymsote,fi, puh. 020 633 2000, Ylilääkäri Petri Loikas,
petri.loikas@kymsote.fi, ai p. 0442231319, hankinta-asiantuntija
Maria Kirjavainen, maria.kirjavainen@kymsote.fi tai p. 0404898426.
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsoten hallitus päättää valita esityksen perusteella Kymsoten ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen palveluntuottajaksi Kymenlaaksoon sopimuskaudelle, jonka pituus on kolme (3) vuotta, mahdollinen optiokausi kaksi (2) vuotta, Med Group Ensihoitopalvelu Oy:n,
hintaan 1 390 000,00 euroa/vuosi.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/2249/06.00.00/2019

152 §

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi terveydenhuoltolain 50 § muuttamisesta
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä lausuntoa luonnoksesta esitykseksi
terveydenhuoltolain 50 § muuttamisesta niin, että on tarkoitus säätää
Vaasan keskussairaalalle velvoite järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä. Ehdotetun muutoksen
ilmoitetaan parantavan kielellisten oikeuksien toteutumista ja päivystyspalveluiden saatavuutta käytännön tasolla. Nykyiset 12 muuta
laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaansa siten, että Etelä-Pohjanmaan velvoite järjestää palvelut myös ruotsin kielellä poistettaisiin. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymällä ei ole
huomautettavaa esitettyyn terveydenhuoltolain muuttamiseen ehdotetulla tavalla eikä asiassa esitettyihin perusteluihin muutoin kuin perusteena esitettyjen kielellisten oikeuksien toteutumisen merkittävyyden osalta.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä katsoo,
että kielellisten oikeuksien toteutuminen on nykyisessä terveydenhuoltolain 50 § jo riittävästi varmistettu sillä, että Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille on asetettu velvoite järjestää päivystyspalvelut
myös ruotsin kielellä. Mitä ilmeisimmin lainkohdan käytännön toteutus ei Etelä-Pohjanmaalla täysin vastaa asiakastarpeeseen, mutta
tämä ei voi olla lainkohdan muuttamisen tosiasiallisena perusteena
vaan lainkohdan muuttamisen pääasiallisen perustelun tulisi olla päivystyspalveluiden käytännön saatavuudessa maan eri osissa asukastiheys ja asiakastarve huomioiden. Edelleen esitettyä muutosta
tukee se, että käytännössä Vaasan keskussairaalan palveluvalikoima on jo hyvin lähellä laajaa ympärivuorokautista päivystystä ja laajan ympärivuorokautisen päivystyksen toteuttamisella Vaasassa
huomioidaan parhaiten sairaanhoitopiiriä ylläpitävien kuntien näkemys asiassa.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä esittää,
että terveydenhuoltolain 50 § muuttamisen yhteydessä selvitettäisiin
Kaakkois-Suomen päivystysjärjestelyt.
Kymenlaaksossa aloitti 1.1.2019 toimintansa vapaaehtoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä. Päivystysjärjestelyihin Kymenlaaksossa tehty terveydenhuoltolain velvoittamana suurimmat muutokset Suomessa niin, että yhteispäivystys on maakunnassa yhdessä paikassa Kotkan keskussairaalassa. Tämä on parantanut merkit-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019
38
tävästi sairaalan toimintaedellytyksiä ja johtanut tiivistyneeseen yhteystyöhön Erva -alueella niin, että potilaita ohjautuu toimenpiteisiin
