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Päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 3.6.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 20.6.2019.
Päätös:

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

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Eerola ja Veli-Matti Hartikainen.
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D/1592/00.01.03/2019

124 §

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitteluhanke ajalla 1.1.-14.6.2019
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsoten) palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden muutosta kilpailukyvyn, asiakaspidon, asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta on kuvattu hankeraportissa, liite
nro 1.
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. Palveluiden
saatavuutta ja saavutettavuutta on määritelty aikaisemmin käytössä
olleista toimitiloista ja kuntarajoista riippumatta, kuitenkin huomioiden jo käynnistynyt palvelujen kehittämistyö. Sairaalatoimintojen
osalta päätökset sairaalakiinteistöistä ja –paikoista on sovittu jo
vuonna 2018, joten tässä selvityksessä käsitellään sairaalapalvelujen osalta muun muassa kotisairaalaan kehittämislinjauksia. Saattohoidon osalta on valmisteilla erillinen selvitys, joka valmistuu syksyllä
ja sen vuoksi saattohoitoa ei käsitellä tässä raportissa. Palvelujen
saatavuutta ja saavutettavuutta sekä palveluverkkoa on tarkasteltu
yhteistyössä kuntien kanssa. Toimitilojen suhteen tavoitteena on ollut palveluverkon tiivistäminen ja pienten haavoittuvaisten palvelupisteiden yhdistäminen isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin palvelujen
saatavuus asiakkaan näkökulmasta paranee.
Suunnittelussa on otettu huomioon tuore ennakoiva ennuste lasten
syntyvyyden voimakkaasta laskusta sekä ennakkoennusteet ikääntyneiden määrän kasvusta. Koko maassa on tapahtunut merkittävä
käänne erityisesti syntyvyydessä verrattuna Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennusteeseen. Syntyvyyden lasku heijastuu tulevaan alueelliseen väestöennusteeseen luonnollisen väestönlisäyksen osalta. Kymenlaakso on menettäjä myös nuorten aikuisten osalta. Lähitulevaisuudessa nuoret ikäluokat ovat huomattavasti nykyisiä
pienempiä ja muutto maakunnan ulkopuolelle opiskelun ja työn takia
on suurempaa kuin muutto Kymenlaaksoon. Ikääntyneiden määrä
kasvaa myös virallisia ennusteita nopeammin ja yli 75 vuotiaiden
osalta huippu saavutetaan jo vuoteen 2025 mennessä. Kymenlaaksossa yli 85 vuotiaiden määrä tulee saavuttamaan huippunsa 2030
ja sen jälkeen.
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Kymenlaaksolaiset asuvat pääosin kaupunkien ja kuntien keskustoissa, taajamissa. Suurinta hajonta on pienissä kunnissa, joten joissakin palveluissa palvelujen keskittäminen ja palvelujen tarjoaminen
digi- ja liikkuvina palveluina on kustannustehokkaampia, kuin palvelun tuottaminen vajaakäytöllä olevassa kiinteässä palvelupisteessä.
Palvelujen tarvetta voidaan kuvata myös väestön hyvinvoinnin ja sairastavuuden avulla. Kymenlaaksossa sairastavuus painottuu kansansairauksiin sekä tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, joita alueella esiintyy enemmän kuin keskimäärin Suomessa. Kymenlaakson sairastavuus on saman suuntaista kaikissa Kymsoten kunnissa ja on maan
keskiarvoa suurempaa.
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -suunnitteluhankkeessa monialaisen asiantuntijatyöryhmän työ on ollut keskeistä. Asiantuntijoina työryhmässä ovat toimineet Kymsoten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden palvelujohtajat ja heidän nimeämänsä asiantuntijat lasten ja nuorten, aikuisten monialaisista, mielenterveys- ja päihdetyön, vastaanotto-, kuntoutus- ja suun terveydenhuollon, koti-,
asumis- ja hoivapalvelujen sekä sairaalapalveluista. Henkilöstön
edustajat ovat osallistuneet tiiviisti valmisteluun.
Raportissa kuvataan, miten asiantuntijoiden mielestä palvelut voitaisiin järjestää ja tuottaa Kymsotessa ottaen huomioon asiakkaiden
näkökulmasta palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, työtekijänäkökulma sekä kustannustehokkuus.
Asiantuntijatyöryhmä esittää, että palveluverkkoa tiivistetään ja pienistä yksiköistä luovutaan ja palvelut siirretään monialaisiksi kokonaisuuksiksi. Liikkuvia palveluja kehitetään korvaamaan ja täydentämään kiinteää palveluverkkoa. Digitaaliset ja etäpalvelut täydentävät
palvelukokonaisuuksia ja mahdollistavat asiakkaille entistä joustavammat mahdollisuudet hakeutua palvelujen piiriin. Omahoito korostuu muun muassa kotikuntoutusta ja virtuaalihoivaa kehitetään. Palveluja ja palveluverkkoa suunniteltaessa on otettu huomioon palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät, joita ovat
muun muassa väestökehitys, sairastavuus, kulkuyhteydet, väestön
luontainen liikkuminen ja palvelujen käyttöaste eri toimipisteissä.
Ikääntyneiden palvelurakenne on Kymenlaaksossa hyvin laitospainotteinen. Yli 75 vuotiaista tehostetun palveluasumisen peittävyys on
9,25%, kun kansallinen tavoite on 6%. Tehostetulle palveluasumiselle asetettiin tavoitteeksi 7,5% taso vuoden 2020 loppuun mennessä
ja vuoden 2022 loppuun mennessä tavoite olisi 6%.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 9/2019

Hallitus

07.06.2019

6

Tavoitteen toteutumisen tueksi vahvistetaan kotikuntoutusta ja kotiin
vietäviä palveluja esimerkkinä virtuaalihoiva ja etäkuntoutus. Muutos
on laaja ja edellyttää huolellista jatko- ja toimeenpanosuunnitelmaa.
Suunnitelman valmistelussa oman haasteensa on asettanut tarvittavien tietojen hankala saaminen. Uuden LifeCare-asiakastietojärjestelmän tilastot ovat olleet vielä vieraita käyttäjille ja osa tiedoista on
kirjautuneet väärin. Aikaisempien vuosien kuntakohtaiset tiedot eivät
ole olleet käytettävissä toukokuun loppuun mennessä. Suunnitelman
valmistelun edetessä kuntien tiukka ja yhä tiukkeneva taloudellinen
tilanne vahvistivat kustannustehokkaan ja tiiviin palveluverkon suunnittelua. Tiivis palveluverkko varmistaa palvelujen saatavuuden alentaen joidenkin palvelujen saavutettavuutta perinteisillä asiointitavoilla
kuten esimerkiksi käynteinä vastaanotoilla. Tavoitteena on parantaa
palvelujen saavutettavuutta digi-, etä- ja liikkuvia palveluja lisäämällä.
Lisätietoja antaa: Projektipäällikkö Asta Saario, p. 044 7676702,
sähköposti: asta.saario(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää lausunnot
jäsenkunnilta.
Asian käsittely
Puheenvuoroja käyttivät: Asta Saario, Riku Pirinen, Aila Eerola,
Raimo Oksala, Seppo Rintamo, Jorma Haapanen, Annikki Niiranen,
Ismo Korhonen, Jari Käki, Tapio Karvonen, Veli-Matti Hartikainen,
Vappu Kuokka, Birgit Koskela ja Matti Astola.
Toimitusjohtajan kokouksessa täsmennetty esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää lausunnot
jäsenkunnilta 15.8.2019 mennessä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 9/2019

Hallitus

07.06.2019

7

D/1575/02.02.02/2019

125 §

Sairaalahankkeiden kustannusarvioiden tarkistaminen
Kuntayhtymän tytäryhtiö Carea-Sairaalat Oy on valmistellut Kymenlaakson molempien sairaalahankkeiden suunnittelua ja toteuttamista. Rakentamisvaiheessa on Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeesta sairaalan ns. kuuma osa eli G-osa.
Ratamokeskuksen pohjanvahvistustyöt (stabiloinnit) on tehty. Käynnissä ovat paalutus- ja maanrakennustyöt. Rakennusurakka käynnistyy suunnitelman mukaan elokuussa 2019.
Yhtymäkokouksessa 28.4.2017 oli käsittelyssä STM:n poikkeuslupapäätöksen lisäksi myös molempien hankkeiden kustannusarviot.
Keskussairaalan 155 milj. euron kustannusarvio perustui vuonna
2015 hyväksyttyyn hankeohjelmaan (139 milj.euroa) sekä talven
2017 sote-uudistusvalmisteluun liittyvään vuodeosastotoiminnan
keskittämissuunnitelmaan (16 milj. euroa). Ratamokeskuksen osalta
talven 2017 aikana supistettiin aiemmin laadittua hankeohjelmaa sovitun erikoissairaanhoidon työnjaon mukaiseksi ja supistettu kokonaisuus päätyi 62 milj. euron kokonaiskustannusarvioon.
Molempien hankkeiden osalta on varsinaisten toteuttamis-ja tilaohjelmien myötä on tarkennettu hankesuunnitelmien toiminnallisia kokonaisuuksia, joilla on myös kustannusarviovaikutuksia. Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen osalta hankekokonaisuuden tarkennettu kustannusarvio on yhteensä 169 milj. euroa ja siinä
kasvua vuoden 2017 tilanteeseen 14 milj. euroa.
Rakennusosakohteittain kustannusarvio on tarkentunut seuraavasti:
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G-osan kustannusarvion muutos yhteensä 16,4 milj. euroa muodostuu seuraavista eristä:

