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Läsnä jäsenet

Jäsenkuntien nimeämät jäsenet, 24 §

Muut osallistujat

Seppo Rintamo, hallituksen puheenjohtaja
Annikki Niiranen, toimitusjohtaja
Ari Nevalainen, hallintojohtaja, pöytäkirjan pitäjä
Asta Saario, projektipäällikkö
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Nimenhuuto ja äänivallan toteaminen
Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet yhtymävaltuustoon seuraavasti:
kunnan asukasluku
2 000 tai vähemmän
2 001 - 8 000
8 001 - 25 000
25 001 - 50 000
50 001 - 70 000
70 001 - 100 000
100 001 tai enemmän

jäsenten lukumäärä
1
2
3
4
7
10
12

Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Kullakin yhtymävaltuustojäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa tuhatta asukasta kohti. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken.
Perusteena käytettävä asukasluku on kunnan väestötietolain mukainen vuoden vaihteen asukasluku.
Yksittäisen kunnan äänimäärä voi olla enintään puolet (1/2) kaikkien
kuntien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä.
Luettelo yhtymävaltuuston jäsenistä ja äänimääristä on liitteenä
nro 1.
Hallituksen esitys:
Todetaan läsnä olevat yhtymävaltuuston jäsenet ja hyväksytään äänimääräluettelo

Esityslista 3/2019

Yhtymävaltuusto

25 §

14.06.2019

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokouskutsu on lähetetty 31.5.2019 ja esityslista 10.6.2019.
Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävänä 28.6.2019.
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Pöytäkirjan tarkastus
Valitaan kaksi jäsentä pöytäkirjan tarkastajiksi.
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Ääntenlaskijoiden valitseminen
Valitaan yhtymävaltuuston jäsenistä kaksi ääntenlaskijaa.
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D/1575/02.02.02/2019

28 §

Sairaalahankkeiden kustannusarvioiden tarkistaminen
Hallitus 7.6.2019, 125 §
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.
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Asian käsittely.
Puheenvuoroja käyttivät: Raimo Oksala, Seppo Rintamo ja Annikki
Niiranen.

Päätös:
Hyväksyttiin.
____________________
Yhtymävaltuusto 14.6.2019
Hallituksen 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.
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D/1574/02.05.04.00/2019

29 §

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.
____________________
Yhtymävaltuusto 14.6.2019
Hallituksen esitys:
Hallitus 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.
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D/1589/02.05.06/2019

30 §

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, 127 §
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.
____________________________
Yhtymävaltuusto 14.6.2019
Hallituksen 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.
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D/1590/02.05.06/2019

31 §

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.
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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, 128 §
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.
____________________________
Yhtymävaltuusto 14.6.2019
Hallituksen 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.
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D/1591/00.02.00/2019

32 §

Vuoden 2019 talousarvion tarkistaminen perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen kiinteiden rahoitusosuuksien osalta
Hallitus 7.6.2019, 129 §
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.
_____________________
Yhtymävaltuusto 14.6.2019
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.
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D/1592/00.01.03/2019

33 §

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus suunnitteluhanke ajalla 1.1.-14.6.2019
Hallitus 7.6.2019, 124 §
Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsoten) palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden muutosta kilpailukyvyn, asiakaspidon, asiakas- ja työntekijäkokemuksen sekä kustannustehokkuuden näkökulmasta on kuvattu hankeraportissa, liite
nro 4.
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%.
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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.

____________________
Yhtymävaltuusto 14.6.2019
Hallituksen esitys:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää pyytää lausunnot jäsenkunnilta 15.8.2019 mennessä.

Esityslista 3/2019

Yhtymävaltuusto

34 §

Muut asiat

14.06.2019

26

Esityslista 3/2019

Yhtymävaltuusto

35 §

14.06.2019

27

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Pöytäkirjaan liitetään kuntalain 16 luvun mukainen valitusosoitus ja
muutoksenhakukielto.