ja erikoissairaanhoidon poliklinikoille ja erityisesti synnyttämään Kotkaan oman sairaanhoitopiirin ulkopuolelta yhteystyösopimusten mukaisesti. Kymenlaakson keskussairaalan toiminta vastaa tällä hetkellä Vaasan keskussairaalan palveluvalikoimaa ja laajan päivystyksen
sairaalan palveluvalikoimasta puuttuu lähinnä neurologian ja radiolologian paikallaolo. Kymenlaakson nopeasti ikääntyvä väestö yhdessä sydän ja verisuonisairastavuuden kanssa puoltaisivat neurologian
erikoisalan päivystystä alueella.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä katsoo,
että perustuslaillisesti oikeus tasavertaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen on vähintään yhtä merkittävä kuin kielelliset oikeudet. Välimatkojen pituus on merkittävin potilasturvallisuusasia
kaikkein kiireellisimmässä hoidossa. Oheisen karttaliitteen mukaisesti etäisyydet Kymenlaaksosta laajan päivystyksen sairaalaan ovat
pääsääntöisesti väestön ikärakenne ja asukastiheys huomioiden pitkät. Ensihoitohelikopterin sijoittuminen Kymenlaaksoon ja tarve toimia väestöltään voimakkaasti lisääntyvän pääkaupunkiseudun helposti tavoitettavana pohjoisena tukissairaalana tukisivat laajan päivystyksen järjestämisvelvoitteen säätämistä terveydenhuoltolain 50
§ muuttamisen yhteydessä paitsi Vaasan niin myös Kotkan keskussairaalalle.
Toimitusjohtajan hallituksen kokouksessa täydentämä lausunto
kokonaisuudessaan seuraavasti:
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymältä lausuntoa luonnoksesta esitykseksi
terveydenhuoltolain 50 § muuttamisesta niin, että on tarkoitus säätää
Vaasan keskussairaalalle velvoite järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä. Ehdotetun muutoksen
ilmoitetaan parantavan kielellisten oikeuksien toteutumista ja päivystyspalveluiden saatavuutta käytännön tasolla. Nykyiset 12 muuta
laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaansa siten, että Etelä-Pohjanmaan velvoite järjestää palvelut myös ruotsin kielellä poistettaisiin. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä ei ole
huomautettavaa esitettyyn terveydenhuoltolain muuttamiseen ehdotetulla tavalla eikä asiassa esitettyihin perusteluihin muutoin kuin perusteena esitettyjen kielellisten oikeuksien toteutumisen merkittävyyden osalta.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä katsoo,
että kielellisten oikeuksien toteutuminen on nykyisessä terveyden-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019
39
huoltolain 50 § jo riittävästi varmistettu sillä, että Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirille on asetettu velvoite järjestää päivystyspalvelut
myös ruotsin kielellä. Mitä ilmeisimmin lainkohdan käytännön toteutus ei Etelä-Pohjanmaalla täysin vastaa asiakastarpeeseen, mutta
tämä ei voi olla lainkohdan muuttamisen tosiasiallisena perusteena
vaan lainkohdan muuttamisen pääasiallisen perustelun tulisi olla päivystyspalveluiden käytännön saatavuudessa maan eri osissa asukastiheys ja asiakastarve huomioiden. Edelleen esitettyä muutosta
tukee se, että käytännössä Vaasan keskussairaalan palveluvalikoima on jo hyvin lähellä laajaa ympärivuorokautista päivystystä ja laajan ympärivuorokautisen päivystyksen toteuttamisella Vaasassa
huomioidaan parhaiten sairaanhoitopiiriä ylläpitävien kuntien näkemys asiassa.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä esittää,
että terveydenhuoltolain 50 § muuttamisen yhteydessä selvitettäisiin
myös Kymenlaakson päivystysjärjestelyt.