Ratamokeskuksen osalta alkuperäinen kustannusarvio 2/2017 (Kouvolan kaupunki) oli yhteensä 62 milj. euroa. Suunnittelun edettyä toteuttamis- ja tilaohjelmavaiheeseen on kokonaiskustannusarvio tarkentunut 68 milj. euroon ja muutokset ovat syntyneet seuraavista
kustannuseristä:

Keskussairaalahankkeen kustannusarvion nettomuutos on yhtymäkokouksen 28.4.2017 vahvistamaan kustannusarvioon verrattuna
yhteensä 14 milj. euroa ja kokonaiskustannusarvio 169 milj. euroa.
Ratamokeskuksen kustannusarvion muutos kevään 2017 tilanteeseen on 6 milj. euroa ja kokonaiskustannusarvio 68 milj. euroa. Sairaalahankkeiden tarkistetut kustannusarviot ovat siten yhteensä 237
milj. euroa esittelymuistiossa esitetyin perustein.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että sairaalahankkeiden kustannusarviot vahvistetaan toteuttamissuunnittelun ja tilaohjelmien perusteella seuraavasti:
 Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke, 169 milj. euroa
 Ratamokeskushanke, 68 milj. euroa.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Raimo Oksala, Seppo Rintamo ja Annikki
Niiranen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1574/02.05.04.00/2019

126 §

Euroopan investointipankin lainasopimuksen hyväksyminen
Kymsoten 100% tytäryhtiö Carea-Sairaalat Oy rakennuttaa, rahoittaa
ja omistaa valmisteilla olevat Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen sekä Ratamokeskuksen, yhteensä
237 milj. euron investoinnit. Yhtiö on valmistellut hankkeiden rahoituksen. Ensimmäinen 68,5 milj. euron rahoitus on kilpailutettu vuonna 2016 (Kuntarahoitus Oyj), millä rahoitetaan keskussairaalan laajennusosia (G ja F) sekä Ratamokeskuksen aloitusta. Kesällä 2018
kilpailutettuun 170 milj. euron tarjouskierrokseen osallistui myös EIB
(Euroopan Investointipankki) ja pankki valittiin tarjouskierroksella toiseksi em. rahoituskokonaisuuden rahoittajaksi. Pankin hyväksymien
käytäntöjen mukaan lainansaajana tulee kuitenkin olla suoraan julkinen yhteisö, mistä syystä rahoitussopimus tulisi tehdä EIB:n ja Kymsote-kuntayhtymän välisenä. EIB:n rahoitus kohdistetaan keskussairaalan peruskorjausosuuteen ja Ratamokeskukseen.
Euroopan Investointipankin asiantuntijat vierailivat tammikuussa
2019 Kymsotessa ja tutustuivat tarkemmin kuntayhtymän toimintaan,
rakennusinvestointiohjelmaan ja tuolloin valmisteilla olleeseen soteja maakuntauudistukseen. Investointipankin osuus hankkeiden kokonaisrahoitustarpeesta on noin 50% eli 120 milj. euroa.
Sopimusneuvottelut Euroopan Investointipankin kanssa aloitetaan,
kun pankki on hyväksynyt rahoituksen. Allekirjoitettava puitesopimus
sisältää mm. ehdot laina-ajasta (25v), lainan nostoajasta (3-4v) ja
nostoeristä. Rahoitus voidaan nostaa joko vaihtuvakorkoisena tai
kiinteäkorkoisena. Hinta määräytyy kunkin nostohetken mukaisesti.
Pankille toimitetaan vuosittain raportti hankkeiden toteutumisesta ja
loppuraportti hankkeiden valmistuttua. Sopimus sisältää myös rahanpesuun, harmaaseen talouteen ja muihin rikollisiin toimiin liittyviä
valvonta- ja raportointivelvollisuuksia. Euroopan Investointipankin
hallintoneuvosto päättää rahoituksesta heinäkuussa tai syyskuussa
2019.
Kuntayhtymä tekee lainasopimuksen rahoituksesta edelleen tytäryhtiön Carea-Sairaalat Oy:n kanssa vastaavilla ehdoilla kuin sopimus
Investointipankin kanssa on tehty.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, p. 0206332000, sähköposti annikki.niiranen(a)kymsote.fi
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Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että
1. kuntayhtymän toimitusjohtaja ja hallintojohtaja yhdessä valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan Euroopan Investointipankin ja Kymsote-kuntayhtymän välisen 120 miljoonan
euron rahoitussopimuksen yhdessä tai useammassa erässä
vuosien 2019-2023 sairaalahankkeiden investointiohjelman
toteuttamiseksi.
2. ja että, pöytäkirja tämän kokouksen osalta tarkastetaan kokouksessa.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1589/02.05.06/2019

