HAMINAN KAUPUNKI
Kaupunginhallitus

PÖYTÄKIRJANOTE
14.08.2019

Liite nro 5
Hallitus 23.8.2019
Sivu 1

KOKOUSAIKA

14.8.2019klo 16.00 - 18.16

KOKOUSPAIKKA

Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET
JÄSENET

Andrejev Katja
Erkkilä Titta, puheenjohtaja
Hämäläinen Pentti
Koskiaho Vesa
Muurman Peter
Niemi Milko
Pousi Ritva-Leena
Rinne Ari
Vapalahti Sanna

MUUT SAAPUVILLA
OLLEET

Inkeroinen-Lalu Elina, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Peltonen Nina, kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja, poistui klo 17.56, § 148
käsittelyn jälkeen
Tulokas Kalervo, kaupunginvaltuuston II varapuheenjohtaja
Muhonen Hannu, kaupunginjohtaja, esittelijä
Ovaska Maria, hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
Vilen Olli, talouspäällikkö
Nordman Pia, henkilöstöpäällikkö, poistui klo 16.38, ennen § 140 käsittelyä

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Pöytäkirja on sähköisesti hyväksytty ja allekirjoitettu Haminan kaupungin
asianhallintajärjestelmässä kaupunginhallituksen puheenjohtajan,
pöytäkirjantarkastajien ja pöytäkirjanpitäjän toimesta.

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUSAJANKOHTA

Pöytäkirja on tarkastettu kokousta seuraavana päivänä 15.8.2019

PÖYTÄKIRJAN
NÄHTÄVÄNÄPITO

Pöytäkirja on tarkastamisen jälkeen nähtävillä kaupungin internet sivuilla 16.8.2019
lähtien.
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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Hamina/151/2019
140 §

Haminan kaupungin lausunto Kymsoten palvelujen saatavuus ja
saavutettavuus raportista
Kymsoten yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 14.6.2019 pyytää
lausunnot jäsenkunnilta Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
selvityksen osalta. Lausunnot pyydetään antamaan 15.8.2019
mennessä. Lausunnon pyytäminen perustuu kuntayhtymän
perussopimuksen 15 §:ään: ”Olennaisista kuntayhtymän toimintaan ja
talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä erikseen
jäsenkuntien lausunnot.”
Haminan kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kesäkuussa 2019
pidetyssä iltakoulussa, jossa sovittiin, että valtuustoryhmät
valmistelevat omat kannanottonsa raportin johdosta ja toimittavat ne
hallintopäällikölle. Valtuustoryhmien kannanotot ovat olleet
valtuutettujen nähtävillä luottamushenkilöportaalissa 24.7.2019 lähtien.
Valtuustoryhmien kannanottojen pohjalta alettiin valmistella Haminan
kaupungin lausuntoa. Valtuustoryhmien näkemykset olivat melko
yhteneväiset. Kannanottojen johdosta tehty yhteenveto oli
käsiteltävänä 5.8.2019 pidetyssä luottamushenkilöistä ja virkamiehistä
koostuvassa sote-palaverissa. Kaupunginvaltuusto käsitteli
lausuntoluonnosta 12.8.2019 pidetyssä valtuuston iltakoulussa.
Iltakoulussa lausuntoluonnokseen tehtiin pieniä lisäyksiä.
Liitteenä Haminan kaupungin lausunto Kymsotelle 14.8.2019.
Valmistelija: henkilöstöpäällikkö Pia Nordman, p. 040 557 5923.
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa Kymsotelle liitteenä olevan lausunnon.
---------Asian käsittely:
Peter Muurman esitti seuraavaa:
”Perussuomalaisten valtuustoryhmä vastusti Kymsoten
perustamista kahdesta pääsyystä: koska hankkeen
lainsäädännöllinen valmius valtakunnallisen SOTE:n
keskeneräisyyden takia puuttui ja koska Kymsoten hätiköity
valmistelu heikon sekä alan että hallinnon asiantuntemuksen
pohjalta eivät ollut suuruusluokaltaan merkittävän hankkeen
vaatimusten mukaisia.
Viitaten perussuomalaisten valtuustoryhmän
lausuntoehdotukseen sekä estääkseen Haminan kaupungin
alistumista toiminnallisesti Kymsoteen nähden lähinnä
maksuautomaatin asemaan esitän, että 1) Haminan
virkamiesjohto kaupunginjohtajan johdolla työvelvollisuuksiensa
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mukaisesti neuvottelevat Kymsoten johdon kanssa niin, ettei
Haminan palveluita heikennetä ja, että 2) mikäli annettujen
lupausten mukaisiin tyydyttäviin ratkaisuihin ei päästä kaupunki
valmistelee muita ratkaisuja, esimerkiksi paluuta kaupungin
omaan aikaisempaan hyväksi havaittuun palvelujen
järjestelyvastuun malliin ja, että 3) kaupunginjohtajan
päätösehdotus, eli ko. lausuntoehdotus, hylätään.”.

Ari Rinne kannatti Muurmanin esitystä.
Puheenjohtaja totesi, että käsittelyn aikana oli tehty kaupunginjohtajan
päätösehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys ja määräsi
suoritettavaksi asiassa äänestyksen. Puheenjohtaja esitti, että asia
ratkaistaan
kättennostoäänestyksellä. Äänestysesitys hyväksyttiin.
Suoritetussa äänestyksessä kaupunginjohtajan ehdotus sai 7 ääntä
(Katja Andrejev, Titta Erkkilä, Pentti Hämäläinen, Vesa Koskiaho, Milko
Niemi, Ritva-Leena Pousi ja Sanna Vapalahti) ja Muurmanin esitys sai
2 ääntä (Peter Muurman ja Ari Rinne).
Puheenjohtaja totesi, että kaupunginhallitus hyväksyi
kaupunginjohtajan ehdotuksen äänin 7 - 2.
Kaupunginhallituksen päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Peter Muurman jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.
Ennen päätöksentekoa kuultiin henkilöstöpäällikkö, sote-yhteyshenkilö
Pia Nordmania.
__________
Tiedoksi:
Kymsote

Ote on lähetetty Haminan kaupungin asianhallintajärjestelmästä.
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HAMINAN KAUPUNGIN LAUSUNTO KYMSOTEN PALVELUJEN SAATAVUUS JA SAAVUTETTAVUUS RAPORTISTA
Yleistä huomioitavaa raportista
Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus -raportti kuvaa Kymenlaakson sote-palvelujen nykytilaa palvelualueittain sekä niihin kohdistuvia Kymsoten suunnittelemia muutoksia Kymenlaakson alueella erityisesti kiinteiden palvelupisteiden sijainnin osalta. Raportti ei sinällään vielä
kuvaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta asiakkaan kannalta. Raportin sisältö eri palveluissa vaihtelee, kuvaukset ovat eritasoisia vaikeuttaen kokonaiskuvan saamista. Esimerkiksi
perusterveyden ja sosiaalipalvelujen osalta Haminassa tulee raportin mukaan olemaan sotekeskus, mutta epäselväksi jää, mitä palveluja tarkalleen ottaen keskuksessa tarjotaan.
Palvelujen keskittäminen vaikuttaa olennaisesti palvelujen saavutettavuuteen. Välimatkat pitenevät ja saavutettavuus heikkenee. Suurella osalla palvelujen käyttäjistä voi olla vaikeuksia
saavuttaa palvelut, kun ei ole omaa autoa ja joukkoliikenne Etelä-Kymenlaakson alueella on
osittain jopa heikkoa. Hyvät liikenneyhteydet tukisivat palvelujen saavutettavuutta, mutta palveluita ei voi keskittää ennen kuin liikenneyhteydet ovat kunnossa.