Kymenlaaksossa aloitti 1.1.2019 toimintansa vapaaehtoinen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystysjärjestelyihin Kymenlaaksossa on tehty terveydenhuoltolain velvoittamana suurimmat
muutokset Suomessa niin, että yhteispäivystys on maakunnassa yhdessä paikassa Kymenlaakson keskussairaalassa. Tämä on parantanut merkittävästi sairaalan toimintaedellytyksiä ja johtanut tiivistyneeseen yhteystyöhön Erva -alueella niin, että potilaita ohjautuu toimenpiteisiin ja erikoissairaanhoidon poliklinikoille ja erityisesti synnyttämään Kymenlaakson keskussairaalaan oman sairaanhoitopiirin
ulkopuolelta yhteystyösopimusten mukaisesti. Kymenlaakson keskussairaalan toiminta vastaa tällä hetkellä Vaasan keskussairaalan
palveluvalikoimaa ja laajan päivystyksen sairaalan palveluvalikoimasta puuttuu lähinnä neurologian ja radiologian paikallaolo. Kymenlaakson nopeasti ikääntyvä väestö yhdessä sydän ja verisuonisairastavuuden kanssa puoltaisivat neurologian erikoisalan päivystystä alueella.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä katsoo,
että perustuslaillisesti oikeus tasavertaiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuuteen on vähintään yhtä merkittävä kuin kielelliset oikeudet. Välimatkojen pituus on merkittävin potilasturvallisuusasia
kaikkein kiireellisimmässä hoidossa. Oheisen karttaliitteen mukaisesti etäisyydet Kymenlaaksosta laajan päivystyksen sairaalaan ovat
pääsääntöisesti väestön ikärakenne ja asukastiheys huomioiden pitkät. Ensihoitohelikopterin sijoittuminen Kymenlaaksoon ja tarve toimia väestöltään voimakkaasti lisääntyvän pääkaupunkiseudun helposti tavoitettavana pohjoisena tukisairaalana tukisivat laajan päivystyksen järjestämisvelvoitteen säätämistä terveydenhuoltolain 50 §
muuttamisen yhteydessä paitsi Vaasan niin myös Kymenlaakson
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keskussairaalalle. Tämä järjestely parantaisi myös sairaanhoidon
palvelujen saatavuutta koko maakunnan alueella.
Liite 15: karttaliite.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, p. 040 485 2000, sähköposti annikki.niiranen@kymsote.fi ja hallintoylilääkäri Kari Kristeri,
p. 040 489 9399, sähköposti kari.kristeri@kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä esittää,
että terveydenhuoltolain 50 § muuttamisen yhteydessä pyydettäisiin
lausunto Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymää
ylläpitäviltä kunnilta asiaan ja selvitettäisiin Kaakkois-Suomen päivystysjärjestelyt niin, että Kaakkois-Suomessa olisi kaksi laajan päivystyksen sairaalaa tai niin että Kaakkoisen Suomen laajan päivystyksen sairaala sijoittuisi 1.1 2020 alkaen Kotkaan.
Toimitusjohtajan kokouksessa antama täsmennetty esitys:
Hallitus antaa edellä olevan toimitusjohtajan kokouksessa täsmentämän lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle.
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä esittää,
että terveydenhuoltolain 50 § muuttamisen yhteydessä selvitettäisiin
myös Kymenlaakson päivystysjärjestelyt.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen, Birgit Koskela, Riku Pirinen, Seppo Rintamo, Raimo Oksala, Kari Kristeri, Jari Käki, Aila Eerola, Jukka Nyberg, Päivi Sippula, Veli-Matti Hartikainen, Tapio Karvonen, Pirjo Matikainen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/773/01.01.01.00/2019