127 §

Omavelkainen takaus Carea-Sairaalat Oy:lle - Keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushanke
Carea-Sairaalat Oy:n hakemus 21.5.2018:
”Carea-Sairaalat Oy on kuntayhtymän 100% omistama yhtiö. Yhtiö
rakennuttaa ja rahoittaa Kymenlaakson keskussairaalan laajennusja peruskorjaushankkeen. Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 155 milj. euroa. Tavoitteena on, että yhtiö hankkii vuoden 2018 aikana tarvittavan rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi.
Valmisteilla olevan sote- ja maakuntauudistuksen lakiehdotuksen
(maakuntalaki) yhtiön omaisuus sekä velkasitoumukset siirtyisivät
Maakuntien Tilakeskus Oy:lle, ja siirtyvistä velkasitoumuksista ne,
jotka on allekirjoitettu 28.2.2019 mennessä, saavat jatkossa valtiontakauksen. Tällä on merkittävä vaikutus lainarahoituksen hintaan, ja
tästä syystä tulee varautua rahoituksen hankkimiseen vuoden 2018
aikana.
Carea-kuntayhtymän yhtymäkokous on 12.6.2015 myöntänyt omavelkaisen takauksen hankkeen 120 milj. euron lainaosuudelle. Velkakirjoja tähän takauspäätökseen kohdistettuna on 68,5 milj. euron
osalta (Kuntarahoitus Oyj velkakirja nro 18178/16). Hankkeen loppurahoitukselle tarvittava takaus on siten yhteensä 35 milj. euroa.
Haettava takaus kuuluu EU:n valtiontukisäädösten piiriin, joka rajoittaa kunnan/kuntayhtymän takauksen antamisen mahdollisuudet
80%:in lainapääomasta siltä osin, kun hanke ei ole luettavissa ns.
SGEI-hankkeisiin. SGEI tiedonannon mukaan, jos rakennusta ei
hyödynnetä taloudellisessa toiminnassa vaan rakennuksessa harjoitetaan esim. solidaarisuusperiaatteen mukaista ei taloudellista toimintaa EU:n valtiontukisäännöt eivät tule sovellettavaksi. Kun yhtiön
rakennuttamassa kiinteistössä tuotetaan julkisia, omakustannushintaan perustuvia terveydenhuoltopalveluja, ei valtiontukisäännösten
takausrajoite tule hankkeessa sovellettavaksi. SGEI-hankkeissa
100% takaus lainapääomalle on mahdollinen.
Kuntalain 129§:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyissä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävillä vastavakuuksilla. Kuntayhtymä ei ole vaatinut
vastavakuuksia aiemmin myöntämälleen 120 milj. euron takaukselle.
Yhtiön taloudellinen kyky huolehtia rahoitukseen liittyvien maksujen
(lainanlyhennykset, korot) suorittamiseksi on suoraan verrannollinen
vuokralaisilta perittävien vastikkeiden kertymiseen.
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Ts. jos vuokralaisena toimiva Carea-kuntayhtymä suorittaa vastikkeet vuokrasopimusten mukaisesti, pystyy yhtiö huolehtimaan rahoitukseen liittyvien maksuerien suorittamisesta. Edellytyksenä on tietenkin lisäksi, että yhtiön taloutta kokonaisuutena hoidetaan huolellisesti.
Carea-Sairaalat Oy esittää, että kuntayhtymä myöntää Carea-Sairaalat Oy:lle kahdenkymmenen vuoden omavelkaisen takauksen
keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen yhteensä 35
milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeutta tarkemmin tarvittaessa
yksilöidä lainat, joihin takauspäätös kohdistu.”
Carea-Sairaalat Oy:n hallitus on 18.5.2018 päättänyt hakea kuntayhtymän takausta yhteensä 35 milj. euron lainapääomalle. Kuntayhtymän näkökulmasta ei kuntalain 129§:n mukaista vastavakuutta ole
tarkoituksenmukaista vaatia yhtiöltä, koska yhtiö rahoittamat ja rakennuttamat kiinteistöt tulevat kokonaisuudessa kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön vuokrasopimuksilla. Kuntayhtymä ei ole myöskään perinyt konserniyhtiöiltä takausprovisiota.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, puh. 020 633 2000,
annikki.niiranen@carea.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen 35 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenen vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan
oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös:
Hyväksyttiin.
______________________
Yhtymäkokous 12.6.2018
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen 35 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenen vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan
oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Merkittiin, että Jukka Nyberg poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Tapio Karvonen.
______________________
Hallitus 23.11.2018, 144 §
Carea-Sairaalat Oy:n hallitus 30.10.2018:
Hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2018 hakea omavelkaista takausta keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeelle Carea
kuntayhtymältä. Takausta haettiin aiemmin 12.6.2015 päätetyn 120
milj. euron takauksen lisäksi 35 milj. euroa. Yhtymäkokous on
12.6.2018 päättänyt myöntää takauksen 35 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenen (20) vuoden laina-ajalle.
Yhtiö on kilpailuttanut syyskuussa keskussairaala hankkeen rahoitusta yhteensä 106,9 milj. euroa. Lainatarjousten valmisteluvaiheessa tarkistettiin vielä maksuvelvoitteiden laina-aikaa sekä 20 vuoden
että 25 vuoden lyhennysajoilla. Kun tilojen tulevan päävuokralaisen
Kymsoten talouteen ja toimintakulujen tasoon on toiminnan ensimmäisinä vuosina odotettavissa merkittäviä kustannusten säästöpaineita, olisi tarkoituksenmukaista hakea kuntayhtymältä takausajan
pidentämistä aiemmin päätetystä 20 vuodesta 25 vuoteen. Tavoitteena on, että velkapääoman lyhennykset aloitetaan vasta kun rakennushankkeet ovat kokonaisuudessaan valmiit 2023 vuoden lopulla.
Hallitus päättää hakea omavelkaisen takausajan pidentämistä 25
vuoteen Carea kuntayhtymältä keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen yhteensä 35 milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeutta tarkemmin tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin takauspäätös
kohdistuu.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takausajan pidentämisen 25 vuoteen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen yhteensä 35 milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeuttaa tarkemmin tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin
takauspäätös kohdistuu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Merkittiin, että tämän asiakohdan käsittelyn osalta Seppo Rintamo,
Tarja Alastalo, Birgit Koskela, Jukka Nyberg ja Riku Pirinen eivät
osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula ja Kalle Ylimäki toimi Tarja
Alastalon varajäsenenä.
_________________________
Yhtymäkokous 30.11.2018
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takausajan pidentämisen 25 vuoteen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen yhteensä 35 milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeuttaa tarkemmin tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin
takauspäätös kohdistuu.
Päätös:

Hyväksyttiin
Merkittiin, että Jukka Nyberg, Seppo Rintamo, Helena Kinnunen,
Riku Pirinen ja Birgit Koskela poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Tapio Karvonen.
________________

Hallitus 7.6.2019
Carea-kuntayhtymä on myöntänyt Carea-Sairaalat Oy:lle Kymenlaakson keskussairaalan laajennus-ja peruskorjaushankkeen 155
milj. euron velkavastuille omavelkaiset takaukset 12.6.2015 ja
30.11.2018 25-vuoden takausajalle.
Sairaalahankkeiden 50% rahoittajaksi on vuoden 2019 rahoitusneuvotteluissa tullut mukaan Euroopan Investointipankki. Pankin käytäntöjen mukaan sopimuskumppanin tulee olla julkinen yhteisö eli tässä
tapauksessa Kymsote-kuntayhtymä. Kuntayhtymä tekee lainasopimuksen edelleen tytäryhtiö Carea-Sairaalat Oy:n kanssa sairaalahankkeiden rahoittamisesta vastaavilla ehdoilla kuin pääsopimus Investointipankin kanssa.
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Kun sairaalahankkeiden rahoitussopimuksista 50% tullaan tekemään
suoraan Kymsote-kuntayhtymän kanssa, tulee tytäryhtiölle annettua
155 milj. euron omavelkaista takausta Kymenlaakson keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeeseen pienentää vastaavasti.
Keskussairaalahankkeen tarkistettu kokonaiskustannusarvio on 169
milj. euroa ja Euroopan Investointipankin lainarahoitusta tullaan kohdentamaan keskussairaalan F-osan rakentamiseen ja peruskorjaukseen yhteensä 79 milj. euroa. Takausvastuu keskussairaalan laajenus- ja peruskorjaushankkeiden maksuvelvoitteista muodostuu siten
90 milj. euroksi.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen keskussairaalan laajennus- ja peruskorjaushankkeen 90 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että tämän asiakohdan käsittelyn osalta Seppo Rintamo,
Birgit Koskela, Riku Pirinen, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg eivät
osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula ja Riku Pirisen varajäsen Kari
Huovila toimi jäsenenä.
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D/1590/02.05.06/2019

128 §

Omavelkainen takaus Carea-Sairaalat Oy:lle - Ratamokeskus-hanke
Carea-Sairaalat Oy:n hakemus 21.5.2018:
”Carea-Sairaalat Oy on kuntayhtymän 100% omistama yhtiö. Yhtiö
rakennuttaa ja rahoittaa Kouvolassa Ratamokeskus-hankkeen.
Hankkeen rahoitettava kokonaiskustannusarvio on 62,1 milj. euroa.
Tavoitteena on, että yhtiö hankkii vuoden 2018 aikana tarvittavan rahoituksen hankkeen toteuttamiseksi. Valmisteilla olevan sote- ja
maakuntauudistuksen lakiehdotuksen (maakuntalaki) yhtiön omaisuus sekä velkasitoumukset siirtyisivät Maakuntien Tilakeskus
Oy:lle, ja siirtyvistä velkasitoumuksista ne, jotka on allekirjoitettu
28.2.2019 mennessä, saavat jatkossa valtiontakauksen. Tällä on
merkittävä vaikutus lainarahoituksen hintaan, ja tästä syystä tulee
varautua rahoituksen hankkimiseen vuoden 2018 aikana.
Haettava takaus kuuluu EU:n valtiontukisäädösten piiriin, joka rajoittaa kunnan/kuntayhtymän takauksen antamisen mahdollisuudet
80%:in lainapääomasta siltä osin, kun hanke ei ole luettavissa ns.
SGEI-hankkeisiin. SGEI tiedonannon mukaan, jos rakennusta ei
hyödynnetä taloudellisessa toiminnassa vaan rakennuksessa harjoitetaan esim. solidaarisuusperiaatteen mukaista ei taloudellista toimintaa EU:n valtiontukisäännöt eivät tule sovellettavaksi. Kun yhtiön
rakennuttamassa kiinteistössä tuotetaan julkisia, omakustannushintaan perustuvia terveydenhuoltopalveluja, ei valtiontukisäännösten
takausrajoite tule hankkeessa sovellettavaksi. SGEI-hankkeissa
100% takaus lainapääomalle on mahdollinen.
Kuntalain 129§:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu
vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyissä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut
tulee turvata riittävillä vastavakuuksilla. Kuntayhtymä ei ole vaatinut
vastavakuuksia aiemmin myöntämälleen 120 milj. euron takaukselle.
Yhtiön taloudellinen kyky huolehtia rahoitukseen liittyvien maksujen
(lainanlyhennykset, korot) suorittamiseksi on suoraan verrannollinen
vuokralaisilta perittävien vastikkeiden kertymiseen. Ts. jos vuokralaisena toimiva Carea-kuntayhtymä suorittaa vastikkeet vuokrasopimusten mukaisesti, pystyy yhtiö huolehtimaan rahoitukseen liittyvien
maksuerien suorittamisesta. Edellytyksenä on tietenkin lisäksi, että
yhtiön taloutta kokonaisuutena hoidetaan huolellisesti.
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Carea-Sairaalat Oy esittää, että kuntayhtymä myöntää Carea-Sairaalat Oy:lle kahdenkymmenen vuoden omavelkaisen takauksen Ratamokeskus-hankkeen yhteensä 62,1 milj. euron maksuvelvoitteille
sekä oikeutta tarkemmin tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin takauspäätös kohdistu.”
Carea-Sairaalat Oy:n hallitus on 18.5.2018 päättänyt hakea kuntayhtymän takausta yhteensä 62,1 milj. euron lainapääomalle. Kuntayhtymän näkökulmasta ei kuntalain 129§:n mukaista vastavakuutta ole
tarkoituksenmukaista vaatia yhtiöltä, koska yhtiö rahoittamat ja rakennuttamat kiinteistöt tulevat kokonaisuudessa kuntayhtymän sosiaali- ja terveydenhuollon käyttöön vuokrasopimuksilla. Kuntayhtymä ei ole myöskään perinyt konserniyhtiöiltä takausprovisiota.
Lisätietoja: Toimitusjohtaja Annikki Niiranen, puh. 020 6332000,
annikki.niiranen@carea.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen Ratamokeskus-hankkeen 62,1 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenen vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen ja Kalle Ylimäki.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________________
Yhtymäkokous 12.6.2018
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen Ratamokeskus-hankkeen 62,1 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenen vuoden laina-ajalle, ja että Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Annikki Niiranen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hyväksyttiin.
Merkittiin, että Jukka Nyberg poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Tapio Karvonen.