PALVELUT
Vastaanottopalvelut
Terveydenhuollon kiirevastaanotto tulee säilyttää Haminassa ja päivittäinen aukioloaika tulee olla klo 8 - 21. Haminassa toimiva kiirevastaanotto helpottaa keskussairaalan poliklinikkatoimintaa sekä parantaa myös miehikkäläläisten ja virolahtelaisten palvelujen saavutettavuutta. Haminassa tulee olla toimiva omalääkäripalvelu.
Useammin tarvittavat palvelut tulee tuottaa sovitusti lähellä asiakkaita (esim. laboratoriopalvelut). Tavallisimmat lääketieteelliset diagnostiikkaan liittyvät palvelut (esim. ultra ja tähystykset) tulee toteuttaa paikallisessa sote-keskuksessa. Lääkärit voivat tehdä osaamistaan vastaavaa monipuolista työtä, mikä vähentää kuormitusta keskussairaalassa eikä potilaan tällöin tarvitse matkustaa.
Keskitetyn puhelinajanvarauksen kehittämistyö on käynnistynyt Kymsotessa. Haminan kaupungin kanta kuitenkin on, että keskitetyssä mallissa on heikkoutena, ettei asiakas- ja paikallistuntemusta voida enää hyödyntää. Hamina edellyttää omaa ajanvarausta sote- ja perhekeskuksessa sekä hammashoidossa.
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Suunterveydenhuolto
Suunterveydenhuollon perushammashoito kaiken ikäisille tuotetaan jatkossakin Haminassa,
yhdessä toimipisteessä. Tämä mahdollistaa joustavat työkäytännöt, tilojen ja laitteiden tehokkaan käytön sekä parantaa myös miehikkäläläisten ja virolahtelaisten suunterveydenhuollon
palvelujen saavutettavuutta. Liikkuvat palvelujen mm. kouluihin on koettu hyväksi, joten niiden toivotaan jatkuvan ja laajenevan. Tärkeää on turvata asiakkaiden tarpeiden mukaiset viiveettömät palvelut.
Haminan kaupunki edellyttää, että Haminassa sijaitsevassa hammashoitolassa kuntalaiset
saavat lähipalveluna sekä särkyvastaanoton että oikomishoidot. Jos oikomishoitoa ei voi järjestää pysyvästi Haminassa, vaaditaan, että hammaslääkärit tulevat tietyin väliajoin tekemään ne Haminaan eikä asiakkaan tarvitse kesken koulu- tai työpäivän liikkua Karhulaan. Haminan kaupunki ei missään tilanteessa hyväksy suunterveydenhuollon palveluiden keskittämistä Kotkansaarelle tai Kymenlaakson keskussairaalaan.

Sairaalapalvelut / vuodeosastot
Raportissa on todettu, että vuodeosastot tullaan lakkauttamaan Haminassa Kymenlaakson
keskussairaalan jatkohoitopaikkojen valmistuttua. Kuitenkin on ilmennyt, että Haminasta oltaisiin YT-neuvottelujen johdosta lakkauttamassa yksi vuodeosasto jo kesällä 2020 ja kymmenen työtekijää siirtyisi kotisairaalaan. Haminan kaupunki vaatii, että Haminassa on oltava
vuodeosasto jatkohoitopotilaita varten. Vuodeosasto mahdollistaa myös saattohoidon järjestämisen Haminassa.
Kotisairaalan toimintojen tulee resursseiltaan vastata lakkautettavien osastojen palveluja. Kotisairaalassa on oltava öisin kaksi parina toimivaa hoitajaa (sairaanhoitaja-lähihoitajapari)
palvelutarpeen ja turvallisuuden takia. Kahden suunnitellun toimipisteen sijaan, vaaditaan
useamman kotisairaanhoitopisteen olemassaoloa, jotta potilaiden muuttuviin tarpeisiin
pystytään vastaamaan nopeammin. Lisäksi matkustusajat potilaan kotiin pienenevät. Täten
suunnitelmassa kaavailtua kotisaattohoidosta vastaavaa yksikköä ei erikseen tarvittaisi ja palvelutarve Hamina-Miehikkälä-Virolahti alueella voitaisiin hoitaa laadukkaasti.
Kotisairaanhoidon toteuttamisesta Hamina haluaa selkeän toimintasuunnitelman.

Kuntoutuspalvelut
Kuntoutusta on raportissa tarkastelu yksipuolisesti, lähinnä fysioterapian toteuttamisen kannalta ja kotikuntoutusta korostaen. Raportissa päähuomio on ikäihmisten kuntoutuksessa,
mikä sinänsä on tärkeää itsenäisen elämänhallinnan ja -laadun turvaamiseksi sekä raskaamman ja kalliimman hoidon tarpeen vähentämiseksi. Keinovalikoimat ovat kuitenkin suppeat ja
osittain epärealistiset (vrt. muistisairaiden lisääntyminen/digitaaliset ratkaisut) ja kuntoutukseen suunnitellut resurssit liian vähäiset.
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Raportista on unohdettu useat eri kuntoutusryhmät eikä raportissa ole käsitelty koko kuntoutuksen palvelurakennetta (esim. kuntoutusohjaaja, kuntoutustutkimus, eri terapiat, moniammatillinen yhteistyö, henkilöstön osaaminen).
Kuntoutuspalvelut tulee palauttaa uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa on mukana eri kuntoutusalan ammattilaiset eri kunnista ja kaikki kuntoutuksen osa-alueet otetaan
huomioon. Apuvälinepalvelut tulee säilyttää nykyisellä tasolla Haminassa.

Toimitilat
Tyhjilleen mahdollisesti jäävät tilat aiheuttavat paineita kaupungin taloudenhoitoon. Sotekiinteistöjen erityisluonteisuus vaikeuttaa myös näiden kiinteistöjen jatkokäyttöä sekä realisoimista. Tiedot ja suunnitelmat tulevista tarpeista pitää tuoda hyvissä ajoin Haminan kaupungin tietoon. Kun tarpeista on yhtenäinen näkemys kaupungin ja Kymsoten kanssa, tulee
tarpeet käydä läpi vielä Haminan kaupungin kiinteistöpalveluiden kanssa. Tarkemmat suunnitelmat tulee tehdä yhteistyössä kaupungin kiinteistöpalveluiden kanssa.
Suunnitelmissa tulee aina ensin huomioida kaupungin omistama ja kaupungin hallinnassa
oleva kiinteistökanta. Kiinteistöjen ja tilojen jatkokäytön suhteen on laadittava pidemmän
tähtäimen suunnitelma, johon kaikkien osapuolten on sitouduttava. Äkillisiä suuria muutoksia
käytössä ei saa tapahtua. Tästä on oltava yhdenmukainen toimintamalli kaikkien kaupunkien
ja kuntien kesken. Muutaman kuukauden välein on järjestettävä palaverit liittyen tilojen toimivuuteen ja käyttöön. Tilojen käyttäjien ja kaupungin johdon edustajien on osallistuttava kyseisiin palavereihin.

Lopuksi
Edellä mainitut palvelut ovat kriittisiä Haminan kaupungille sekä kuntalaisille. Kymsoten tulee
ottaa palveluihin liittyvät kannanotot erityisen vakavasti huomioon toimeenpanosuunnitelmassa. Haminan kaupunki edellyttää kunnan eri toimijoiden kanssa yhteistyössä tehtävää toimenpideohjelmaa, jossa kuvataan mitä, missä ja miten kuntalaisten palvelutarpeet käytännössä tullaan tyydyttämään. Toiminta- ja työkyvyn heikentymisen uhkan varhainen ennakointi,
ehkäisevien palvelujen vahvistaminen yhdessä kuntien kanssa sekä oikea-aikaisten, suunnitelmallisten kuntoutuspalvelujen laajentaminen tulee olla toimintasuunnitelman keskiössä. Kustannuksia voidaan säästää mm. omalääkäripalvelun käyttöönotolla, toimivalla kotisairaalalla
sekä ICT-palveluiden kriittisellä tarkastelulla.
Jatkosuunnittelussa on otettava näkyvämmin huomioon asukkaiden, henkilöstön, asiakkaiden
ja omaisten osallisuus sekä kolmannen sektorin osallistuminen. Haminan kaupunki korostaa
asiakaslähtöisyyttä kaikessa Kymsoten toiminnassa. Muutokset edellyttävät myös henkilöstöltä joustavuutta ja uuden oppimista. Henkilökunnan riittävyyteen, rekrytointiin ja henkilöstön työhyvinvointiin tulee kiinnittää jatkossa erityistä huomiota.
Haminan kaupunki edellyttää, että kaupungin lausuntoon vastataan ennen kuin asia menee
yhtymähallituksen käsittelyyn.
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Oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa
Pykälät
138 - 141, 144 - 148
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla;
Pykälät
142 - 143
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 2 mom /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi
vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Haminan kaupunginhallitus
Puistokatu 2, PL 70
49400 HAMINA
Sähköposti: kirjaamo@hamina.fi
Pykälät
142 - 143
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen
saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se tulee olla allekirjoitettuna tekijän tai hänen laillisen
edustajan puolesta. Lisäksi siinä on mainittava yhteystiedot, johon asiaa koskevat ilmoitukset ja
päätös voidaan toimittaa. Oikaisuvaatimuksessa tulee käydä ilmi päätös, johon oikaisua vaaditaan,
sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteella sitä vaaditaan.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimusajan
viimeisenä päivänä klo 16.00 mennessä.
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
ja valitusaika
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea
muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Tuomioistuinmaksulain nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Itä-Suomen hallinto-oikeus
Minna Canthin katu 64, PL 1744
70101 KUOPIO
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa:
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika
päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja
postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekö todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Lausunto

