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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Pj:n esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Pj:n esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Anu Urpalainen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§34

Päivätoiminnan muutokset talouden tasapainottamiseksi vuonna 2020 - 2021
EKS/598/00.01.00.14/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Hoivajohtaja Taina Jaako

puh.
040 194 4936
040 828 3186

Liitteet

Oheismateriaali

Tausta ja nykytila
Ikääntyneiden päivätoiminta on ennaltaehkäisevää ja kuntoutumista tukevaa toimintaa,
jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista.
Vanhuspalvelulain 12 § edellyttää kuntia toteuttamaan hyvinvointia edistäviä palveluja:
Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja
itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Lisäksi kunnan on tarjottava
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia terveystarkastuksia,
vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen väestöön kuuluville, joiden
elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai yleisen elämänkokemuksen
perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä. Edellä tarkoitettuihin palveluihin
on sisällytettävä:
1) hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien,
tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus
2) ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaalisten
ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki
3) sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus
4) sairaanhoitoa, monialaista kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus, sekä
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5) ohjaus kunnassa tarjolla olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä
suoriutumista edistävien palvelujen käyttöön.
Ikääntyneiden päivätoiminnan tuottaminen ei ole lakisääteinen palvelu. Eksotessa palvelun
myöntäminen perustuu Eksoten hallituksen 24.10.2018 vahvistamiin ikäihmisen
kuntouttavan päivätoiminnan myöntämisperusteisiin.
Ikääntyneiden päivätoimintaa tuotetaan kaikissa Eksoten jäsenkunnissa. (Kuva 1). Toimintaa
on tarkasteltu vuonna 2019, jonka aikana on tehty operatiivisia toimenpiteitä perustuen
toimipisteiden käyttöasteeseen. Toimintapäiviä on joissain kunnissa vähennetty ja
ryhmäkokoja on suurennettu. Lisäksi toimintaa on Lappeenrannassa alueellisesti keskitetty
siirtämällä Lauritsalan toimipisteen toiminta Sammonlahteen. Toiminnan tarkastelu on ollut
välttämätöntä tehdä, jotta toimintakulut on saatu pysymään budjetissa. Tarkastelu on
osittain kesken.

Kuva 1

Asiakasryhmät
Ikääntyneiden kuntouttavan päivätoiminnan piirissä on Eksoten alueella 349 henkilöä. Heistä
n. 25 % (N= 87) on omaishoidettavia asiakkaita, n. 50 % (N= 175) on säännöllisen kotihoidon
piirissä olevia asiakkaita ja n. 25 % (N=87) on asiakkaita, joilla päivätoiminta on ainoa kotona
asumista tukeva Eksoten järjestämä palvelu.
Omaishoidon asiakkaat, jotka käyttävät päivätoimintaa (ikääntyneet, ei koske lapsia)
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Omaishoitaja on voinut käyttää lakisääteistä vapaapäiväoikeuttaan päivätoimintaan, jolloin
yksi (1) lakisääteinen vapaa on mahdollistanut kaksi (2) päivätoimintapäivää Eksoten
päivätoiminnassa. Tätä vapaapäivän vaihtoehtoa on ikääntyneiden omaishoitajista käyttänyt
n. 17 % (N=15). Omaishoitoperheistä 83 % käyttää lakisääteisen vapaapäiväoikeuden joko
palvelusetelinä tai vuorohoitona, ja päivätoiminta toimii pääasiassa lisätukena
omaishoitajalle.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Päivätoiminnan asiakkaista n. 50 % (N=175) on säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä.
Heistä n. 34 % on paljon palvelua saavia kotihoidon asiakkaita (palvelutuntien määrä viikossa
ylittää 30 tuntia)
Asiakkaat, joilla päivätoiminta on ainoa kotona asumista tukeva Eksoten järjestämä
palvelu
Päivätoiminnan asiakkaista 87 (25 %) on henkilöitä, joilla ei tällä hetkellä ole muita
säännöllisiä kotona asumista tukevia palveluita
Korvaavat palvelumuodot toimintakykyä ja hyvinvointia edistävään palveluun
Omaishoidon asiakkaat
Päivätoiminta omaishoidon lakisääteisen vapaan vaihtoehtona poistuu käytöstä.
Omaishoitoperheille laaditaan omaishoitolain mukaisesti henkilökohtainen omaishoidon
suunnitelma, jossa määritellään kuinka lakisääteiset vapaapäivät järjestetään. Vaihtoehtoisia
lakisääteisten vapaiden järjestämistapoja ovat sijaisomaishoito, vuorohoito, perhehoito tai
voimassaolevan palvelusetelin käyttö. Lisäpalveluna järjestetään lisäksi päivähoitoa
omaishoidettaville asumisen yksiköissä mahdollisuuksien mukaan.
Säännöllisen kotihoidon asiakkaat
Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden palvelu järjestetään jatkossa kotihoidon
sisällön kehittämisen kautta, mm. aikaa asiakkaille -käynneillä. Lisäksi kotihoito on tuottanut
Kulttuurihyvinvointikäyntejä asiakkailleen pienimääräisesti vuonna 2019. Tätä toimintamallia
on tarkoitus jatkaa ja edelleen kehittää. Eksoten lähihoitajat saavat tässä
monimuotoisemman työnkuvan.
Asiakkaat, joilla päivätoiminta on ainoa kotona asumista tukeva Eksoten järjestämä
palvelu
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Asiakkaat, joilla päivätoiminta on ollut ainoa kotona asumista tukeva tukimuoto, ohjataan
muihin toimintakykyä ja hyvinvointia tukeviin palveluihin, kuten Arjen olohuone tapahtumiin ja muihin kunnissa järjestettäviin kolmannen sektorin tai kunnan järjestämiin
tapahtumiin. Eksoten vapaaehtoistyön koordinoinnilla on mahdollisuus kartoittaa esimerkiksi
ystäväpalvelumahdollisuuksia asiakkaille.
MAA- (maaseudulla asuvien ikäihmisten aktivointi ja hyvinvoinnin tuki) hankkeessa v. 2020 2021 toteutetaan kolme alueellista kokeilua Parikkalassa, Rautjärvellä ja Ruokolahdella.
Hankkeen tavoitteena on ennakoiva palvelutarpeiden tunnistaminen yli 65 vuotiailla
kuntalaisilla, joilla ei vielä ole säännöllisiä palveluja. Tarkoitus on lisätä eteläkarjalaisten
ikäihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä.
Talousvaikutukset
Nykymuotoisen päivätoiminnan nettotoimintamenot ovat 1 390 000 €/vuosi. Nykymuotoisen
päivätoiminnan muutokset liittyvät talouden tasapainottamiseen, mutta myös
toiminnalliseen muutokseen. YT-menettelyihin liittyen on etsitty säästöä ei-lakisääteisistä
tehtävistä ja päivätoiminnan lakkauttamista on käsitelty osana YT-neuvotteluja.