_______________________
Hallitus 23.11.2018, 145 §
Carea-Sairaalat Oy:n hallitus 30.10.2018:
Hallitus päätti kokouksessaan 18.5.2018 hakea omavelkaista takausta Ratamokeskus- hankkeelle Carea kuntayhtymältä. Takausta
haettiin 62,1 milj. euron maksuvelvoitteille. Yhtymäkokous on
12.6.2018 päättänyt myöntää takauksen kahdenkymmenen (20)
vuoden laina-ajalle.
Yhtiö on kilpailuttanut syyskuussa Ratamokeskus- hankkeen rahoitusta yhteensä 62,1 milj. euroa. Lainatarjousten valmisteluvaiheessa
tarkistettiin vielä maksuvelvoitteiden laina-aikaa sekä 20 vuoden että
25 vuoden lyhennysajoilla. Kun tilojen tulevan päävuokralaisen Kymsoten talouteen ja toimintakulujen tasoon on toiminnan ensimmäisinä vuosina odotettavissa merkittäviä kustannusten säästöpaineita,
olisi tarkoituksenmukaista hakea kuntayhtymältä takausajan pidentämistä aiemmin päätetystä 20 vuodesta 25 vuoteen. Tavoitteena on,
että velkapääoman lyhennykset aloitetaan vasta kun rakennushankkeet ovat kokonaisuudessaan valmiit 2023 vuoden lopulla.
Hallitus päättää hakea omavelkaisen takausajan pidentämistä 25
vuoteen Carea kuntayhtymältä Ratamokeskus-hankkeen yhteensä
62,1 milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeutta tarkemmin tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin takauspäätös kohdistuu.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää takausajan pidentämisen 25 vuoteen Ratamokeskus-hankkeen yhteensä 62,1 milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeuttaa tarkemmin
tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Merkittiin, että tämän asiakohdan käsittelyn osalta Seppo Rintamo,
Tarja Alastalo, Birgit Koskela, Jukka Nyberg ja Riku Pirinen eivät
osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula ja Kalle Ylimäki toimi Tarja
Alastalon varajäsenenä.
_______________________
Yhtymäkokous 30.11.2018
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymä myöntää takausajan pidentämisen 25 vuoteen Ratamokeskus-hankkeen yhteensä 62,1 milj. euron maksuvelvoitteille sekä oikeuttaa tarkemmin
tarvittaessa yksilöidä lainat, joihin takauspäätös kohdistuu
Päätös:

Hyväksyttiin
Merkittiin, että Jukka Nyberg, Seppo Rintamo, Helena Kinnunen,
Riku Pirinen ja Birgit Koskela poistuivat asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Puheenjohtajana toimi tämän asian käsittelyn ajan Tapio Karvonen.
________________________________

Hallitus 7.6.2019
Carea-kuntayhtymä on myöntänyt Carea-Sairaalat Oy:lle Ratamokeskuksen 62 milj. euron velkavastuille omavelkaiset takaukset
12.6.2018 ja 30.11.2018 25-vuoden takausajalle.
Sairaalahankkeiden 50% rahoittajaksi on vuoden 2019 rahoitusneuvotteluissa tullut mukaan Euroopan Investointipankki. Pankin käytäntöjen mukaan sopimuskumppanin tulee olla julkinen yhteisö eli tässä
tapauksessa Kymsote-kuntayhtymä. Kuntayhtymä tekee lainasopimuksen edelleen tytäryhtiö Carea-Sairaalat Oy:n kanssa sairaalahankkeiden rahoittamisesta vastaavilla ehdoilla kuin pääsopimus Investointipankin kanssa.
Kun sairaalahankkeiden rahoitussopimuksista 50% tullaan tekemään
suoraan Kymsote-kuntayhtymän kanssa, tulee tytäryhtiölle annettua
62 milj. euron omavelkaista takausta Ratamokeskuksen rakentamisen maksuvelvoitteille pienentää vastaavasti. Ratamokeskuksen
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tarkistettu kokonaiskustannusarvio on 68 milj. euroa ja Euroopan Investointipankin lainarahoitusta tullaan kohdentamaan rakentamiseen
yhteensä 39,6 milj. euroa. Takausvastuu Ratamokeskuksen maksuvelvoitteista muodostuu siten 28,4 milj. euroksi.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myöntää omavelkaisen takauksen Ratamokeskuksen 28,4 milj. euron maksuvelvoitteille ja kahdenkymmenenviiden (25) vuoden laina-ajalle, ja että
Carea-Sairaalat Oy:n hallitukselle annetaan oikeudet myöhemmin
yksilöidä lainat, mihin takauspäätös kohdistuu.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Merkittiin, että tämän asiakohdan käsittelyn osalta Seppo Rintamo,
Birgit Koskela, Riku Pirinen, Pirjo Matikainen ja Jukka Nyberg eivät
osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.
Puheenjohtajana toimi Päivi Sippula ja Riku Pirisen varajäsen Kari
Huovila toimi jäsenenä.
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D/1591/00.02.00/2019

129 §

Vuoden 2019 talousarvion tarkistaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kiinteiden rahoitusosuuksien osalta
Kuntayhtymän talousarvion 2019 myyntituotot perustuvat jäsenkunnilta laskutettaviin palveluihin seuraavasti:
Erikoissairaanhoito
216,9m€
POKS-osastohoito
12,0m€
Hoiku kuntoutuspalvelut
7,0m€
Ent. Carean sospa-yksiköt 14,1m€

Tuotteistetut palvelut
Laskutus palvelujen käytön
mukaan

PTH ja sosiaalipalvelut

Kiinteä vuosisopimus

377,7m€

Kunnista Kymsotelle siirtyneen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta päätettiin palvelujen rahoituksesta kiinteillä rahoitusosuuksilla, yhteensä 377,7 milj. euroa. Talousarvion valmisteluvaiheessa syksyllä 2018 kuntien kiinteät osuudet muodostettiin pääosin
talousarvion 2018 mukaisina. Kuntien kanssa tehdyissä palvelusopimuksissa kuitenkin sovittiin yhteisesti, että kunnan tilinpäätöksen
2018 perusteella palvelusopimusta tullaan tarkistamaan toukokuuhun 2019 mennessä, mikäli tilinpäätösarvio ja lopullinen tilinpäätös
poikkeavat oleellisesti toisistaan, ja että menettelystä sovitaan kuntajohtajien neuvottelukunnassa.
Asiaa on valmisteltu kuntien talousjohdon kesken huhti-toukokuun
aikana sekä käsitelty kuntajohtajien neuvottelukunnan kokouksessa
29.5.2019. Tarkistamistyön tuloksena kuntien tilinpäätöksen mukaiset kiinteät rahoitusosuudet verrattuna talousarvioon muodostuivat
seuraaviksi:
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Tilinpäätöksen 2018 perusteella jäsenkuntien perusterveydenhuollon
ja sosiaalipalvelujen kiinteiden rahoitusosuuksien vuosiarvoa ehdotetaan korotettavaksi 3.300.092 euroa ja korotettujen rahoitusosuuksien laskutus ehdotetaan aloitettavaksi 1.7.2019 lukien. Kunnittain
osuuksien muutokset näkyvät yllä olevassa taulukossa.
Rahoitusosuuksien muutos vaikuttaa kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmaosiin. Muutokset laskelmiin on esitetty liitteissä nro 2 ja 3.
Lisätietoja: Talousjohtaja Helena Kinnunen, puh. 020 6332001, sähköposti: helena.kinnunen(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus esittää yhtymävaltuustolle,
 että vuoden 2019 talousarviota muutetaan liitteiden nro 2 ja 3
mukaisesti perusteena perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen kiinteiden rahoitusosuuksien tarkentaminen tilinpäätöksen 2018 mukaisiksi, ja että
 kuntien kanssa tehdyt palvelusopimukset päivitetään vastaamaan muuttunutta tilannetta.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1099/01.01.04.02/2019