1

13.8.2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kotkan kaupunki
Kaupunginhallitus

Lausunto Kymsoten palvelujen saatavuus ja saavutettavuus raportista
Lausuttavana oleva raporttiin ”Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus” sisältyy
suunnitelmaa kiinteiden palvelupisteiden sijainnista sekä sähköisten ja
liikkuvien palvelujen kehittämistä vahvistamaan palvelujen saatavuutta ja
saavutettavuutta koko Kymenlaaksossa ja kunkin kunnan osalta. Se miten eri
kuntien asukkaat saavat palvelut ja käyttävät niitä tulee selvittää tarkemmassa
toimenpidesuunnitelmassa. Tarkennettu toimenpideohjelma on tehtävä
yhteistyössä kuntien kanssa, yhteisesti ja kuntakohtaisesti. Jatkosuunnittelussa
on tärkeää tehdä kiinteää yhteistyötä tarpeen mukaan myös kuntien eri
toimijoiden kanssa. Mahdolliset tahot eri asioiden osalta voivat olla kaupungin
eri vastuualueet, hyvinvointi, kaupunkisuunnittelu, toimitilahallinto, liikunta,
nuorisotyö, varhaiskasvatus, opetustoimi jne.
Raportissa jää epäselväksi yhtymäpinnat aikaisemmin laadittuun 12 kohtaiseen kehittämisohjelmaan, ICT-hankintana tehtyyn sähköiseen
palvelualustaan ja muuhun käytettyyn taustamateriaaliin. Raportin laatimisen
jälkeen on saatu päätöksen yt-neuvottelut ja päätös Kymsoten
organisaatiomuutoksesta. Asiantuntijaraportissa ei ole tuotu esille miten em.
toimenpiteet vaikuttavat palvelujen saatavuuteen, saavutettavuuteen ja
sisältöihin. Eri palvelualueiden valmistelu ja kuvaukset ovat selkeästi eri
vaiheessa, mikä vaikeuttaa palvelusisältöjen hahmottamista kokonaisuutena.
Raportin työstämisessä olisi kaivattu laajempaa keskustelua ja valmistelulle
olisi pitänyt varata selvästikin enemmän yhteistä aikaa, etenkin tilaratkaisujen
osalta. Kustannus- ja palvelutarvearviot ja niiden kehitys täsmentyvät
jatkovalmistelussa.
Kolmannen sektorin, järjestöjen ja vapaaehtoistoiminta tulee ottaa myös
mukaan suunnitelmiin ja muutenkin huomioida kuntalaisten osallisuuden
tukeminen. Asiakaspalautteen rinnalla on käytettävissä kuntakohtaisia
hyvinvointiin liittyviä kyselyjä. Kotkassa on tehty Finsote-kysely (2018) ja
päihdekyselyt (2019), joiden tulokset ovat juuri valmistumassa ja käytettävissä
soveltuvin osin myös jatkosuunnittelussa. Hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen yhteistyö kuntien kanssa nähdään yhtenä keinona hillitä myös
sote-kustannusten kasvua. Kymsote onkin ottanut vetovastuuta yhdessä
kuntien ja eri toimijatahojen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
kehittämisestä koko maakunnan alueella maakuntavalmistelun loputtua
keväällä 2019.
Kotkan osalta kiinteä palvelupisteverkko on kattava, jota tulee täydentää
monipuolisilla sähköisillä ja liikkuvilla palveluilla. Täydennyksillä voidaan
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vahvistaa kuntalaisten yhdenvertaisuutta palvelujen saatavuudessa ja
saavutettavuudessa. Kokonaisuuden kannalta on tärkeää, että tarvittavat
palvelut saadaan viiveettä. Viiveetön asiakasohjaus ja neuvonta puhelimitse tai
sähköisesti on saanut hyvää palautetta ja on raportinkin mukaan laajenemassa
kaikkiin palveluihin. Kunkin palvelun osalta on tarkasteltu ensisijaisesti
palvelupisteiden sijoittumista ja integrointia muihin palveluihin, tarkemmat
palvelun sisällöt ja prosessit tarkentuvat toimenpideohjelmassa.
Palvelut
Palveluketjujen toimivuutta pyritään vahvistamaan tarjoamalla erilaiset
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mahdollisuuksien mukaan samasta
palvelupisteestä. Toimintatavoite nähdään hyvänä. Hyvät liikenneyhteydet
tukevat palvelujen saatavuutta ja ne tulee suunnitella yhteistyössä kuntien
kanssa.
Kymsoten perustamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut eri palvelujen
toimiva integraatio, etenkin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon
osalta. Tämä on huomioitava jatkosuunnittelussa.
Lasten ja nuorten palvelujen perustana on yhdessä sovittu koko
Kymenlaakson kattava perhekeskusmalli. Palvelujen painopiste siirtyy
enemmän ehkäiseviin ja varhaisiin palveluihin. Hajallaan olevat palvelut
saadaan koottua yhdeksi kokonaisuudeksi niin varhaisen tuen kuin erityistuen
osalta. Kotkan osalta perhekeskukset sijaitsevat kattavasti eri kaupunginosissa
(Karhula, Länsi-Kotka ja Kotkansaari).
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen palveluverkko on kokonaisuutena kattava,
niin erikoissairaanhoidon kuin perustason palvelujen osalta. Matalan
kynnyksen palvelujen saatavuus on tärkeä ja tukee erikoissairaanhoidon
vuodepaikkojen vähentämistä.
Palvelujen saatavuuden ja sisällön osalta halutaan kiinnitettävän niihin, joilla
on sekä mielenterveys-, että päihdepalvelujen tarvetta. Erityisesti halutaan
huomioitavan nuorten samanaikainen päihde- ja mielenterveyspalvelujen
tarve ja palvelujen integrointi sekä nopea hoitoon pääsy.
Koti- asumis- ja hoivapalveluissa yhtenäinen asiakasohjauksen ja neuvonnan
malli on saanut hyvää palautetta. Painopisteen siirtäminen kotihoitoon on
valtakunnallisten suositustenkin mukaista, mutta vaatii niin henkilö- ja muiden
resurssien lisäämistä sekä toimintatapojen uudistamista. Tehostetun asumisen
paikkojen muuttaminen kevyemmäksi asumiseksi asiakastarpeen mukaan on
perusteltua. Vähennys ja korvaaminen kotihoidolla ja kevyemmillä
asumispalveluilla vaatii koko palveluprosessilta herkkyyttä ja sujuvuutta,
mukaan lukien varhaiset palvelut. Toimitilaosiossa tuodaan esille Kotkan
erityisryhmien asumisyksiköiden tilanne ja painotetaan tilojen
muunneltavuutta asumis- ja palvelutarpeen muuttuessa.
Lyhytaikakuntoutus ja sairaala kotiutusyksikköjen keskittäminen Hoikuun ja
Ratamoon on perusteltua. Hoikun osaaminen ja asiantuntemus mm.
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veteraanikuntoutuksen tulee näin hyödynnettyä. Vapaaksi jäävien tilojen
käyttö tulee ennakoida ja suunnitella yhdessä kuntien tilapalvelujen kanssa.
Gerontologien ja geriatrisen osaamiskeskuksen sijoittuminen
palvelurakenteessa ei tullut raportissa selkeästi esille ja tämä vaati
tarkennuksia myös sisällön osalta jatkosuunnittelussa.
Aikuisten monialaisissa palveluissa erityispalvelujen (sosiaalityö,
vammaispalvelut, maahanmuuttopalvelut jne.) tuottaminen lähellä asiakasta
ja mahdollisuuksien mukaan sote-keskuksissa on saavutettavuuden
varmistamiseksi tärkeää. Terveyssosiaalityön integroiminen muihin palveluihin
sote-keskusten, sairaaloiden, Miepä ja nuorisopsykiatrian poliklinikoille
nähdään tarpeellisena.
Alueen työttömyysluvut ovat korkeita. Kuntien Kelamaksut osalta ovat suuret.
Laaja-alaisten työelämäpalvelujen tarve on suuri. Työelämäpalvelut vaativat
uudistusta ja vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toimintamallista ja
sen kehittämisestä on yhteistyösopimus (Kymsote, kunnat, Te-toimisto, Kela).
Laajat työelämäpalvelut on erityisesti huomioitava toimenpidesuunnitelmassa.
Vastaanottopalvelut tuotetaan Kotkan alueella kolmessa eritasoisessa sotekeskuksessa (keskussairaala, Länsi-Kotka ja Karhula), joista Karhula tulisi
olemaan laajan palvelun sote-keskus. Kotkansaarella ja Karhulassa toimivat
lisäksi matalankynnyksen terveys- ja hyvinvointipisteet, joissa tulee tehdä
yhteistyötä niin kuntien kuin kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Vastaanottopalvelujen osalta toivotaan joustavasti myös iltavastaanottoaikoja,
mikä osaltaan vähentää päivystyksen käyttöä. Useammin tarvittavia palveluja
tulisi tuottaa sovitusti lähellä asiakkaita (esim. laboratoriopalvelut).
Kuntoutuksen painopistettä siirretään kotikuntoutukseen, johon myös lisätään
henkilö- ja muita resursseja. Laitoskuntoutuksen keskittäminen Hoikuun ja
somaattisen vaativan kuntoutuksen keskittäminen Ratamoon on
kokonaisuuden kannalta perustelua. Avovastaanottojen keskittäminen sotekeskusten yhteyteen on hyvä toimintamalli.
Suun terveydenhuollon perushammashoito kaiken ikäisille ja oikomishoidot
tuotetaan jatkossa Kotkassa yhdessä toimipisteessä Karhulassa. Tämä
mahdollistaa joustavat työkäytännöt sekä tilojen ja laitteiden tehokkaan
käytön. Kotkan osalta liikkuvat palvelut mm. kouluihin on koettu hyvänä ja
niiden toivotaan jatkuvan ja laajenevan. Suun terveydenhuollon osalta yksi
palvelupiste on perusteltua. Tärkeää on turvata asiakkaiden tarpeiden
mukaiset viiveettömät palvelut. Sujuvien kulkuyhteyksin osalta onkin otettu
kantaa lausunnon alussa.
Sairaalapalvelujen ja saattohoidon osalta on tehty omat erilliset suunnitelmat.
Karhulan sairaalan lopettamisen myötä tulee turvata palvelujen saatavuus
niitä tarvitseville.
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Muita huomioita
Sote-kustannusten kehitykseen vaikuttaa olennaisesti myös miten kuntalaisten
tarvitsevat ja muut palvelut tuotetaan saumattomasti ilman turhia
päällekkäisyyksiä sote-palvelujen kanssa. Sote-palvelut eivät voi ole erillisinä,
vaan liittyvät monin tavoin kuntien muuhun toimintaan, jolla tuotetaan
asukkaille hyvinvointia ja hyvää elämää.
Kotkan kaupunki edellyttää hyvää ja tiivistä yhteistyötä, kun suunnittelu
etenee ja tarkentuu toimintaohjelmaksi. Jatkosuunnittelussa toivotaan myös,
että asukkaiden, henkilöstön, asiakkaiden ja omaisten osallisuus huomioidaan
näkyvämmin.
Sähköiset palvelut tulee olla selkeä osa jatkosuunnittelua, koska niiden
käyttöönotolla voidaan vaikuttaa palvelujen saatavuuteensa ja
savutettavuuteen sekä myös kustannuskehityksen hillitsemiseen.
Valtakunnallisesti hyviä käytäntöjä on mahdollisuus ottaa nopeastikin
käyttöön.
Henkilöstö on sote-palvelujen suurin resurssi. Tässä isossa muutoksessa on
kiinnitettävä erityistä huomiota henkilökunnan riittävyyteen, rekrytointiin ja
henkilöstön työssä jaksamisen tukemiseen.
Kuntayhtymä tekee omalta osaltaan toiminnan viranomaisvalvontaa niin
ostopalveluissa kuin omissa sosiaalihuollon yksiköissä. Kotka edellyttää, että
siihen on varattu riittävät resurssit.
Palveluita on tuotettu kunnissa eri nimillä. Nimien yhdistämistä on syytä jatkaa
myös osana toimenpideohjelmaa.