Suunnitelman mukaan päivätoiminta pysyy ennallaan 5 kuukautta (tammi-toukokuu 2020).
Viiden kuukauden toimintakulut ovat 600 000 €. 1.6.–31.8.2020 henkilöstökulut ovat 265
000€. Lisäksi kuluina vuokramenot ovat 1.6.2020 jälkeen 65 000€.
Uuden toimintamallin mukainen toiminta arvioidaan alkavan 1.9.2020. Toimintakulut 1.9.–
31.12.2020 on arvioitu olevan 190 000 € ( Kuva 2). Omaishoitoon suunnataan 50 000 € ja
kotihoitoon lisätään 3 henkilöä (40 000 €). Kotiin annettavan tuen kokonaisuuteen lisätään 8
henkilöä (100 000 €). Tehdään lisäksi toiminnallisia muutoksia niin, että nämä 8 henkilöä
muodostavat jatkossa keskitetyn kotiutuksen lähihoitajien (5 henkilöä) ja omaishoidon
tukitiimin henkilökunnan (4 henkilöä) kanssa kokonaisuuden, joka tuottaa toimintakykyä ja
hyvinvointia tukevaa palvelua asiakkaille.
Uuden toimintamallin kustannukset vuonna 2021 arvioidaan olevan 590 000 €. (Kuva 2).
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Toimitusjohtaja
Hallitus päättää, että nykymuotoinen ikääntyneiden päivätoiminta lakkautuu 1.6.2020 alkaen
ja ikääntyneiden päivätoiminnan perusteet poistuvat käytöstä. Toimintakykyä ja hyvinvointia
edistävät toimintamallit käynnistyvät syyskuussa 2020.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys:

Päätös

Hallitus päättää, että nykymuotoinen ikääntyneiden päivätoiminta lakkautuu 1.6.2020 alkaen
ja ikääntyneiden päivätoiminnan perusteet poistuvat käytöstä. Ikääntyneiden
päivätoiminnan uudet toimintamallit otetaan käyttöön syyskuussa 2020. Lisäksi hallitukselle
esitetään elokuussa tarkennettu toimenpideohjelma ja vaikutusten arviointi siitä, kuinka
toimintaa kehitetään yhteistyössä kuntien ja järjestöjen kanssa asiakkaiden toimintaa
parhaiten tukevalla tavalla.
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä muutettu päätösesitys.