153 §

Oikaisuvaatimus palvelusihteerin valinnasta tekstinkäsittelypalveluihin
Merja Haakana on lähettänyt kirjallisen oikaisuvaatimuksen palvelusihteerin valinnasta tekstinkäsittelypalveluihin. Oikaisuvaatimus on
saapunut Kymsoten kirjaamoon 20.3.2019 (liite 13). Vaatimuksessaan Merja Haakana katsoo tulleensa hakuprosessissa syrjäytetyksi
väärin perustein ja ilmaisee siten tyytymättömyytensä 12.3.2019 palvelualuepäällikkö Aila Rantalan tekemiin tekstinkäsittelijöiden valintapäätöksiin (nro 1/2019 ja nro 2/2019).
Merja Haakana toteaa oikaisuvaatimuksessaan omaavansa ATKmerkonomin tutkinnon sekä sosiaali- ja terveysalan osastosihteerin
koulutuksen. Hän kertoo toimineensa Kymenlaakson keskussairaalan tekstinkäsittelijänä reilun neljän vuoden ajan vuosina 2014 2018. Merja Haakana toteaa edelleen saaneensa vakituisen tekstinkäsittelijäntoimen maaliskuussa 2018, josta hän on siirtynyt määräaikaiseen ostopalvelulaskutuksen palvelusihteerin tehtävään heinäkuussa 2018. Kymsoten aloittaessa 1.1.2019 hänet sijoitettiin vakituiseen palvelusihteerin toimeen ostopalvelulaskutuksessa.
Kuntarekryssä julkaistun Kymsoten palvelusihteerien hakuilmoituksen mukaan tehtävään edellytettiin soveltuvaa ammatillista koulutusta, hyviä tietoteknisiä taitoja, asiakaspalveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja. Potilastietojärjestelmä Effican tai LifeCaren ja terveydenhuollon toimintaympäristön tuntemus katsottiin eduksi.
Avoinna olleisiin palvelusihteerien toimiin Kymsoten tekstinkäsittelypalveluissa tuli määräaikaan mennessä 101 hakemusta. Tekstinkäsittelijöitä haettiin Kotkan ja Kouvolan toimipisteisiin. Haastatteluihin
kutsuttiin hakemusten perusteella 20 hakuehdot täyttävää hakijaa.
Kokonaisarvion perusteella tehtäviin valittiin kolme palvelusihteeriä.
Kaikki valitut täyttivät tehtävässä edellytettävän soveltuvan ammatillisen koulutuksen kriteerin. Tehtäviin valituista hakijoista kahdella oli
sekä merkonomin että sihteerin ammattitutkinto. Kolmannella valitulla oli BBA-tutkinto (kaupan alan ammattikorkeakoulututkinto). Kaikilla toimeen valituilla oli riittävä työkokemus. Heillä kaikilla oli usean
vuoden mittainen monipuolinen työkokemus, joka sisälsi mm. vastaanottovirkailijan, osastonsihteerin, terveyskeskusavustajan tai
muuta asiakaspalvelutehtävää.
Työsuhteisia työntekijöitä valittaessa julkisyhteisöllä on laaja harkintavalta, jota ei ole sidottu tiettyihin lakisääteisiin edellytyksiin. Riittävää on, ettei päätöksenteko ole perustunut syrjiviin seikkoihin ja että
menettely on täyttänyt kuntalain ja hallintolain vaatimukset. Kysei-

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019
42
sessä tapauksessa päätökset ovat huolellisesti valmisteltuja, ja valitut työntekijät ovat täyttäneet toimille asetetut kelpoisuusvaatimukset. Pelkästään se seikka, että oikaisuvaatimuksen tekijää on kannustettu tietyn työn hakemiseen, ei ole perustanut hänelle subjektiivista oikeutta tulla valituksi tällaiseen tehtävään. Valintoja tehtäessä
on otettu huomioon kaikki tehtävään saapuneet hakemukset, ja tehtäviin on valittu päätösvaltaa käyttäneiden viranhaltijoiden mielestä
sopivimmat henkilöt.
Liite 13: Oikaisuvaatimus Merja Haakana
Lisätietoja: ylihoitaja Minna Rosenström puh. 040 087 1152 tai johtajaylihoitaja Hannele Mattila 044 223 1261.
Toimitusjohtajan esitys:
Oikaisuvaatimus hylätään.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-toukokuulta 2019
Palvelujen tuotanto
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-toukokuun kaudella käyntejä tuotettiin yhteensä n. 715.000. Käyntimäärät kuukausitasolla ovat pysyneet melko vakioina.