Vaikutukset toimitiloihin
Raportin tulokset ja siitä tarkentuva palveluverkkosuunnitelma ovat
välttämätön apuväline ja pohja tulevaisuuden suunnittelulle. Hyvällä
palveluverkkosuunnittelulla saadaan toimipaikkaverkkoon tulevat
muutostarpeet ennustettaviksi. Lopulta muodostuvasta palveluverkosta
luodaan pysyvä pohja ja palveluverkkoon tehtäville investoinneille tulee
perusteet ja vältetään virheinvestoinnit.
Tilojen osalta raportti ei välttämättä tuo tarkkaa vastausta, missä palvelut
jatkossa tuotetaan. Se on ymmärrettävää, koska kokonaisuus on laaja eivätkä
eri vastuualueet välttämättä vielä tunnista mitkä toiminnot olisi hyvä sijaita
saman katon. Raportin tuoma visio tulevasta on hyvä pohja, kun haetaan
perusteita esim. sote-tilainvestoinneille. Se tuo pohjaa tarkemmalle
palveluverkkosuunnittelulle toimipisteiden osalta.
Kymsoten esitys sote-keskuksista sisälsi kolme yksikköä Kotkaan, joista yksi
olisi KOKS:in yhteydessä. Osa KOKS:in sote-keskuksen toiminnoista voi sijoittua
Postiosoite:
PL 100
48101 KOTKA

Käyntiosoite:
Kustaankatu 2
48100 KOTKA

Puhelin: 05 2341
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kotka.fi
Internet: www.kotka.fi