Sivu 9/36

Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

4/2020
Julkinen

§35

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin yhteistoimintaneuvottelujen neuvottelutulos
EKS/3141/01.04.00.14/2019
Käsittelyhistoria
Hallitus

§198

9.10.2019

Aiempi käsittely: Hallitus §198
Eksoten tulos on jäämässä kuluvana vuonna merkittävästi alijäämäiseksi. Syyskuussa
tehdyssä koko vuoden ennusteessa alijäämän suuruudeksi ennakoidaan 6,7 milj. €. Tästä
johtuen talouden tasapainottamistarve on n. 9 milj. €.
Eksote on tuottanut valtakunnallisessa vertailussa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspalveluja
tehokkaasti (THL: tarvevakioidut menot 2017, kustannusindeksi 96, mikä on alle
valtakunnallisen keskiarvon, koko maa 100). Palvelurakenteita on muutettu
laitospainotteisesta hoidosta kohti kevyempiä kotiin vietäviä palveluita.
Tämän hetkinen taloudellinen ennuste kuitenkin osoittaa, etteivät talouden
tasapainottamistoimenpiteet riitä. Alueen väestön palvelutarve kasvaa eikä kustannusten
nousupainotteiseen tilanteeseen ole odotettavissa nopeaa käännettä. Eksoten
omistajakuntien taloudellinen tilanne on vaikea. Tämän vuoksi myös kuntien kyky rahoittaa
Eksoten toimintaa on vaikeutunut.
Eksoten toimintakyky ja Etelä-Karjalan väestön palveluiden turvaaminen edellyttää, että
Eksoten talous saadaan tasapainoon. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään
yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä. Yhteistoimintamenettely koskisi koko
organisaatiota, kaikkia toimintoja ja koko henkilöstöä. Tarkoitus on käydä läpi koko
organisaatiorakenne, palveluverkko, sopimukset, toimitilat, hankkeet, projektit ja
tukipalvelut ja etsiä näistä säästökohteita. Neuvottelujen tavoitteet valmistellaan
neuvotteluesityksen valmistelun yhteydessä ja ne täsmentyvät neuvottelujen aikana.
Yhteistoimintamenettely toteutetaan hallitusti niin, että asiakas- ja potilasturvallisuus ei
missään oloissa vaarannu tämän prosessin vuoksi. Palveluverkkoa saatetaan kuitenkin joutua
tehostamaan myöhemmin tarkentuvalla tavalla. Erityistä huomiota tullaan kiinnittämään
siihen, että henkilöstö pääsee osallistumaan prosessiin.
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Talouden sopeuttamistoimenpiteillä sekä toiminnan uudelleen organisoimisella saattaa olla
henkilöstövaikutuksia. Tämän vuoksi Eksoten hallitukselle esitetään
yhteistoimintaneuvottelujen aloittamista.
Eksote on arvioinut taloudellisia toimintaedellytyksiään vuosille 2020 - 2023 ja todennut,
että toimintaedellytysten turvaaminen edellyttää kustannusrakenteeseen noin 9 milj. €
talouden sopeuttamistoimenpiteitä syyskuussa 2019 tehtyyn vuosiennustetasoon
verrattuna. Koko säästötarve vastaa enintään 200 henkilötyövuoden kustannuksia. Säästöjä
haetaan kuitenkin ensisijaisesti organisaatiorakennetta, palveluverkkoa, sopimuksia,
toimitiloja ja hankkeita läpikäymällä. Toimenpiteillä tullee olemaan henkilöstövaikutuksia,
mikäli edellä mainittuja muita säästökohteita ei riittävästi löydy. Henkilöstövähennystarpeen
lopullinen määrä täsmentyy neuvotteluprosessin säästökohteiden kartoituksen myötä.
Tavoitteet tarkentuvat neuvotteluiden aikana ja vuoden 2020 talousarvioraamin
valmistuttua. Säästötavoitteiden taustalla vaikuttaa osaltaan kuntayhtymän omistajakuntien
taloudellinen tilanne.
Varsinaiset yt-neuvottelut käydään yhtymän virallisessa yhteistyötoimikunnassa, jonka
puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen. Lisäksi neuvotteluryhmää
täydennetään vastuualuejohtaja Tuula Karhulalla ja Tiina Kirmasella.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää:





hyväksyä esitetyt tavoitteet; ja
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)
annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta
uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja
saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.

Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä täsmennetty päätösesitys:
Hallitus:






toteaa ja hyväksyy esitetyn säästötavoitteen ja sen, että mikäli muilla
säästötoimenpiteillä ei päästä 9 milj. € säästötavoitteeseen, vähennyksiä voidaan
kohdistaa myös henkilöstöön;
käynnistää työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007)
annetun lain 4 § mukaiset neuvottelut henkilöstön edustajien kanssa talouden
tasapainottamiseen tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesta
uudelleenorganisoinnista sopimiseksi; ja
saattaa asian edelleen tiedoksi valtuustolle.
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Päätös
Hyväksyttiin toimitusjohtajan kokouksessa tekemä korjattu päätösesitys.

Tämän kokouksen käsittely:
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Lähtökohdat ja yhteistoimintaneuvottelut
Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiirin hallitus päätti 9.10.2019 § 198, käynnistää työvoiman
vähentämistä koskeva yt-menettelyn, jolla päätettiin tavoitella toimintojen tehostamista ja
noin 9 miljoonan euron talouden tasapainottamistoimenpiteitä verrattuna syyskuussa 2019
tehtyyn vuosiennustetasoon. Säästötavoitteiden taustalla vaikutti Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveyspiirin alijäämä sekä sosiaali- ja terveyspiirin omistajakuntien taloudellinen tilanne.
Lisäksi sosiaali- ja terveyspiiriin resurssointi ei kaikilta osin vastannut parhaalla tavalla
Eksoten tavoitteita.
Toimintojen tehostamista on ensisijaisesti haettu säästökohteiden kartoittamisella.
Toimenpiteinä on käytetty myös organisaatiorakenteen tarkastelua, palveluverkon
tarkastelua ja hankkeiden arviointia.
Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena oli edellä mainittujen seikkojen lisäksi todeta
Eksoten taloudellisesta tilanteesta johtuva työvoiman vähentämistarve ja käsitellä
suunniteltujen toimenpiteiden perusteet, vaikutukset ja vaihtoehdot sekä tutkia mahdolliset
uudelleensijoitus ja koulutusvaihtoehdot.
Yt-neuvotteluissa käsitellyt toimenpiteet ovat koskeneet koko Eksoten organisaatiota, kaikkia
toimintoja ja koko henkilöstöä.
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Eksote yhteistoimintaneuvottelujen alustavan arvion mukaan vähentämistarve oli
maksimissaan 105 henkilötyövuotta. Henkilöstöön kohdistuvien mahdollisten
vähentämistoimenpiteiden määrä arvioitiin täsmentyvän neuvottelujen kuluessa.
Taloudelliset ja tuotannolliset perusteet
Työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä ja kunnallisesta viranhaltijasta säädetyn lain
(304/2003) 8 luvun 37 §.ssä määrätään taloudellisesta ja tuotannollisista
irtisanomisperusteista.
Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) VIII luvun 4 §:ssä määrätään
työvoiman vähentämisjärjestyksestä (taloudelliset ja tuotannolliset syyt). Määräyksen
mukaan taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä johtuvan työntekijän irtisanomisen
yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan noudatettava sääntöä, jonka mukaan viimeksi
irtisanotaan kunnan /kuntayhtymän toiminnalle tärkeitä työntekijöitä ja saman työantajan
työssä osan työkyvystään menettäneitä. Jos työntekijät ovat näillä perusteilla samanarvoisia,
kiinnitetään huomiota myös työntekijän huoltovelvollisuuden määrään ja palvelussuhteen
kestoaikaan.
Edellä mainittu KVTES:n määräys ei koske viranhaltijoita.
Henkilöstövähennyksiä ja henkilöstöön kohdistuvia toimenpiteitä koskeva
yhteistoimintamenettely
Yhteistoimintamenettely käynnistyi 16.10.2019, jolloin yhteistoimintaryhmässä sovittiin
Eksoten säästötoimenpiteiden kartoittamista koskevasta prosessista.
Säästötoimenpiteiden kartoitukseen osallistuivat Eksoten kaikki vastuualueet omissa
säästötoimenpidekokouksissaan sekä henkilöstö webropol-kyselyn kautta.
Kaikille vastuualueille ilmoitettiin taloushallinnon toimesta säästötavoite. Vastuualueilta
edellytettiin ilmoitetun euromääräisen säästötoimenpiteen mukaisten säästöehdotusten /
henkilöstövähennysten kartoitusta määräpäivään mennessä.
Henkilöstöltä saatiin säästöehdotuksia noin 2500 kappaletta.
Saadut säästöehdotukset koottiin sisäisen tarkastuksen toimesta euromääräisen
säästöpotentiaalin ja arvioidun toteutusmahdollisuuden perusteella säästölistaksi, jonka
mukaisten toimenpiteiden toteutumista seurataan säännöllisesti Eksoten johtoryhmässä
sekä vastuualueilla.
Henkilöstövähennyksiä koskevat yhteistoimintaneuvottelut käynnistyivät mahdollisuuksien
mukaan säästöesityksien ehdotukset huomioon ottaneella neuvotteluesityksellä ja
neuvottelukutsulla 27.11.2019.
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Neuvotteluja on käyty Eksoten 1.3.2017 solmitun yhteistoimintaa koskevan paikallisen virkaja työehtosopimuksen mukaisesti yhteistoimintaryhmässä, jota vahvistettiin neuvottelujen
ajaksi Eksoten vastuualuejohtajilla sekä kehitysjohtajalla.
Yhteistoimintaneuvotteluja käytiin 16.10.2019 yhteistoimintaneuvottelun lisäksi yhteensä 7
kertaa 27.11.2019, 9.12.2019, 18.12.2019, 3.1.2020, 14.1.2020, 10.2.2020 ja 19.2.2020,