130 §

Oikaisuvaatimus Kati Homasen virkasuhde
Asia
Kymsote on 10.5.2019 vastaanottanut Kati Homasen oikaisuvaatimuksen (liite nro 4), jossa vaaditaan Homasen virkasuhteen koeaikapurkua koskevan päätöksen (toimitusjohtaja 24.4.2019, 18/2019)
kumoamista sekä virantoimituksen jatkamista keskeytyksettä.
Oikaisuvaatimusta perustellaan sillä, että Homanen on siirtynyt Kymsoten palvelukseen sen perustamisvaiheessa v. 2019 alussa liikkeenluovutuksella, ja palvelussuhteen ehtojen olisi siten tullut säilyä
ennallaan, eikä koeaikaa olisi voitu käyttää. Työtehtävien kerrotaan
säilyneen vähintään yhtä vaativina kuin aiemmin. Lisäksi oikaisuvaatimuksessa ilmoitetaan, että Homanen olisi vastaanottanut virkamääräyksen vasta viran koeaikapurun yhteydessä, eikä koeaikapurku
siksi olisi oikeutettu. Lisäksi vedotaan virkamääräyksen vääräksi väitettyyn allekirjoittajaan. Koeaikapurun perusteiden osalta todetaan,
että Homasta olisi hyvissä ajoin ennen koeaikapurkua tullut informoida tulevaisuudessa tehtävän purun perusteista ja hänen toimintaansa koskevista kehitystarpeista. Lisäksi ilmoitetaan, ettei koeaikapurku voisi perustua kuulopuheisiin. Oikaisuvaatimuksessa myös esitetään käsityksiä koeaikapurun perusteiden salassapidosta.
Perustelut esitykselle
Kati Homanen on erillisen hakumenettelyn seurauksena tullut valituksi Kymsoten palvelukseen täysin uudenlaiseen virkaan, jota hän
on erikseen hakenut. Virkavalintaa koskevassa päätöksessä (hallituksen päätöksen 29.6.2018, 94 §) on ilmoitettu neljän kuukauden
koeajasta. Valintapäätökseen ei ole määräajassa haettu muutosta,
mikä tarkoittaa, ettei valintapäätöksen sisältämään koeajan asettamiseen voida tässä vaiheessa puuttua. Koeajan asettaminen on tullut lainvoimaiseksi.
Kymsote katsoo lisäksi, että Homasella on kyllä ollut mahdollisuus
siirtyä Kymsoten palvelukseen liikkeenluovutuksella, mutta hän on
tietoisesti hakeutunut uuteen Kymsoten perustamisvaihetta varten
haussa olleeseen virkaan, joka on ollut sisäisesti haettavana. Hakuprosessi on perustunut sisäisesti tarkemmin määritettyyn menettelyyn, jota on voitu käyttää Kymsoten perustamisvaiheessa. Julkisesta hakumenettelystä voidaan kunnallisesta viranhaltijasta
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annetun lain (ns. viranhaltijalaki) 4 §:n 3 mom. perusteella joustaa
esimerkiksi liikkeenluovutustilanteissa. Tilanteessa onkin käytetty sisäistä, kiinnostuskartoitukseen perustunutta hakumenettelyä.
Uusiin perustettuihin virkoihin on järjestelmällisesti sisällytetty neljän
kuukauden koeaika, jonka myös työntekijäjärjestöt ovat kokousmuistioiden perusteella hyväksyneet. Koeaika on organisaatiossa yhteistuumin mielletty tarpeelliseksi uusissa viroissa, joissa viranhaltijan
asema tai tehtävät tulisivat selvästi poikkeamaan aiemmasta.
Viranhaltijalain 8 § 3 mom. perusteella saman työnantajan uudessa
virassa voidaan käyttää koeaikaa vain, jos viranhaltijan tehtävissä tai
asemassa tapahtuu huomattava muutos. Säännöstä ei siis sovelleta
uuteen työnantajaan, joka voi vapaasti käyttää uusissa viroissaan
koeaikaa.
Kymsote katsoo, että Homasen hakeuduttua Kotkan kaupungilta
omasta tahdostaan uuteen haussa olleeseen virkaan Kymsotelle, ei
Kymsotessa kyse ole ollut samasta työnantajasta, eli koeaikaa on
voitu vapaasti käyttää. Vaikka Homasen tulkittaisiin siirtyneen liikkeenluovutuksella ja uusi työnantaja samastuisikin vanhaan, on Homasen asemassa kuitenkin tapahtunut huomattava muutos, joka oikeuttaa koeajan käyttämisen. Homanen on saanut vastuulleen uudenlaisen tehtäväkokonaisuuden uudessa aiempaan nähden täysin
erikokoisessa organisaatiossa, jonka toimintakulttuuri, työtehtävät ja
johtamisvalmiuksien tarve on selvästi poikennut aiemmasta. Tämä
on suoraan näkynyt myös Homasen palkkauksessa, joka on noussut
n. 30 % aiempaan verrattuna. Homasen koeajan käyttämiselle on ollut myös viranhaltijalain 8 §:n 3 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä
peruste. Muutoksen ei tarvitse kohdistua viranhaltijan tehtäviin, kuten oikaisuvaatimuksessa esitetään, vaan muutoksessa voidaan tarkastella puhtaasti viranhaltijan asemaa. On kuitenkin huomattava,
että myös uuden viran tehtäväsisältö on selvästi eronnut aiemmasta.
Kymsote toteaa, että Homanen on saanut virkavalintaansa koskevan
päätöksen sekä virkamääräyksen asianmukaisesti tiedokseen jo virkavalintaa koskevan päätöksenteon yhteydessä. Virkamääräyksen
vastaanottamisen ajankohdalla ei yleensäkään ole merkitystä arvioitaessa koeajan asettamisen lainmukaisuutta ja lainvoimaisuutta.
Koeajan asettaminen ja kesto on selvästi ilmaistu virkavalintapäätöksessä, jonka Homanen on saanut tiedokseen kesällä 2018, ja joka
on sittemmin tullut myös lainvoimaiseksi.
Koeaikapurun väitettyjen virheellisten perusteiden osalta todetaan,
ettei koeajan perustelulle ole olemassa muita aineellisoikeudellisia
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edellytyksiä kuin se, ettei koeaikapurkua voida tehdä koeajan tarkoitukseen nähden syrjivillä tai epäasiallisilla perusteilla (viranhaltijalaki
8 § 4 mom.). Koeaikapurku ei edellytä vastaavaa varoitusmenettelyä
kuin viran irtisanominen. Työnantaja on purkamispäätöksessä riittävässä määrin vedonnut koeajan purkamisen syyhyn sekä ilmoittanut
Homaselle syyn jo kuulemiskutsusta lähtien. Syytä voidaan pitää vallitsevan oikeuskäytännön mukaan riittävänä.
Virkamääräyksen allekirjoittajalla ei ole merkitystä arvioitaessa koeajan tai koeaikapurun laillisuutta. On kiistatonta, että Homanen on
aloittanut virantoimituksen ryhtymällä virkavalintapäätöksessä sekä
virkamääräyksessä tarkoitetun palvelussuhteen mukaiseen työhön
Kymsoten palveluksessa.
Lopuksi todetaan, että oikaisuvaatimuksessa esitetty, asiaan liittymätön väite siitä, että koeaikapurun syyt olisivat salassapidettäviä,
on virheellinen. Virkaa koskevan koeaikapurun syyt ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain perusteella julkisia. Lisäksi
huomautetaan, ettei tällaisella julkisuusarvioinnilla ole vaikutusta oikaisuvaatimuksen käsittelyyn.
Kymsote katsoo, ettei koeaikapurun muuttamiseen ole oikeudellisia
perusteita.
Yhteenveto päätösesityksen perusteluista:
Kymsote toteaa, että oikaisuvaatimus tulee hylätä kaikilla seuraavilla
perusteilla:
Homasen virkavalinnasta ja siihen sisältyvästä koeajasta on tehty
muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös, johon ei ole määräajassa
haettu muutosta. Koeaika on tullut lainvoimaiseksi. Koeajan asettaminen on aineellisoikeudellinen seikka, johon ei lainvoimaisena voida jälkikäteen puuttua.
Homanen on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen selvästi uuteen virkaan. Koeajan käyttäminen ei ole vaatinut perusteluja.
Vaikka Homasen tulkittaisiin siirtyneen uuden työnantajan palvelukseen liikkeenluovutuksella ja aiempi työnantaja samastuisi uuteen
työnantajaan, on työnantajalla joka tapauksessa ollut viranhaltijalain
8 § 3 mom.:ssa tarkoitettu peruste (huomattava muutos asemassa
tai tehtävissä) koeajan käyttämiseen. Uusi virka on ollut täysin uudenlaisen organisaation uusi tehtäväkokonaisuus, jossa viranhaltijan
asema, tehtävän vaativuus ja palkkaus on muuttunut täysin erilaisiksi suhteessa Kotkan kaupungin palvelussuhteeseen.
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Virkasuhteen purkamisen syyksi on koeaikapurkua koskevassa päätöksessä esitetty yleinen sopeutumattomuus virkaan. Syy on lain ja
muiden oikeusohjeiden valossa riittävästi perusteltu.
Toimitusjohtajan esitys:
Kymsote hylkää Kati Homasen oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Asian käsittely.
Puheenvuoron käytti Aila Eerola.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Aila Eerola ilmoitti kirjallisesti, ettei hyväksy toimitusjohtajan esitystä
ja jätti asiasta eriävän mielipiteen.
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D/1604/02.05.05.00/2019