LIITE: Kaupunginhallitus 05.08.2019 / 227

Lausunto

5

13.8.2019
Kotkansaarelle. Kotkan kaupunki osallistuu Kymsoten pyynnöstä Kymsoten
hankesuunnitelmissaan haettavien sijainniltaan ja ominaisuuksiltaan sopivien
toimipaikkaratkaisujen löytämiseen.
Kotkansaaren sairaalan tilojen käytön loppumiseen vuonna 2024 varaudutaan.
Karhulan sairaalan vuodeosastojen päättymiseen on varauduttu myös.
Karhulan sairaalan vapautuvia tiloja voidaan tarjota Kymsotelle muuhun sotekäyttöön otettavaksi.
Yleisesti kaupungin omistamissa tiloissa toimivien yksiköiden lopettaminen tai
siirtyminen muualle aiheuttaa vajaakäyttöä ja sillä on negatiivisia vaikutuksia
kunnan talouteen (käyttökulut, vuokratuotot, tasearvot ja niiden mahdolliset
alaskirjaukset). Tällaiset suunnitellut muutokset palveluverkoissa tulee saada
omistajakunnan tietoon hyvissä ajoin, jotta kunta voi huomioida
suunniteltujen toimenpiteiden vaikutukset taloussuunnitelmissaan.
Kymsoten tulee laatia oma toimitilaohjelma, joka tulisi olla oleellinen osa
toimenpideohjelmaa. Ko. toimitilaohjelmassa tulee linjata tomintatapa, jossa
Kymsote sitoutuu käymään omistajakuntiensa tilaresurssit läpi aina uusia
kiinteistöihin kohdistuvia investointeja suunniteltaessa.
Kymsoten ja sen omistajakuntien välille tulee laatia yhtenevät pelisäännöt
siitä, kuinka Kymsoten omistajakuntien omistamiin palvelutiloihin suunnitellut
investoinnit vaikuttavat vuokraan, vuokra-aikaan ja muihin ehtoihin. Kuntien ja
Kymsoten väliset vuokrasopimukset olisi syytä päivittää kun
palveluverkkopäätökset on tehty. Nykyiset sopimukset ovat toistaiseksi
voimassa olevia ja niissä on 6 kk irtisanomisaika. Tämä ei tue kuntia tekemään
investointeja eri tilahankkeisiin. Tiloihin, joihin suunnitellaan tehtäväksi
investointeja, tulee saada varmuus tilojen pidemmästä käyttöajasta tai
muutoin sopia investoinnin takaisinmaksun järjestelystä mikäli käyttö loppuu
ennen suunniteltua.
Hoiva-asumisen yksiköt ovat Kotkassa pääosin ulkopuolisten
kiinteistöomistajien omistuksessa (Karhuvuorikoti ja Mussalokoti ovat
kaupungin omistamia). Raportissa esitetty vanhusten hoiva-asumiseen
liitettyjen palvelujen keventäminen nähdään positiivisena ja välttämättömänä
kehityksenä. Muutokset hoiva-asumisen yksiköissä ovat mahdollisia ja ne eivät
vaikuta kaupungin kiinteistö-omistuksiin (Karhuvuorikoti). Hoiva-asumisen
yksiköissä olevat kuntoutustilat (Eskola ja Karhuvuorikoti) voidaan
mahdollisesti valjastaa laajempaankin käyttöön. Hoiva-asumisen muutoksia
suunniteltaessa tulee huomioitavaksi myös kohteiden saamien avustuksien ja
ARA-rahoituksien ehdot yhdessä kiinteistöomistajien kanssa. Hoiva-asumisen
välivuokrausmallin odotetaan jatkuvan ja sopimuksien siirtoa Kymsotelle
vuoden 2020 alusta alkaen valmistellaan. Kymsoten tulee varmistaa
muutoksen mahdolliset vaikutukset jo tehtyjen kiinteistöinvestointien
arvonlisäverokäsittelyyn (ALV:n palautusmenettely), jotta sopimusten siirrot
voidaan tehdä.
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Lopuksi
Kotkan kaupunki katsoo raportin riittäväksi ja sen pohjalta on hyvä lähteä
yhteistyössä laatimaan tarkempaa toimenpideohjelmaa, johon sisällytetään
myös kuntakohtainen arviointi ja seuranta.
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Kouvolan kaupungin lausunto Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus -raportista
7522/00.01.02/2019
Kh 12.08.2019 § 256
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote)
palvelujen saatavuudesta ja saavutettavuudesta on laadittu asiantuntijatyöryhmän raportti. Kymsoten yhtymävaltuusto on pyytänyt kokouksessaan (14.6.2019 § 33) kuntayhtymän jäsenkunnilta lausuntoa Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus selvityksen osalta. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään 15.8.2019 mennessä.
Asiantuntijatyöryhmän raportissa kuvataan Kymsoten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden muutosta kilpailukyvyn, asiakaspidon,
asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta liitteenä olevassa asiantuntijatyöryhmän raportissa sekä liitteessä Muutokset kunnissa, tilanne 14.6.2019.
Kymsoten kiinteän palveluverkon määrittely perustuu alueellisiin asukas- ja asiakastiheyksiin sekä asukkaiden luontaiseen työssäkäyntiin,
asiointiin ja muuhun päivittäiseen tai viikoittaiseen liikkumiseen perustuviin toiminnallisiin alueisiin. Valmistelussa on myös huomioitu väestökehitys, ikärakenne sekä kymenlaaksolaisten terveyden ja hyvinvoinnin tila ja sairastavuus sekä kulkuyhteydet, väestön luontainen liikkuvuus ja
palvelujen käyttöaste toimipisteissä. Toimitilojen suhteen tavoitteena on
ollut palveluverkon tiivistäminen ja pienten haavoittuvaisten palvelupisteiden yhdistäminen isommiksi kokonaisuuksiksi, jolloin monialainen
palvelujen saatavuus asiakkaan näkökulmasta paranee. Kiinteää palveluverkkoa tullaan tukemaan liikkuvilla palveluilla sekä digitaaliset ja etäpalvelut täydentävät palvelukokonaisuuksia ja mahdollistavat asiakkaille
joustavat mahdollisuudet hakeutua palvelun piiriin. Raportissa korostuvat omahoito ja kotiin vietävät palvelut, mm. kotikuntoutus ja virtuaalihoiva. Kustannusvaikutukset tullaan raportin mukaan arvioimaan tarkemmin erikseen laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa, kun mm.
tilatarpeet ja –suunnitelmat tarkentuvat. Asiantuntijatyöryhmän valmistelussa on huomioitu jäsenkuntien tiukkeneva taloudellinen tilanne, joka
puoltaa tiiviin ja kustannustehokkaan palveluverkon suunnittelua.
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus raportti on liitteenä.
Muutokset kunnittain, tilanne 14.6.2019 on liitteenä.
Kouvolan kaupungin lausunto on liitteenä.
Kouvolan kaupungin tilapalveluiden lausunto on liitteenä.
Kouvolan kaupungin yhteistyöryhmä käsitteli kokouksessaan 8.8.2019
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote)
palveluiden saatavuus ja saavutettavuus -raporttia sekä mahdollisten
muutosten vaikutuksia Kouvolan kaupungin kiinteistöpalvelujen (kiinteistönhoito-, puhtaus- ja ruokapalvelut) henkilöstöön. Yhteistyöryhmä totesi,
että palveluihin suunniteltujen muutosten lyhyen aikavälin vaikutukset
kaupungin henkilöstöön ovat pieniä. Vaikutukset ovat vuositasolla yhteensä vajaat kaksi henkilötyövuotta ja ne hoidetaan työjärjestelyillä sekä eläkkeelle siirtymistä hyödyntämällä.
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Kouvolan kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:




