jolloin asiaa koskeva yhteistoimintavelvoite todettiin täyttyneeksi. Lisäksi
yhteistoimintaneuvottelujen aikana käytiin erillisiä alaneuvotteluja Työllistymistä edistävästä
toimintasuunnitelmasta 26.11.2019, 9.12.2019, 16.12.2019, 2.1.2020 ja 20.2.2020.
19.2.2020 neuvottelussa todettiin, että yt-lain mukainen neuvottelu- ja
yhteistoimintavelvoite on täyttynyt.
YT-lain 9 § mukaan tehtyään neuvotteluesityksen tarkoituksenaan irtisanoa vähintään
kymmenen työntekijää taloudellisin tai tuotannollisin perustein työnantajan on
yhteistoimintaneuvottelujen alussa annettava henkilöstön edustajille esitys työllistymistä
edistäväksi toimintasuunnitelmaksi. Toimintasuunnitelmaa valmistellessaan työnantajan on
selvitettävä yhdessä työ- ja elinkeinoviranomaisten kanssa työllistymistä tukevat julkiset
työvoimapalvelut.
Suunnitelmaa on käsitelty yhteistoimintaneuvottelujen yhteydessä. Suunnitelmaa
laadittaessa on todettu, että työnantajan muutosturvakoulutuksien tarkemmista
esittelytilaisuuksista ja niiden ajankohdista sovitaan, kun tieto irtisanottavista henkilöistä on
olemassa. Ajankohdista ja muista koulutusvelvoitteeseen liittyvistä seikoista tullaan
sopimaan suunnitelman laatimiseen osallistuneen työryhmän kanssa.
Yhteistoimintaneuvotteluissa on käsitelty henkilöstövähennysten ja mahdollisten
irtisanomisten kohdentumista sekä vaihtoehtoja työvoiman vähentämisen kohteena olevan
henkilöstöpiirin rajoittamiseksi ja toimenpiteitä, joilla vähennetään henkilöstölle aiheutuvia
seurauksia. Neuvottelun kohteena olivat kaikki henkilöstön vähentämistä korvaavat ja
supistavat vaihtoehdot.
Neuvotteluissa tuotiin esille työhyvinvoinnin merkitys sairaspoissaolojen vähentämisessä ja
kustannusten alentamisessa. Lisäksi neuvotteluissa on käsitelty Eksoten mahdollisuuksia
sijoittaa irtisanottavia uudelleen.
Yhteistoimintaneuvottelujen tulos
Eksoten yhteistoimintaneuvottelujen lopputuloksena on 50,4 htv:n / 69 henkilöön
kohdistuva työvoiman vähentämistarve. Tämän hetkisen tiedon mukaan 29 henkilölle
pystytään tarjoamaan heti uutta työtehtävää pääsääntöisesti asiakastyöstä.
Toimenpiteet jakautuvat vastuualueittain seuraavasti:
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Henkilöstövähennyksillä ja muilla YT-prosessissa esitetyillä toimenpiteillä saavutetaan
kuluvan vuoden osalta noin 5 milj. € säästöt. Vuonna 2021, kun säästötoimenpiteitä on
kohdistettu budjettivuoteen 12 kk pituisena aikana, säästöt toteutuvat noin 7,7 milj. €
suuruisina. Alkuperäinen säästötavoite oli 9 milj. €, johon ei aivan päästäne.
Yt-neuvottelujen lähtökohtana olleiden vuoden 2019 operatiivisen toiminnan kustannuksiin
(syyskuussa 2019 tehty ennuste) on kuitenkin palvelutarpeen kasvusta johtuen tullut muita
lisäystarpeita mm. ikäihmisten palveluasumiseen, palveluseteleihin ja osastopaikkojen
lisäykseen. Nämä lisäystarpeet aiheuttavat merkittäviä paineita vuoden 2020 talouteen ja
talousarvion toteutumiseen. Keinoja talouden tasapainottamiseksi haetaan edelleen
aktiivisesti.
Taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanomistoimenpiteiden kohteena on
enintään 69 henkilöä. Tämän hetkisen arvioin mukaan 40 henkilöä ei voitaisi sijoittaa
uudelleen tai kouluttaa uusiin tehtäviin. Luvut täsmentyvät irtisanomisprosessin,
irtisanomisajan ja takaisinottovelvoitteen aikana.
Muina toimenpiteinä ehdotetaan toteutettavaksi seuraavia henkilöstöön suoraan
kohdistuvia toimenpiteitä:
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Edellä mainittujen seikkojen lisäksi Eksote toteuttaa muun muassa organisaatiomuutosten
johdosta tehtäväkuvien uudelleen tarkastelua ja henkilöstön siirtämisiä organisaation
tarpeiden mukaisesti toisiin tehtäviin. Näissä tilanteissa käydään aina henkilökohtaiset
keskustelut.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä työnantajan esityksen toimenpiteiden ja henkilöstövaikutusten
kokonaissuunnitelmasta.
Eksoten henkilöstön vähentämistarve kohdistuu enintään 69 henkilöön, joista noin 29
henkilölle pystytään tarjoamaan heti uutta työtä tai virkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan
40 henkilölle ei vielä tässä vaiheessa pystytä tarjoamaan uutta työtä. Suunnitelma tarkentuu
täytäntöönpanon yhteydessä.
Ennen irtisanomista kartoitetaan eläkemahdollisuudet ja viranhaltijalain tai työsopimuslain
mukaiset mahdollisuudet sijoittaa tai kouluttaa henkilö toisiin tehtäviin.
Irtisanomisten toteuttaminen aloitetaan maaliskuun alussa niin, että kaikki irtisanomiset on
toteutettu yhden kuukauden kuluessa siitä, kun työnantajan päätös on annettu tiedoksi
Eksoten yhteistoimintaneuvotteluja käyneelle yhteistoimintaryhmälle.
Lisäksi Eksote alentaa 1.9.2020 lukien hammaslääkäreiden toimenpidepalkkiokertoimen
tasolle 1,1, alentaa henkilöstön sporttipassiedun euromäärää ja luopuu osasairasloman ja
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Kelan kuntoutuksen osalta lainsäädäntöä ja Eksoten soveltamien työ- ja virkaehtosopimusten
tason ylittävästä palkanmaksukäytännöstä.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§36