131 §

Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta
1.5.2019 alkaen. Yhtiön uusi nimi on Sarastia Oy. Kuntayhtymä on
ollut Kunnan Taitoa Oy:n omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön,
Sarastia Oy:n omistaja.
Sarastia Oy toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista
annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja
yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen mm. talous- ja
henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita.
Konserniin kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy). Konsernin
liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m€ vuonna 2019 ja henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.
Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen täytäntöönpanopäivästä
alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa
yhtiön sujuva liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.
Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois
lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se sisältää niihin
nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus, toimitusjohtaja, neuvottelukunta,
nimitysvaliokunta).
Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa
vain oikeushenkilöt, jotka hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät
määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat
neuvottelukunnan, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on
valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä
asioista. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin
osakeyhtiölain mukaisesti toimivaltaisessa toimielimessä.
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Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat
samalla menettelyllä kuin varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa hyvissä ajoin ennen
varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella
kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös
pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet Yhtiön strategisessa päätöksenteossa.
Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.
Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana
on, että Yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta
asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen
nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.
Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle asettamat tavoitteet.
Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan, vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka sulautumisen täytäntöönpanopäivästä lukien.
Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien
aseman yhtiössä, uusien omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.
Osakassopimus on liitteenä nro 5. Osakassopimusta noudatetaan
osakkeenomistajien välisiin suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen
liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut. Mikäli yhtiöön tulee
uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös osakassopimukseen.
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Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä on samalla ensimmäinen mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien
tulisi allekirjoittaa sopimus viimeistään 30.8.2019.
Liite nro 5: Sarastia Oy:n osakassopimus
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Riku Pirinen ja Annikki Niiranen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1608/02.08.00.01/2019

132 §

Forsante Antikoagulaatiohoito ja Forsante MobiiliPSA
Kymsoten aloitettua toimintansa kuntien ja entisen Carean Forsante
alustan ohjelmistot siirtyivät Kymsotelle. Kymsotessa on täten käytössä kaksi Valuecoden ohjelmistoa: Forsante Antikoagulaatiohoito
ja Forsante MobiiliPSA. Ohjelmistot on integroitu osaksi Kymsoten
Lifecare-potilastietojärjestelmää.
Forsante on suomalaisen Valuecode Oy:n kehittämä ohjelmisto, joka
automatisoi varfariinin annostelun ja seurannan tekoälyn avulla. Forsanten on alusta, jonka avulla voidaan automatisoida muitakin pitkäaikaissairauksien seurantoja. Vuoden 2019 aikana Forsanteen tuodaan mukaan suorat antikoagulantit.
Kymsotessa on noin 4 000 varfariinia (yleisin kauppanimi Marevan)
käyttävää potilasta, jotka käyvät vuosittain noin 52 000 kertaa laboratoriossa. Automaatio säästää ammattilaisten työaikaa. Työaikaa
voidaan käyttää rutiinitöiden sijaan varsinaiseen hoitotyöhön. Laboratoriokäyntejä säästyy, koska Forsante pidentää automaattisesti laboratoriokäyntien välejä silloin kun se on turvallista. Potilaiden tarvitsee käydä aiempaa harvemmin laboratoriossa. Automaatio ja toimintatapojen yhtenäistäminen parantavat hoidon laatua ja potilasturvallisuutta. Hoidon laadun parantumisen ansiosta kuolemantapaukset
ovat vähentyneet Kymsoten alueella 12 tapauksella vuodessa. Forsante tukee Kymsoten alueen maakunnallista saumatonta hoitoketjua ja yhtenäisiä toimintatapoja antikoagulaatiohoidossa. Hoito ja
hoidon tiedot seuraavat potilasta riippumatta siitä, missä Kymsoten
yksikössä hän asioi. Ammattilaiset saavat lisäksi tarvittavat herätteet
hoitoprosessin etenemisestä. Säästöjen ja hyötyjen toteumista seurataan Forsante Tilastojen avulla.
Hankintayksikön tiedossa ei ole toista palveluntuottajaa, jolla olisi
vastaavankaltainen (laadukas, luotettava, toimintavarma ja kattava)
tuotantokäytössä oleva ja auditoitu suomenkielinen varfariinin annostelu- ja viestinvälitysohjelma, jolla on EU:n lääkinnällisiä laitteita
koskevan MDD-direktiivin 93/42/ETY mukainen IIb-luokan sertifikaatti. Vantaan kaupunki teki kilpailutuksen vuonna 2017, johon ainoa
tarjous tuli Valuecode Oy:ltä. Siitä lähtien kaikki hankinnat on tehty
suorahankintoina. Viimeisimpänä suorahankinnan teki Tampereen
kaupunki 28.3.2019. Suorahankintoihin ei ole tullut oikaisupyyntöjä.
Sen takia järkevää vaihtoehtoista tai korvaavaa ratkaisua ei ole olemassa. Perustelu suorahankinnalle on teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen. Palvelulta edellytetään laatua, ehdotonta luotettavuutta ja toimintavarmuutta, koska palvelun pettäminen johtaisi
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ilmeiseen vaaraan ihmishengelle ja terveydelle. Palvelulta edellytetään lisäksi kokonaisvaltaista kattavuutta, saumatonta yhteistyötä ja
aukotonta tiedonkulkua loppukäyttäjän, potilaan, häntä hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilöstön, laboratoriopalveluja tuottavan
yksikön, Kanta-palvelun, Kelan ja puhelinoperaattorin välillä. Valuecode Oy:n ohjelmisto on todettu toimivan luotettavasti, varmasti ja
potilasturvallisesti. Palvelu on teknisesti ainutlaatuinen kokonaisuus,
jossa yksityiskohtainen varfariinihoidon prosessin tuki yhdistyy suojattuun algoritmiin.
Verrattuna tilanteeseen, jossa Kymenlaakson kunnat ja kaupungit
hankkivat ohjelmistot omilla sopimuksillaan (286 216,78 € per vuosi),
säästetään Kymsoten sopimuksen ansiosta ohjelmistojen vuosikustannuksista 16 266,78 € eli 6 %. Forsante Antikoagulaatiohoito ja
Forsante MobiiliPSA ohjelmistojen vuosikustannus Kymsotelle on
269 950,00 € ja neljän vuoden jaksolla 1 079 800,00.
Lisätietoja: Tietohallintojohtaja Matti Ahola p. 020 6332006, sähköposti: matti.ahola(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valtuuttaa hankintayksikön käynnistämään edellä kuvatun
laajuisen Forsante-ohjelmiston (Antikoagulaatiohoito ja MobiiliPSA)
suorahankinnan ja tekemään sopimuksen, mikäli suorahankinnan
estäviä oikaisupyyntöjä ei ole tullut.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1609/07.02.00.05/2019