Ratamokeskuksen toiminnan vahvistaminen perustason ja erikoissairaanhoidon palveluiden ml. kuntoutustoiminta sairaalatasoisena yksikkönä on tarkoituksenmukaista kaupungin näkökulmasta
Kouvolan kaupunki edellyttää, että maakunnan kuntoutustoiminta kokonaisuudessaan keskitetään tulevaan Ratamokeskukseen. Kymenlaakson sairaalainvestointien toteuttamiseen liittyen
on toimitettu Sosiaali- ja terveysministeiöön 2.2.2017 poikkeuslupahakemus. Ministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa ja
poikkeuslupahakemuksen hyväksymisen yhteydessä (KH
21.2.2017 § 63) on kirjattu yhteisenä näkemyksenä, että Pohjois-Kymen sairaala/tuleva Ratamokeskus profiloituu maakunnan kuntouttavana sairaalana
Ratamokeskukseen tulee sijoittaa erikoissairaanhoidon vastaanottopalveluita siten, että saavutettavat erikoisala kohtaiset palvelut vahvistavat pohjoisen Kymenlaakson asukkaiden erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta
peruskuntien kanssa tehtävää yhteistyötä keskeisillä yhdyspinnoilla tulee entisestään vahvistaa sekä kehittää monialaista verkostotyötä kuntayhtymän ja jäsenkuntien kesken
matalan kynnyksen palveluita sekä ennalta ehkäisevää ja varhaisen tuen palveluita tulee vahvistaa kiinteässä yhteistyössä
peruskuntien kanssa
perhe- ja sotekeskusten sijoittuminen ja toimintamallin uudistaminen monialaisiksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita tarjoaviksi toimintayksiköiksi Kouvolan alueella on tarkoituksenmukaista
pienten ja haavoittuvien yksiköiden palveluiden muutoksen tueksi tulee vahvistaa uusien toimintamallien käyttöönottoa vastaamaan asiakastarpeeseen ao. alueilla
suun terveydenhoidon palveluiden muutos on merkittävä Kouvolan kaupungin alueella, toisaalta toiminnan keskittäminen ja
osaavan henkilöstön saatavuuden turvaaminen tarkoituksenmukaista
suun terveydenhoitoon suunnitellun palvelubussin toimintamallin
suunnittelussa ja toteutuksessa turvattava taajamien ulkopuolella asuvien hammashoidon palveluiden saatavuus
koti- asumis- ja hoivapalvelun palvelurakenteen keventäminen
on oikean suuntainen ja muutoksen etenemisen myötä vapautuva hoitohenkilökunnan resurssi suunnattava kotiin annettaviin
palveluihin sekä vahvistettava ao. palvelun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta
asiantuntijatyöryhmän raporttiin sisältyvien tilamuutosten ja investointien osalta tulee laatia erillinen aikataulutettu strateginen
tilamuutosohjelma
toimeenpanosuunnitelmassa tulee arvioida muutoksen vaikuttavuutta talouden, toiminnan, henkilöstön ja asiakkuuden näkökulmasta
raporttiin sisältyvien muutosten valmistelua tulee tehdä kiinteässä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa
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raportoinnin ja arvioinnin toteuttaminen jäsenkunnille tulee määritellä toimeenpanosuunnitelmassa.

Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu esittelee lausuntoa kokouksessa.
Lisätietoja: hyvinvointijohtaja Arja Kumpu, puh. 020 615 7429, arja.kumpu(at)kouvola.fi; talousjohtaja Hellevi Kunnas, puh. 020 615
5054, hellevi.kunnas(at)kouvola.fi; toimitilajohtaja Juha Jormanainen,
puh. 020 615 9013, juha.jormanainen(at)kouvola.fi; kiinteistöpalvelujohtaja Päivi Takkinen, puh. 020 615 8245, paivi.takkinen(at)kouvola.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevan Kouvolan kaupungin
lausunnon Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus -raportin osalta.
Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa ja se on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 13.8.2019 lukien.
Asian käsittely:
Hyvinvointijohtaja Arja Kumpu esitteli lausuntoa.
Kaupunginhallituksen päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Arja Kumpu poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo
16.30.
____________

Otteen tarkastetusta pöytäkirjasta oikeaksi todistaa
Kouvolassa 14.8.2019
Virpi Aalto
hallintosihteeri
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MUUTOKSENHAKUKIELTO

Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea
muutosta.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.
Pöytäkirjan nähtäville asettaminen
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville 13.8.2019
Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on lähetetty sähköpostilla seuraavasti:
Päätöksen saaja: Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden ky
Päätöksen lähettämispäivä: 14.8.2019
Lähettäjä: hallintosihteeri Virpi Aalto
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Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä
Kymsote

8.8.2019
Kouvolan kaupunki
Kaupunginhallitus

LAUSUNTOPYYNTÖ 19.6.2019
PALVELUIDEN SAATAVUUS JA SAAVUTETTAVUUS Asiantuntijatyöryhmän raportti kesäkuu 2019

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) palvelujen saatavuudesta ja
saavutettavuudesta on laadittu asiantuntijatyöryhmän raportti. Kymsoten yhtymävaltuusto on
pyytänyt kokouksessaan (14.6.2019 § 33) kuntayhtymän jäsenkunnilta lausuntoa Palvelujen
saatavuus ja saavutettavuus selvityksen osalta. Jäsenkuntien lausunnot pyydetään 15.8.2019
mennessä.
Asiantuntijatyöryhmän raportissa kuvataan Kymsoten palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden
muutosta kilpailukyvyn , asiakaspidon , asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä
kustannustehokkuuden näkökulmasta liitteenä olevassa asiantuntijatyöryhmän raportissa sekä
liitteessä Muutokset kunnissa, tilanne 14.6.2019.
Kymsoten kiinteän palveluverkon määrittely perustuu alueellisiin asukas- ja asiakastiheyksiin sekä
asukkaiden luontaiseen työssäkäyntiin , asiointiin ja muuhun päivittäiseen tai viikoittaiseen
liikkumiseen perustuviin toiminnallisiin alueisiin. Valmistelussa on myös huomioitu väestökehitys,
ikärakenne sekä kymenlaaksolaisten terveyden ja hyvinvoinnin tila ja sairastavuus sekä
kulkuyhteydet, väestön luontainen liikkuvuus ja palvelujen käyttöaste toimipisteissä. Toimitilojen
suhteen tavoitteena on ollut palveluverkon tiivistäminen ja pienten haavoittuvaisten
palvelupisteiden yhdistäminen isommiksi kokonaisuuksiksi , jolloin monialainen palvelujen
saatavuus asiakkaan näkökulmasta paranee. Kiinteää palveluverkkoa tullaan tukemaan liikkuvilla
palveluilla sekä digitaaliset ja etäpalvelut täydentävät palvelukokonaisuuksia ja mahdollistavat
asiakkaille joustavat mahdollisuudet hakeutua palvelun piiriin . Raportissa korostuvat omahoito ja
kotiin vietävät palvelut, mm . kotikuntoutus ja virtuaalihoiva. Kustannusvaikutukset tullaan raportin
mukaan arvioimaan tarkemmin erikseen laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa , kun mm .
tilatarpeet ja -suunnitelmat tarkentuvat. Asiantuntijatyöryhmän valmistelussa on huomioitu
jäsenkuntien tiukkeneva taloudellinen tilanne , joka puoltaa tiiviin ja kustannustehokkaan
palveluverkon suunnittelua.
Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän hallituksessa ja
yhtymäkokouksessa (9.11 .2018 §137; 30.11 .2018 §61) on hyväksytty Kymenlaakson sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) kokonaisvaltainen kehitysohjelma vuosille 2019-2024.
Kehitysohjelmaan sisältyvien hankkeiden toteuttaminen vahvistaa asioinnin selkeyttä ja sujuvuutta ,
palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä palveluiden laatua ja vaikuttavuutta .
Kehitysohjelman suunnitteluun ja toteutukseen on sisältynyt vahvasti talousnäkökulma .
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannukset ovat noin 8% korkeammat kuin
maakunnilla keskimäärin. Menot ovat kasvaneet vuodesta 2010 lukien yli 4% vuosittain , kun
vuosittain taloudellisesti kestävä kustannusten kasvu on noin 1% vuodessa {Lähde: Tilastokeskus ,
Carea). Kehitysohjelman avulla arvioidaan saavutettavan kumulatiivisesti noin 175 milj. euron
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hyödyt vuoden 2024 loppuun mennessä. Kehitysohjelmaan sisältyvät hankkeet ja sähköisen
asioinnin vahvistaminen toteutuessaan suunnitelmien mukaisesti omalta osaltaan tukevat
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus raportissa esille nostettuja palveluiden ja
toimintaprosessien uudistumista.