Organisaatiorakenteen päivittäminen
EKS/597/00.01.00.14/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Henkilöstöjohtaja Merja Hokkanen
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli
Hallintojohtaja Vesa Reponen
Kehitysjohtaja Merja Tepponen

puh.
040 139 0386
040 194 4936
040 839 7679
044 791 5516
0400 151 107
0400 655 197

Liitteet
1. Organisaatioehdotus_vastuu- ja tulosalue

Oheismateriaali

Osana yt-prosessia on myös suunniteltu organisaatiorakenteen muutoksia. Eksoten
hallintosäännön 5 §:n 20 kohdan mukaan hallitus päättää vastuualueiden jakautumisesta
tulosalueisiin.
Vastuualueisiin ei ehdoteta muutoksia. Tulosalueisiin esitetään tehtäväksi muutamia
muutoksia:
 Terveys- ja vanhustenpalveluissa tulosalueisiin ei tule varsinaisia muutoksia, mutta
jatkossa vastuualuejohtaja toimii myös avoterveydenhuollon vastaavana lääkärinä.
 Perhe- ja sosiaalipalveluissa on ollut aikaisemmin 4 tulosaluetta. Uudessa
organisaatiomallissa yhdistyvät Aikuisten psykososiaaliset palvelut- ja
Työelämäpalvelut- tulosalueet. Uusi yhteinen tulosalue edellä mainituille on
Aikuisten monialaiset palvelut. Yhdistäminen antaa mahdollisuuksia yhteisten
prosessien parantamiseen ja resurssien optimaaliseen käyttöön. Muutoksella
saadaan toisiinsa kiinteästi liittyvät aikuisten palvelut saman johdon alaisuuteen.
 Strategisissa tukipalveluissa HR on uusi tulosalue.
 Kuntoutuksessa ei ole tulosalueita (ei muutoksia aiempaan)
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Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan organisaatiorakenteen.
Päätös
Hyväksyttiin sillä täsmennyksellä, että uusi organisaatio tulee voimaan 1.4.2020 ja
raportoinnin osalta 1.1.2020.
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§37