Perusterveydenhuolto / hoitopäivät
Perusterveyden huollon hoitopäiviä tuotettiin eniten Pohjois-Kymen
sairaalassa viidellä vuodeosastolla yhteensä 15.128 (ed. vuosi
15.610). Muiden sairaaloiden osalta ei ole käytettävissä vertailutietoja vuodelta 2018.
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Erikoisairaanhoito / avohoito
Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (kaikki käynnit)
ovat 11% alemmalla tasolla kuin vuoden 2018 tammi-toukokuun jaksolla. Psykiatrian erikoisalojen alkuvuoden kasvu on nyt tasaantunut
lähes edellisen vuoden tasolle (ei sisällä mtt-käyntejä). Kokonaismuutos vuoteen 2018 on siten -10%. 1.1.2019 otettiin erikoissairaanhoidon päivystyksessä käyttöön erikoisala 15E Akuuttilääketiede,
minkä johdosta päivystävien erikoisalojen käyntiluvuissa (mm. sisätaudit, kirurgia, naistentaudit, lastentaudit) on merkittäviä muutoksia
edelliseen vuoteen verrattuna.

Erikoissairaanhoito / hoitojaksot
Erikoissairaanhoidon hoitojaksot toteutuivat tammi-toukokuun jaksolla 5% korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden tammi-toukokuussa. Lukumääräisesti merkittävintä kasvu on ollut kirurgiassa (17%,
670 jaksoa) ja sisätaudeilla (10%, 193 jaksoa). Lastentaudit, neuroPöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Erikoissairaanhoito / psyk hoitopäivät
Aikuispsykiatrian hoitopäiviä tuotettiin yhteensä 10.333 missä on vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 4% (ed. tarkastelu -5,3%). Nuorten psykiatrian hoitopäivät ovat kasvussa.

Henkilöstö
Kuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 31.5.2019 oli yhteensä
6.578 henkilöä (4/2019 6.485), joista vakituisia oli 5.284 henkilöä.
Kokonaishenkilöstön määrä kasvoi 1,4% huhtikuun lopun vertailutilanteeseen nähden. Kasvua on kaikissa palveluketjuissa; terveyden
ja ikääntymisen palvelut 1,3%, osallisuuden palvelut 1% ja tukipalvelut 6,5%.
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Ammattiryhmittäin merkittävimmät muutokset henkilömäärissä ovat
tapahtuneet seuraavasti:

Sairauspoissaoloja kertyi tammi-toukokuussa 7,3 päivää henkilö
kohden (4/2019 6,1 pv) ja sairauspoissaoloprosentti oli 6% (4/2019
6,2%). Palvelukokonaisuuksittain arvot vaihtelivat melko paljon, varsinkin SPO-prosentin osalta. Oheisessa taulukossa koosteena tilanne tammi-toukokuulta.
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Talous
Toimintatuotot
Tuloslaskelman myyntituotot muodostuvat pääosin palvelutuotannon
laskutuksesta jäsenkunnille. Perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta myyntituotot toteutuvat kuntien kanssa tehtyjen palvelusopimusten mukaisesti ja laskutussumma on kuukausittain kiinteä,
Kymsote tasolla n. 32 milj. euroa kuukausittain (kunnista siirtynyt toiminta).
Palvelujen käytön mukaan laskutetaan tuotehinnoilla erikoissairaanhoito, POKS-osastohoito ja HOIKU laitoskuntoutus, ent. Carean sospan yksiköt sekä apuvälineet.
Jäsenkuntien laskutus erikoissairaanhoidon palveluista on toteutunut
alla olevan taulukon mukaisesti. Vuoden 2018 vertailutietoihin on
otettu mukaan kuntien suorat erikoissairaanhoidon ostot, jotka eivät
sisältyneet Carean 2018 laskutukseen. Vuoden 2019 osalta kaikki
ostopalvelut ovat Kymsoten laskutustiedoissa.
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Perusterveydenhuollon laskutus on toteutunut seuraavasti:

Talousarvioon nähden myyntituotot ovat varsin hyvin suunnitellulla
uralla mutta maksutuotot ovat n. 2% talousarvion mukaista kumulatiivista tasoa alemmalla tasolla.
Asiakaslaskutus ovat tammi-toukokuulta tuloslaskelmassa todellisiin
tilanteen mukaisena. Asiakaslaskutusta kurotaan parhaillaan ajantasaiseksi, mutta vielä kesäkuussa laskutuksen tavoiteaikaan on n. 4
viikon kurominen. Tavoiteajan kiinnikurominen on korkealla prioriteetilla ja tätä edistetään moniammatillisella rintamalla.
Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden kiinteitä rahoitusosuuksia on tarkasteltu yhteistyössä jäsenkuntien kanssa huhti-toukokuun
aikana. Rahoitusosuudet on päivitetty vastaamaan tilinpäätöksen
2018 mukaisia nettotoimintamenoja ja selvitystyön perusteella kiinteän rahoituksen tasoa nostetaan vuositasolla 3,4 milj. eurolla. Muutetut rahoitusosuudet otetaan käyttöön 1.7.2019 lukien.
Toimintakulut
Toimintakulujen toteutuma tammi-toukokuulta on 43% vuosibudjetista. Tasapainoinen kumulatiivinen tammi-toukokuun toteutumaprosentti tulisi olla enintään 41,7% eli toukokuun lopun kulutilanne on
noin 1,3% liian korkea tasolla.
Henkilöstökulut ovat alkuvuoden (1-5kk) pysyneet talousarvion mukaisena, mutta tuleva kesäkausi tulee ylittämään suunnitellun tason.
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Palvelujen ostojen toteutuma suhteessa talousarvioon on edelleen
korkealla tasolla (48,4%). Merkittävimpiä eriä palvelujen ostoissa
ovat kuntayhtymän ulkopuolelta hankitut asiakaspalvelujen ostot (n.
13 milj. eur/kk) sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelut HUS-kuntayhtymältä (n. 2,5 milj.eur/kk). Kuntayhtymän ulkopuolelta hankittiin
asiakaspalvelujen ostoja 1-5 kk 2019 palveluittain seuraavasti:
-Lastensuojelu
-Erikoissairaanhoito
-Asumispalvelujen ostot