133 §

Kymsoten tietoaltaan perustaminen ja integraatiot Kymsoten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin
Nykyinen tietojohtamisen malli perustuu useaan perinteiseen tietokantapohjaiseen tietovarastoon. Tietoallasratkaisu luo mahdollisuuden Kymsoten toiminnan kehittämiseen keinoälyratkaisujen ja ennakoivan analytiikan avulla, mikä on kehitysohjelman keskeisiä tavoitteita.
HUSilla on tietoallas. Kymsotella on tarve varastoida ja käyttää dataa. HUS on esittänyt, että se myisi tietoallasta palveluna Ervaalueellaan ja näin myös Kymsotelle. Tätä asiaa on jo läpikäyty
HYKS:n Erva ICT kokouksessa 28.2.2019, jossa Kymsote, Eksote ja
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä suhtautuivat positiivisesti Ervaalueen tietoallas-projektiin, jossa HUS toimisi palvelun jälleenmyyjänä Erva-alueilleen. Tietoaltaan teknisen arkkitehtuurin toteutusta on
läpikäyty Erva-alueen käytön laajentamisen kannalta kevään 2019
aikana. Kullekin rekisterinpitäjälle toteutettaisiin erilliset tietoaltaat
samaan tekniseen käyttöympäristöön. Tietoallasratkaisun tekninen
ylläpitovastuu on HUSilla, rekisterinpitovelvoitteet kullakin rekisterinpitäjällä. HYKS:n Erva ICT kokouksessa 28.2.2019 on todettu, että
ratkaisun toteutustyötä voidaan HUSin puolesta edistää.
Tietoallas integraatiot Kymsoten asiakas- ja potilastietojärjestelmiin
sekä Kymsoten tietoaltaan perustamisen käyttöönoton kustannusarvio v. 2019 on 230 000 €, ja vuotuinen kustannus v. 2020 ja 2021 on
200 000 €/v. Käyttöönottokustannus on osa 2019 investointiohjelmaa.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan hankkimaan Kymsoten tietoaltaan
esityksen mukaisesti HUS:lta ja allekirjoittamaan hankintaan ja yhteistyöhön tarvittavat sopimukset ja asiakirjat.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1611/02.08.00.01/2019

134 §

Päihdehuollon laitospalvelun kilpailutuksen käynnistäminen kuntayhtymässä
Hankinnan kohteena olevat päihdepalvelujen laitospalvelut koostuvat seuraavista osa-alueista:
1. Selviämishoito ja päihdevieroitus
2. Laitosmuotoinen päihdekuntoutus
Selviämishoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat päihtyneitä ja tarvitsevat terveydentilansa vuoksi tarkkailua (esim. sairaanhoidon päivystyksellisen toimenpiteen jälkeen). Selviämishoito kestää yksilöllisesti muutamasta tunnista noin vuorokauteen.
Ympärivuorokautista laitosmuotoista päihdevieroitusta käytetään silloin, kun vieroitusoireita ei ole mahdollista hoitaa avohoidossa. Hoidon pituus määrittyy yksilöllisesti arvioidun hoidontarpeen perusteella. Tavoitteena on vieroitusoireiden hoito, huumeiden käytön
katkaiseminen ja asiakkaan voinnin vakiinnuttaminen.
Laitosmuotoinen päihdekuntoutus on ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa, jonka tavoitteena on asiakkaan kuntoutuminen sekä
päihteetön elämäntapa tai muu päihteiden käytössä tavoiteltu muutos. Kuntoutuksella vahvistetaan asiakkaan kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja toimintakykyä vahvistavaa toimintaa. Kuntoutuksen
pituus määritellään yksilöllisesti asiakkaan kuntoutustarpeen perusteella.
Päihdepalvelujen laitospalveluiden piirissä Kymsoten alueella on
noin 1000 asiakasta vuodessa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo
on 7 000 000 euroa (alv 0 %) sopimuskaudella (sis. optiokauden).
Kymsoten alueella päihdepalvelujen avo- ja laitospalvelut on aiemmin kilpailutettu ainoastaan Kouvolassa. Voimassa olevat sopimukset päättyvät 31.12.2019, minkä vuoksi on tarpeen käynnistää kilpailutus. Uuden sopimuskauden puitesopimukset valittavien palveluntuottajien kanssa on tarkoitus tehdä ajalle 1.1.2020-31.12.2021. Sopimuskauden jälkeen Kymsote voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua.
Mikäli kuntayhtymän hallitus hyväksyy hankinnan valmisteluun ryhtymisen tämän esityksen mukaisesti, päihdepalvelujen laitospalveluista on tarkoitus julkaista hankintailmoitus julkisten hankintojen
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sähköisessä ilmoituskanavassa (HILMA) syyskuun 2019 aikana. Tavoitteena on antaa kilpailutusta koskeva päätös-/hankintaehdotus
kuntayhtymän hallituksen päätettäväksi loka-marraskuun 2019 aikana.
Lisätietoja: Palvelujohtaja Heli Kainulainen, p. 044 702 7500, heli.kainulainen(a)kymsote.fi ja
Hankinta-asiantuntija Johanna Kahilakoski p. 040 489 8427,
johanna.kahilakoski(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää käynnistää päihdehuollon laitospalvelun kilpailutuksen.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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D/1612/01.00.01.01/2019

135 §

Paikallinen sopimus pitkästä työvuorosta ja säännöllisestä pitkästä yövuorosta
Paikallista sopimusta pitkästä työvuorosta ja säännöllisestä pitkästä
yövuorosta (liite nro 6) sovelletaan Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen Kuntayhtymän jaksotyötä tekevään Kvtes:n piirissä toimivaan henkilöstöön, ja lisäksi Hoikun Terveyspalvelualan
työehtosopimuksen piirissä toimivaan henkilöstöön 31.3.2020 asti.
Sopimus korvaa liitteenä nro 7 olevat paikalliset sopimukset säännöllisestä pitkästä yövuorosta ja pitkistä työvuoroista, jotka hallitus
on käsitellyt 11.1.2019. (14 § Paikallisten sopimusten soveltaminen
1.1.2019 aloittaneessa Laajennetussa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä).
Sopimuksen sisällössä ei ole muutosta, vaan tässä on yhdistetty samaan sopimukseen pitkien työvuorojen/yötyövuorojen ehdot.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri, p. 040 5432 165, sähköposti: paivi.vahteri(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy paikallisen sopimuksen pitkästä työvuorosta ja
säännöllisestä pitkästä yövuorosta, liite nro 6.
Sopimus on voimassa 17.6.2019 lähtien toistaiseksi. Hoikun Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevan henkilöstön osalta 31.3.2020 asti.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirja 9/2019

Hallitus

07.06.2019

37

D/1175/01.02.01.00/2019

136 §

Määräaikainen paikallinen sopimus ylitöiden maksamisesta Kymsoten asiakas/
potilastyössä oleville
Hallitus 17.5.2019, § 114
Kesälomakauden 2019 työvoimatarpeenturvaamiseksi Kymsoten
asiakas/potilastyössä olevat, mukaan lukien palvelusihteerien ja välinehuoltajien osalta esitetään, että poikkeuksellisesti 27.5.-8.9.2019
välisenä aikana syntyneistä, esimiehen hyväksymistä ylitöistä maksettavaksi jokaiselta ylityötunnilta 100% ylityökorvaus.
Paikallinen sopimus koskee myös osa-aikaisia työntekijöitä osa-aikaprosentin mukaisen tuntimäärän täytyttyä.
Ylitöiden maksamiseen käytetään ns. sijaismäärärahoja.
Tilannetta arvioidaan kesän 2019 aikana kesäkuun ja heinäkuun lopussa. Arvioinnin yhteydessä päätetään sopimuksen jatkoedellytyksistä sopimuskauden loppuun.
Lisätietoja: Henkilöstöjohtaja Päivi Vahteri, p. 040 5432 165 paivi.vahteri(a)kymsote.fi
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 6 mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä
oleville mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit ja välinehuoltajat 27.5.2019 lukien 8.9.2019 asti.
Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Aila Eerola, Päivi Sippula ja Hannele Mattila.
Päätös:
Hyväksyttiin.
_____________________
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Hallitus 7.6.2019
Hallitus hyväksyi 17.5.2019, § 144 Määräaikaisen paikallisen sopimuksen ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä oleville mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit ja välinehuoltajat 27.5.2019 lukien 8.9.2019 asti.
Sopimuksesta oli jäänyt pois tarkennus, että sopimus koskee hoitotyöntekijöitä, kuten aikaisempikin sopimus.
Liitteenä nro 8 tarkennettu Määräaikainen paikallinen sopimus ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä oleville hoitotyöntekijöille
mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat, palvelusihteerit ja
välinehuoltajat.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy liitteen nro 8 mukaisen määräaikaisen paikallisen
sopimuksen ylitöiden maksamiseksi asiakas/potilastyössä oleville
hoitotyöntekijöille mukaan lukien sosiaalityöntekijät/sosiaaliohjaajat,
palvelusihteerit ja välinehuoltajat 27.5.2019 lukien 8.9.2019 asti.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Raportti kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta tammi-huhtikuulta 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-huhtikuun kaudella käyntejä tuotettiin yhteensä n. 384.000. Käyntimäärät kuukausitasolla ovat pysyneet melko vakioina, huhtikuun lukumäärät ovat lievästi alemmalla tasolla pääsiäisestä johtuen (poikkeuksena kuitenkin
kouluterveydenhuolto).