Edustajan nimeäminen Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen
EKS/491/00.00.01.37/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Lakimies Tiia Iivonen

puh.
040 651 1786

Liitteet

Oheismateriaali
1. Neuvottelukunta esityslista 20200312
Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokous pidetään torstaina 12.3.2020 klo 13.00
osoitteessa Toinen linja 14, Helsinki, Kuntatalo, kokoushuone A2 Hakis.
Sarastia Oy:n kokouksiin on aeimmin nimetty Lappeenrannan kaupunginhallituksen nimeämä
edustaja. Lappeenrannan kaupunginhallitus on 17.2.2020 päättänyt olla nimeämättä
edustajaa Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.
Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää edustajan nimeämisestä Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.
Päätös
Hallitus päätti, että se ei nimeä edustajaa Sarastia Oy:n neuvottelukunnan kokoukseen.
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§38

Lausunnon pyytäminen hallitukselta
EKS/194/01.01.03.26/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Lakimies Tiia Iivonen

puh.
040 651 1786

Liitteet
1. vastaus valiokunnan selvityspyyntöön
2. vastaus selvityspyyntöön
3. Toimitusjohtajasopimus
4. Vastaus selvityspyyntöön
5. Selvitys tilapäiselle valiokunnalle
6. Selvitys tilapäisen valiokunnan pyynnöstä

Oheismateriaali

Eksoten valtuusto asetti 18.12.2019 tilapäisen valiokunnan selvittämään, nauttiiko Eksoten
hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterinen valtuuston luottamusta kuntalain
edellyttämällä tavalla.
Kuntalain 35 §:n mukaan tilapäisen valiokunnan on hankittava sen valmisteltaviin kuuluvissa
asioissa kunnanhallituksen lausunto.
Tilapäisen valiokunnan järjestäytymiskokous pidettiin 16.1.2020. Kokouksessa käytiin läpi
valtuuston toimeksianto. Lisäksi kuultiin arviointipäällikköä ja hän toimitti
tarkastuslautakunnan tutkintapyyntömateriaalin tilapäiselle valiokunnalle. Edelleen linjattiin
asian käsittelyä, aikataulutusta ja tiedottamista sekä keskusteltiin asian selvittämisestä ja
kuulemisista.
Kokouksessa 23.1.2020 linjattiin asian jatkokäsittelyä sekä päätettiin asianosaisten
kuulemiskirjeiden ja muiden tarpeellisten selvityspyyntöjen lähettämisestä. Lisäksi merkittiin
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tiedoksi Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen tutkinnanjohtajan päätös esitutkinnan
toimittamatta jättämisestä.
Kuulemis- ja selvityspyyntökirjeet lähetettiin 31.1.2020. Kirjeitä lähetettiin 24 hlölle.
Vastausaikaa oli 16.2.2020 asti. Määräaikaan mennessä selvityksensä antoi viisi henkilöä
Hallituksen puheenjohtaja jätti eronpyyntönsä Eksoten valtuustolle hallituksen
puheenjohtajan tehtävästä 10.2.2020.
Tilapäisen valiokunnan kokouksessa 17.2.2020 todettiin hallituksen puheenjohtajan
eronpyyntö ja saapuneet selvitykset sekä päätettiin pyytää hallitukselta lausunto asiasta.
Lisäksi tilapäinen valiokunta laati alustavasti valiokunnan esitystä valtuustolle.
Tämän hetkisen tiedon mukaan tilapäinen valiokunta tulee esittämään valtuustolle, että
valtuusto lakkauttaa tilapäisen valiokunnan. Tilapäinen valiokunta katsoo, että hallituksen
puheenjohtajan eronpyynnön johdosta asiassa ei ole tarpeen ryhtyä enää sen toimeksiannon
mukaisiin jatkotoimenpiteisiin.
Tilapäinen valiokunta pyytää hallitukselta lausuntoa asiasta sekä saattaa hallituksen tiedoksi
ja mahdollisia toimenpiteitä varten asiassa saapuneet selvitykset.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää lausunnon antamisesta tilapäiselle valiokunnalle.
Päätös
Hallitus päätti lausua tilapäiselle valiokunnalle, että hallituksen puheenjohtajan eronpyynnön
johdosta ei ole tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin.