Kouvolan kaupunginhallitus esittää lausuntonaan seuraavaa:
Kokonaisuutena Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus raportista olisi voinut enemmän avata
kuntien peruspalveluiden kanssa tehtävää yhteistyötä , monialaisen osaamisen ja monialaisen
verkostotyön mahdollisuuksia sekä toimintaprosessien integraatiota kunnassa olevien resurssien
kanssa . Vahva yhteistyö kuntien peruspalveluiden kanssa sekä keskeisten yhdyspintojen
tunnistaminen ja yhteistyöstä sopiminen mahdollistaa varhaisen ja matalan kynnyksen palveluiden
toteuttamisen sekä molempien toimijoiden resurssien tarkoituksenmukaisen kohdentamisen .
Kuntayhtymän kehitysohjelmassa ja raportissa esille nostettu palveluiden integraatio, asiakkaiden
ja asiakastarpeiden tunnistaminen (asiakassegmentointi) tulee nostaa vahvemmin esille erillisessä
toimeenpanosuunnitelmassa , esim . aikuissosiaalipalveluiden sekä lasten, nuorten ja perheiden
kanssa tehtävässä työssä yhteisen asiakkuuden tunnistaminen ennalta ehkäisee raskaamman
palvelun tarvetta. Palveluiden ja toimintaprosessien kehittämisessä tulee merkittävästi vahvistaa
terveyden edistämistä ja sairauksien ennalta ehkäisyä .
Kouvolan kaupungin kokonaisväestö on ollut 31 .12.2018 yhteensä 82 050 henkilöä . Suuralueittain
tarkasteltuna kaupungin ydinkeskustan (ns. vanhan Kouvolan) alueella asuu 29 444 henkilöä.
Kouvolan väestöstä suurin osa , noin 59 000 henkilöä asuu ydinkeskustan, Kuusankosken , Korian
ja Valkealan muodostamalla keskeisellä kaupunkialueella. Kouvolan taajamakeskuksista
ydinkeskusta on liikenteellisesti parhaiten saavutettavissa . Kouvolan kaupungin asukkaista 15
minuutin automatkan päässä em. alueesta asuu noin 66 000 henkilöä ja 15 minuutin
pyöräilymatkan päässä noin 18 000 henkilöä .
Väestönkehitys kaupungin eri osa-alueilla vaihtelee huomattavasti. Vaikka koko kaupungin
väkiluku on 2000- luvulla pienentynyt, niin yd inkeskustan ja Valkealan asukasluvut ovat tällä
ajanjaksolla kasvaneet. Voimakkainta asukasluvun väheneminen on ollut Lehtomäki-Viitakumpu alueella sekä eteläisissä kaupunginosissa ja haja-asutusalueella.

Perhekeskukset ja sotekeskukset tulevat sijoittumaan alueen väestökeskittymiin. Kouvolan
ydinkeskustaan sijoittuvat monialaiset perhe- ja sotekeskukset. Raportin mukaan sotekeskusten
toiminta ja palvelujen laajuus tullaan määrittämään asiakastarpeiden perusteella
toimeenpanosuunnitelmassa . Raportissa esitetyt em. toimipisteiden sijoittumiset ovat
tarkoituksenmukaisia huomioiden Kouvolan alueen väestökeskittymät sekä luontainen asiointi
suunta .
Keskeistä saatavuuden ja saavutettavuuden sekä kustannusten hallinnan näkökulmasta on
kuntayhtymässä vahvistettava perustason palveluita sotekeskuksissa (ml. lääkäri- ja
sairaanhoitajavastaanotot, ns. perusterveydenhuolto) sekä uudistettava toimintaprosesseja siten,
että perus- ja erikoistason konsultaatiot, palveluiden integraatio ja asiakastarpeeseen vastaaminen
moniammatillisesti vahvistuvat.
Asiantuntijatyöryhmän raportissa esittämät sotekeskusten toimipisteiden sijoittumiset eivät
merkittävästi vaaranna palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta kouvolalaisten näkökulmasta .
Raportin mukaan harvemmin asutettujen alueiden asukkaille (Jaala ja Elimäki) turvataan
suppeammat sotekeskuspalvelut yhteisissä tiloissa muiden sote-palveluntuottajien kanssa ja
puolestaan lääkäripalvelut tullaan tuottamaan pienempiin yksiköihin liikkuvina - tai
etävastaa nottopa lvelu ina .
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Lasten, nuorten ja perheiden palveluissa raportin mukaan kehitetään ja vahvistetaan
perhekeskustoimintaa, joka on valtakunnallisen LAPE -hankkeen tavoitteiden mukaista. Kouvolan
kaupungin ydinkeskustaan sijoittuva monialainen perhekeskus osin kokoaa erityistason osaamista,
mutta tietyt erityistason palvelut tulee jalkauttaa pienempiin toimipisteisiin tarpeen mukaan, jotta
tuetaan väestökeskittyminen ulkopuolelle sijoittuvien asiakasryhmien palveluiden saatavuutta ja
saavutettavuutta. Kansallisen LAPE -hankkeen keskeinen periaate on ollut, että palvelut tuodaan
lasten lähiympäristöön eli kotiin, varhaiskasvatuksen yksiköihin, kouluihin ja oppilaitoksiin .
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen varhaisen tuen ylätason linjaukset ovat tarkoituksenmukaisia .
Miepä-palveluissa palveluiden saatavuus on puhuttanut jo alkuvuoden ja kevään aikana
työryhmissä ja sidosryhmätapaamisissa, erityisesti nuorten miepä-hoito. Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen osalta tulee toimeenpanosuunnitelmassa kiinnittää huomiota asiakasprosessien
sujuvuuteen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen, jotta asiakas saa oikean palvelun oikeaan
aikaan ja tarpeen mukaisen hoidontarpeen arvioinnin viivytyksettä.
Kymsoten sairaalapalvelut keskittyvät kahteen yksikköön Kotkan keskussairaalaan ja tulevaan
Ratamokeskukseen Kouvolaan. Maakunnan sairaalainvestointien yhdistämisen ja
terveydenhuoltolain muutoksen vuoden 2018 alusta valmistelun yhteydessä on sovittu PohjoisKymen sairaalan ja Carean välisestä työnjaosta. Tulevaan Ratamokeskukseen tulee sijoittumaan
perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon avopalvelut, hoitokeskustoiminta, kuntoutustoiminta
maakunnan tasolla sekä 24/7 yleislääketieteen/ akuuttilääketieteen päivystys, laboratorio- ja
kuvantamispalvelut 24/7 sekä vuodeosastotoiminta (yhteensä 115 potilaspaikkaa). Ratamokeskus
tulee tarjoamaan käynnistyessään sosiaali- ja terveydenhuollon integroitua ja asiakaslähtöistä
sotekeskustoimintaa. Anestesiaa vaativa leikkaustoiminta ja erikoisalakohtainen päivystys on
keskittynyt Kotkan keskussairaalaan.
Erikoistason vastaanotto- ja hoitokeskuspalveluiden kokoaminen suurimpiin sotekeskuksiin
Kotkassa ja Kouvolassa (=Ratamokeskus) on Kouvolan kaupungin näkökulmasta
tarkoituksenmukaista. Toimeenpanosuunnitelmassa tulee huomioida, että Ratamokeskukseen
sijoittuvat palvelut ja toiminnat tukevat ja vahvistavat pohjoisen Kymenlaakson asukkaiden
erikoissairaanhoidon palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Ratamokeskuksen toiminnan ja
palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee vahvistaa Ratamokeskuksen roolia maakunnan
toisena sairaalapalvelun yksikkönä. Pohjoisen Kymenlaakson alueella asuu puolet maakunnan
väestöstä ja erikoistason vastaanottopalveluiden saatavuuden vahvistaminen on kouvolalaisten
näkökulmasta merkittävä asiointia helpottava tekijä.