Perusterveydenhuolto / hoitopäivät
Perusterveyden huollon hoitopäiviä tuotettiin eniten Pohjois-Kymen
sairaalassa viidellä vuodeosastolla yhteensä 12.004 (ed. vuosi
13.217). Muiden sairaaloiden osalta ei ole käytettävissä vertailutietoja vuodelta 2018.
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Erikoisairaanhoito / avohoito
Somaattisen erikoissairaanhoidon avohoitokäynnit (kaikki käynnit)
ovat 5% alemmalla tasolla kuin vuoden 2018 tammi-huhtikuun jaksolla. Psykiatrian erikoisalojen osalta kasvua on 4,5% edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan (ei sisällä mtt-käyntejä). Kokonaismuutos vuoteen 2018 on siten -4,3%. 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-huhtikuun jaksolla 16,4% korkeammalla tasolla kuin edellisen vuoden tammi-huhtikuussa. Lukumääräisesti merkittävintä kasvu on ollut kirurgiassa
(31,7%, 935 jaksoa) ja sisätaudeilla (20,3%, 274 jaksoa). Myös
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muilla erikoisaloilla hoitojaksoissa on kasvua lastentauteja, neurologiaan ja keuhkosairauksia lukuun ottamatta.

Erikoissairaanhoito / psyk hoitopäivät
Aikuispsykiatrian hoitopäiviä tuotettiin yhteensä 8.194, missä on vähennystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 5,3% (ed. tarkastelu -6,3%). Nuorten psykiatrian hoitopäivät ovat kasvussa.

Henkilöstö
Kuntayhtymän henkilöstön kokonaismäärä 30.4.2019 oli yhteensä
6.885 henkilöä (3/2019 6.639), joista vakituisia oli 5.459 henkilöä.
Kokonaishenkilöstön määrä kasvoi 3,7% maaliskuun lopun vertailutilanteeseen nähden. Kasvua on kaikissa palveluketjuissa; terveyden
ja ikääntymisen palvelut 3,8%, osallisuuden palvelut 5,7% ja tukipalvelut 5,5%.
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Ammattiryhmittäin merkittävimmät muutokset henkilömäärissä ovat
tapahtuneet seuraavasti:

Sairauspoissaoloja kertyi tammi-huhtikuussa 6 päivää henkilö kohden (3/2019 4,7 pv) ja sairauspoissaoloprosentti oli 6,1% (3/2019
6,3%). Palvelukokonaisuuksittain arvot vaihtelivat melko paljon, varsinkin SPO-prosentin osalta. Oheisessa taulukossa koosteena tilanne tammi-huhtikuulta.
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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-huhtikuulta tuloslaskelmassa todellisiin
tilanteen mukaisena. Asiakaslaskutusta kurotaan parhaillaan ajantasaiseksi ja arvio on että kesäkuun viimeistään loppuun mennessä
mennessä laskutuksessa ollaan reaaliajassa.
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-huhtikuulta on 34% vuosibudjetista. Tasapainoinen kumulatiivinen tammi-huhtikuun toteutumaprosentti tulisi olla enintään 32% eli huhtikuun lopun kulutilanne on noin
2% liian korkea tasolla.
Henkilöstökulut ovat alkuvuoden (1-3kk) pysyneet talousarvion mukaisella talousarvion mukaisena mutta tammi-huhtikuun tarkastelujaksolla kulut ovat lievästi (0,7%) yli suunnitellun tason.
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Palvelujen ostojen toteutuma suhteessa talousarvioon on edelleen
korkealla tasolla (39%). 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 1-4 kk 2019 palveluittain seuraavasti:
-Lastensuojelu
-Erikoissairaanhoito
-Asumispalvelujen ostot

6,2 milj. euroa
13,2 milj. euroa
19,9 milj.euroa

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 1 milj. eurolla kun 2018 vertailutietoon otetaan mukaan kuntien vuonna 2018 itse suoraan lähettämät ja maksamat erikoissairaanhoidon ostopalvelut.
Asumispalvelujen ostoissa suurimman erän muodostavat ikääntyneiden ympärivuorokautiset ostot, yhteensä tammi-huhtikuussa 10,7
milj. euroa. Vammaisten asumispalvelujen ostot olivat yhteensä 6,3
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-huhtikuulla pysyneet tasaisina kuukausitasolla. Talousarvio tulee
ylittymään ko. menolajin kohdalla n. 3%:lla.
Muihin toimintakuluihin sisältyvät vuokrat on ollut haasteellinen kuluerä alkuvuoden menojen seurannassa; jäsenkunnat ovat viipeellä
laskuttaneet kuntayhtymää vuokralla olevista toimitiloista, ja tammimaaliskuun tuloslaskelmassa ko. kuluerä oli pääosin talousarvioon
perustuvana tietona. Nyt vuokralaskutus on saatu pyörimään ajantasaisena, ja vahvasti näyttää tämänkin menolajin kohdalla, että talousarviosumma ei tule kattamaan menoja, vaan ylityspaine on n.
jopa 15%.
Huhtikuun aikana tuottojen ja kulujen suhde on kääntynyt negatiiviseksi, ja tulos on 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Koko vuoden tulosennuste tulee jäämään alijäämäiseksi. Laskennallinen ennuste
näyttää n. 1 milj. euron alijäämää.
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Lisätietoja: Talousjohtaja Helena Kinnunen, puh. 020 6332001, sähköposti: helena.kinnunen(a)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: Riku Pirinen, Annikki Niiranen, Birgit Koskela, Seppo Rintamo ja Jukka Nyberg.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Viranhaltijapäätökset
Kuntayhtymässä on käytössä Tweb-asianhallintajärjestelmä. Hallitus
on 26.4.2019 § 101 päättänyt hallitukselle ilmoitettavista
päätöksistä.
Liitteenä nro 9 yhteenveto viranhaltijapäätöksistä 10.5. – 31.5.2019.
Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee tiedoksi liitteessä nro 9 mainitut viranhaltijoiden
päätökset ajalta 10.5. – 31.5.2019 ja päättää olla käyttämättä
otto-oikeutta.
Päätös:

Hyväksyttiin.
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Muut asiat
Merkittiin tiedoksi kuntayhtymälle saapunut Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Ry:n kirje 28.5.2019.
Merkitään Riku Pirisen kokouksessa kirjallisesti esille tuoma kannanotto: Selvitettävä vaihtoehtoinen toimintamalli perhekeskuksen sijoittumisesta lastensairaalan yhteyteen. Karhulaan sijoittuisi neuvola.
Merkitään tiedoksi Jorma Haapasen antama selvitys: Kotkan terveysasemien puhelinpalvelujen ruuhkautumisen parantamiseksi tehdyt konkreettiset toimenpiteet.
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140 §
Muutoksenhakuohjeet
Muutoksenhakukielto
Pöytäkirjan §:t 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 137, 138, 139 ja 140.
Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.

Oikaisuvaatimusohje
Pöytäkirjan §:t 130, 131, 132, 133, 134, 135.
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 § 136.
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
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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 27.6.2019.

Kokouksen puolesta
Puheenjohtaja
Seppo Rintamo

Puheenjohtaja
§:t 127 ja 128

Päivi Sippula

Sihteeri
Ari Nevalainen

Pöytäkirja tarkastettu

Kotkassa ___.___. 2019
Aila Eerola

Hamina ___.___. 2019
Veli-Matti Hartikainen
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