7,9 milj. euroa
16,9 milj. euroa
25,1 milj.euroa

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut ovat huhti- toukokuussa ollut alkuvuotta korkeammalla tasolla: 1-3 2019 yhteensä 9,7 milj. euroa ja 45 2019 yhteensä 7,3 milj. euroa.
Asumispalvelujen ostoissa suurimman erän muodostavat ikääntyneiden ympärivuorokautiset ostot, yhteensä tammi-toukokuussa 13,3
milj. euroa. Vammaisten asumispalvelujen ostot olivat yhteensä 8,0
milj.euroa.
Palvelujen ostot menolaji tulee ylittymään talousarvioon nähden 1011%.
Aineissa ja tarvikkeissa suurimman kuluerän muodostavat lääkkeet
ja hoitotarvikkeet, jotka muodostavat n. 90% menolajin kustannuksista. Hoitotarvikkeiden kulutus on n. 2 milj euroa kuukaudessa ja
lääkkeiden 1,5 milj. euroa kuukaudessa. Kulutusluvut (eur) ovat tammi-toukokuulla pysyneet tasaisina kuukausitasolla. Talousarvio tulee
ylittymään ko. menolajin kohdalla n. 3%:lla.
Vuokralaskutus on saatu pyörimään ajantasaisena, ja alkuvuode
vuokrakulut on kirjattu laskutusta vastaavana kuluna. Vahvasti näyttää tämänkin menolajin kohdalla, että talousarviosumma ei tule kattamaan menoja, vaan ylityspaine on n. jopa 15%.
Huhtikuun aikana tuottojen ja kulujen suhde kääntyi negatiiviseksi, ja
toukokuun kumulatiivinen tulos on 0,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.
Koko vuoden tulosennuste tulee jäämään alijäämäiseksi. Kesän jälkeen alijäämän koko tarkentuu huomattavasti.
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Lisätietoja: Talouspäällikkö Kenneth Ståhls, puh. 0206333205, sähköposti kenneth.stahls@kymsote.fi
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Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee raportin tiedoksi ja edellyttää, että palveluketjut
sekä tukipalvelut pyrkivät tasapainottamaan toimintakulujen kasvua
talousarvion mukaiselle tasolle sekä huolehtimaan että suunnitellun
palvelutuotannon ja siihen kohdistettujen resurssien (henkilöstö, materiaalit, palvelut) suhde on tasapainossa.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Aila Eerola, Riku Pirinen, Birgit Koskela,
Jukka Nyberg, Annikki Niiranen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
Kuntayhtymässä on käytössä Tweb-asianhallintajärjestelmä. Hallitus
on 26.4.2019 § 101 päättänyt hallitukselle ilmoitettavista
päätöksistä.
Liitteenä nro 14 yhteenveto viranhaltijapäätöksistä 31.5. – 9.7.2019.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 14 mainitut viranhaltijoiden
päätökset ajalta 31.5. – 9.7.2019 ja päättää olla käyttämättä
otto-oikeutta.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Aila Eerola, Riku Pirinen, Raimo Oksala.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Syksyn 2019 kokoukset
Hallituksen ehdotetaan kokoontuvan syksyllä 2019 perjantaisin seuraavasti:
23.8.2019
6.9.2019
20.9.2019
11.10.2019
25.10.2019
8.11.2019
22.11.2019
13.12.2019
Yhtymävaltuuston ehdotetaan kokoontuvan syksyllä 2019 seuraavasti:
perjantai 30.8.2019
perjantai 29.11.2019
Kuntakokous ehdotetaan pidettäväksi tiistaina 15.10.2019
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy esitetyn kokousaikataulun.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Muut asiat
Ei ollut muita asioita.
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158 §
Muutoksenhakuohjeet
Muutoksenhakukielto
Pöytäkirjan §:t 141, 142, 150, 152, 154, 155, 156, 157 ja 158.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan §:t 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 151.
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei
saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän hallitus.
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Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai vaihde 05 22051
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamon aukioloaika:
ma-pe klo 9.00-15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan oikaisua
 se, millaista oikaisua vaaditaan
 millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamosta.
Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai vaihde 05 22051
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamon aukioloaika:
ma-pe klo 9.00-15.00.

Valitusosoitus oikaisuvaatimuksen johdosta tehtyyn päätökseen
Pöytäkirjan § 153.
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:
 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen.
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Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saannista.
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on julkaistu nähtäväksi yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa
 päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä.
Valitusviranomainen
Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, Kuopio
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2501
Puhelinnumero: 029 564 2502
Hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on ma-pe klo 8.00-16.15
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
 päätös, johon haetaan muutosta

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 10/2019

Hallitus

16.07.2019



58

miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan
tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä
asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot
lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun.
Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa 1455/2015. Edellä mainitun lain 9§:n
mukaan oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamosta
Postiosoite: Kotkantie 41, 48210 Kotka
Käyntiosoite: Kotkantie 41 D 9, Kotka
Sähköpostiosoite: kirjaamo@kymsote.fi
Puhelinnumero: 040 6296 630 tai vaihde 05 22051
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän kirjaamon aukioloaika:
ma-pe klo 9.00-15.00.
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Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen
Pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuntayhtymän yleisessä tietoverkossa 5.8.2019.

Kokouksen puolesta
Puheenjohtaja
Seppo Rintamo

Sihteeri
Ari Nevalainen

Pöytäkirja tarkastettu

Kouvola ___.___. 2019
Päivi Sippula

Kouvola ___.___. 2019
Pirjo Matikainen
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