Kuntoutuksen painopisteen siirto kotikuntoutukseen on kaupungin näkökulmasta
tarkoituksenmukaista. Kotikuntoutuksen vahvistamisessa tulee huomioida riittävä resursointi ja
toimintaprosessin selkeys. Asiantuntijatyöryhmän raportissa todetaan, että tulevaan
Ratamokeskukseen keskitetään vaativa kuntoutus maakunnan alueella ja toisaalta laitoskuntoutus
ja kotihoidon asiakkaiden kuntoutus keskitetään Hoikuun Haminaan.
Kouvolan kaupungin näkökulmasta on vaativan kuntoutuksen keskittäminen ja toiminnan
resursointi Ratamokeskukseen tärkeää ja tarkoituksenmukaista. Kouvolan kaupunki edellyttää, että
maakunnan kuntoutustoiminta kokonaisuudessaan keskitetään tulevaan Ratamokeskukseen.
Kymenlaakson sairaalainvestointien toteuttamiseen liittyen on toimitettu Sosiaali- ja
terveysministeriöön 2.2.2017 poikkeuslupahakemus. Ministeriön kanssa käydyissä neuvotteluissa
ja poikkeuslupahakemuksen hyväksymisen yhteydessä (KH 21.2.2017 § 63) on kirjattu yhteisenä
näkemyksenä, että Pohjois-Kymen sairaala/ tuleva Ratamokeskus profiloituu maakunnan
kuntouttavana sairaalana.
Ratamokeskus tulee tarjoamaan 24/ 7 päivystyksen ja kuvantamis- ja laboratoriopalvelut sekä
maakunnan kuntouttavana sairaalayksikkönä kyseisen erikoisalan osaamista, jotka kaikki tukevat
kuntoutuksen kokonaisvaltaista keskittämistä Ratamokeskukseen.
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Lausunnolla olevassa raportissa todetaan , että laitoskuntoutus, joka ei edellytä sairaala
olosuhteita, keskitetään Hoikuun Haminaan. Tältä osin Kouvolan kaupunki edellyttää, että myös
laitoskuntoutusta toteutetaan Kouvolassa ja kouvolalaisia ikäihmisiä ei siirretä kuntoutusta varten
Hoikuun Haminaan. Kuntoutuksen osalta toimeenpanosuunnitelmassa tulee huomioida omaisten
ja läheisten merkittävä rooli ao. asiakasryhmän hoivan toteutuksessa .
Suun terveydenhuollon osalta Kouvolassa hammashoitoloiden määrä vähenee nykyisestä siten,
että hammashoitolat sijaistevat jatkossa Ratamokeskuksessa, Keltakankaalla ja Kuusankoskella .
Erikoishammaslääkärijohtoinen oikomishoito ja virka-aikainen päivystys keskitetään pohjoisen
Kymenlaakson alueella Ratamokeskukseen . Anestesiaa ja sedaatiota vaativa hammashoito
keskitetään LSS -poliklinikan tiloihin Kotkan keskussairaalaan . Palvelubussi, jossa on
hammaslääkäritasoinen vastaanotto vahvistaa osaltaan asiointia liikkumisrajoitteisten ja hajaasutusalueiden asukkaiden osalta. Erityisosaamista vaativan hammashoidon keskittäminen on
tarkoituksenmukaista. Kouvolan kaupungin alueella väheneminen tulee olemaan merkittävä
nykyisestä ja välimatkat kolmeen vastaanottopisteeseen ovat kaupungin reuna -alueilta pitkät.
Muutoksen toteutuksessa tulee turvata kaikkien asiakasryhmien pääsy hammashoidon piiriin sekä
palvelubussin toimintamallia ja reitistöä suunniteltaessa huomioida taajamien ulkopuolella asuvien
palvelutarve.
Koti-, asumis- ja hoivapalvelun uudistamisen tavoitteena on palvelurakenteen keventäminen
ympärivuorikautisen asumisen yksiköiden osalta, jolloin noin 100 htv resurssia on
hyödynnettävissä muutoin ikääntyneiden hoivan toteutuksessa. Palvelurakenteen keventäminen ja
uudenlaisten asumisen ratkaisujen kehittäminen sekä digitaalisuuden ja etähoivan käyttöönotto
ovat tarkoituksenmukaista. Palveluiden ja toimintamallien uudistamisen ja kehittämisen rinnalla
tulee huolehtia kotihoidon henkilöstön riittävästä resursoinnista ja ammatillisen osaamisen
vahvistamisesta, jotta ikääntyvä ja paljon terveydenhoidon palveluita tarvitseva väestö voi
turvallisesti asua joko omassa kodissaan tai kevyemmässä asumisessa. E. palvelun uudistamisen
tueksi tulee vahvistaa saavutettavia ja riittävästi resursoituja lääkäripalveluita tukemaan
henkilöstön työtä. Asiakasohjauksen ja kotikuntoutuksen kehittäminen ja kohdentaminen kotona
asuville ikääntyneille on tarkoituksenmukaista . Kotiutusyksiköiden ja lyhytaikaispaikkojen
vähentäminen tulee toteuttaa asteittain ja saman aikaisesti arvioida, kuinka vähenevät
kotiutusyksikkö- ja lyhytaikaishoitopaikat vastaavat ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen.
Muuta huomioitavaa:
Kymsoten kehittämisohjelman vuosina 2019-2024 sekä lausunnolla olevan Palveluiden saatavuus
ja saavutettavuus raportin tavoitteet tulee konkretisoida yhteiseksi toimintaprosessien ja
palveluiden kehittämiseksi, jotta ao. ohjelmiin sisällytetyt toiminnalliset ja merkittävät taloudelliset
tavoitteet saavutetaan.
Asiantuntijatyöryhmän raportin pohjalta laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa tulee
palveluittain määritellä muutoksen tavoitteet, vastuuhenkilöt, tarkempi aikataulutus muutosten
toteuttamiselle sekä määritellä muutosten vaikutusten arvioinnin toteuttaminen asiakkaiden,
työntekijöiden ja talouden näkökulmasta. Erikseen laadittavassa toimeenpanosuunnitelmassa tulee
tarkentaa muutoksella saavutettavia taloushyötyjä palvelutasolla sekä koko kuntayhtymän osalta
siten , että muutoksella on vaikuttavuutta jäsenkuntien maksuosuuksiin .
Kouvolan kaupunki edellyttää , että toimeenpanosuunnitelmaa laadittaessa yhteistyö kuntien
kanssa on tiivistä ja muutosten toteuttamisessa huomioidaan keskeiset yhdyspinnat kuntien
peruspalveluiden kanssa. Asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja vaikuttavuudesta tulee
raportoida jäsenkuntia niin toiminnan , talouden, henkilöstön kuin asiakkuuden näkökulmasta.
Raportoinnin ja arvioinnin toteuttaminen tulee määritellä toimeenpanosuunnitelmassa.
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Sähköisen asioinnin sekä digitaalisten ja liikkuvien palveluiden vahvistaminen tulee nostaa
vahvasti keskiöön toimintamalleja uudistettaessa . Asiakasprosessien kehittämisessä tulee
vahvistaa asiakasohjausta ja asiakastarpeen arviointia.
Kuntayhtymän palveluverkon/toimintamallien kehittäminen vaikuttaa toimitilojen tarpeeseen .
Tilamuutosten ja investointien osalta tulee laatia erillinen kuntakohtainen aikataulutettu
toimitilastrategia . Palveluverkon/ toimintamallien kehittämiseen liittyvien suunniteltujen
tilamuutosten ja investointien osalta tulee arvioida mahdollisuus yhteisiin tiloihin kuntien
palveluiden kanssa esim. perhekeskukset. Kouvolan kaupungin tilapalveluiden lausunto Palvelujen
saatavuus ja saavutettavuus raportin osalta on liitteenä nro. 1.
Kouvolan kaupunki/ asumisen ja ympäristön toimiala kiinteistönhoitopalvelut on arvioinut
Palveluiden saatavuus ja saavutettavuus raportin vaikuttavuutta kiinteistö- puhtaus- ja
ruokapalveluiden osalta. Raporttiin sisältyvien palveluiden muutosten vaikutukset lyhyellä
aikavälillä ovat kiinteistönhoidon henkilöstöön kokonaisuutena pienet. Vaikutukset ovat vuositasolla
vajaat kaksi henkilötyövuotta ja ne ovat hoidettavissa työjärjestelyillä sekä eläkkeelle siirtymistä
hyödyntämällä.

Kouvolan kaupunki hyväksyy Kymsoten Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
asiantuntijatyöryhmän raportin ja edellyttää Kouvolan kaupungin lausunnossaan esille nostamien
näkemysten huomioimista ao. raportin pohjalta laadittavan toimeenpanosuunnitelman laadinnassa
ja raporttiin sisältyvien muutosten toimeenpanossa .