Merkittiin, että hallituksen puheenjohtaja Heikki Järvenpää ei ottanut esteellisenä osaa asian
käsittelyyn ja hän poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
(Esteellisyyden peruste: hallintolaki 28.1 §, 1 kohta asianosaisuus)
Eksoten hallintosääntö 20 §:
Tilapäinen puheenjohtaja
Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin
asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.
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Taipalsaaren edustaja Iikko B. Voipio ehdotti tilapäiseksi puheenjohtajaksi Ari Bergiä. Hallitus
hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti. Lisäksi merkittiin, että Iikko B. Voipio toimi tässä asiassa
Heikki Järvenpään varajäsenenä.
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§39

Vastaus eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyyntöön Eksoten kotihoidon tilanteesta
EKS/3194/00.04.00.05/2018
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Hoivajohtaja Taina Jaako

puh.
040 194 4936
040 828 3186

Liitteet
1. Eksoten toimenpiteet eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen päätökseen

Oheismateriaali
1. Päätös EOAK/3230/2018
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry Sari Erkkilä pyysi eduskunnan oikeusasiamiestä
tutkimaan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotihoidon tilanteen. Kantelussa
arvosteltiin erityisesti asiakkaiden kotihoidon laatua ja sen oikea-aikaisuuden
toteutumattomuutta sekä puutteita lääkehoidossa. Kantelun mukaan Eksoten kotihoidon
tilanne ei täytä lakien eikä laatusuositusten mukaisia vaatimuksia. Kantelun mukaan Eksote
ei ole myöskään ryhtynyt tilanteen korjaamiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin.
Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on antanut kantelun johdosta päätöksen 31.12.2019 ja
saattanut päätöksessä mainitut käsitykset (kotihoidon oikea-aikaisuus, lääkehoidon
toteuttaminen, omavalvontasuunnitelma, turva-auttajan toimenkuva ja koulutus) Eksoten
tietoon, ja pyytänyt Eksotea ilmoittamaan 2.3.2020 mennessä, mihin toimenpiteisiin
käsitykset ovat antaneet aihetta.
Eksotessa on kantelun vireille tulon jälkeen ja eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen
päätöksen johdosta tehty seuraavia toimenpiteitä:
Kotihoidon toimintayksiköiden esimiehet seuraavat nyt säännöllisesti asiakkaiden käyntien
oikea-aikaisuutta Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmän raporteista. Raporteista seurataan
suunniteltujen aamukäyntien (klo 7-10) ja suunniteltujen iltakäyntien (klo 18 - 20 välillä)
toteutumista. Tällä vältetään liian myöhäiset aamu- tai iltakäynnit. Toimintayksikön esimies
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on ohjeistettu käsittelemään työyksikkönsä kanssa seurannan tuloksia vähintään kerran
kuukaudessa.
Kotihoidon henkilöstöä on lisätty, ja henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi kotihoidossa
aloitettiin lähihoitajan oppisopimuskoulutus elokuussa 2019.
Eksote hankkii yhä enemmän yksityisiä kotiapupalveluita kotihoidon kuormitushuippuihin
mahdollistamaan asiakkaille oikea-aikaiset palvelut. Oman toiminnan
viikonloppuaamuvuorojen lähihoitajavahvuutta on lisätty noin 12 henkilöllä sekä
kotiapupalvelun ostoja on myös lisätty viikonloppuihin.
Eksoten kotihoidon yksiköiden henkilöstölle on järjestetty Haipro-koulutusta asiakas- ja
työturvallisuusilmoitusten tekemisestä ja toimintayksikön esimiehille ja toimipisteen
vastaaville koulutusta ilmoitusten käsittelijöinä. Koulutuksissa ja työpaikkakokouksissa on
kannustettu henkilöstöä tekemään haitta- ja läheltäpiti -ilmoituksia.
Eksotessa esimiehet ovat huolehtineet, että jokainen työntekijä tietää sosiaalihuoltolain 48
§:n mukaisesta ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisuuden toteuttamista koskevat
menettelyohjeet ja ilmoituslomake on sisällytetty yksiköiden omavalvontasuunnitelmiin.
Ilmoituslomake on sähköisenä Eksonetissa (Eksoten intranet) ja paperiversiona yksikön
omavalvontakansiossa.
Eksoten hoivan tulosalueella on toteutettu vajaaravitsemuksen ehkäisyn, tunnistamisen ja
hoidon tehostamisen koulutuskokonaisuutta yhteystyössä ravitsemusterapeutin kanssa.
Jokaisessa kotihoidon yksikössä on vähintään yksi ravitsemusvastaava, ja ”Ikääntyneiden
ravitsemushoito-ohjeita kotihoidon henkilöstölle” -opas on päivitetty.
Kotihoidon lääkehoitosuunnitelmat on yksilöity toimintayksikkökohtaisesti, ja ne päivitetään
maaliskuun 2020 aikana. Lääkehoidon kokonaisprosessin kehittämiseen liittyvää koulutusta
on järjestetty maaliskuussa 2019 toimintayksikön esimiehille ja vastaaville. Lisäksi
lääkehoidon käytännön prosessit tullaan tarkastelemaan ja niitä kehittämään jatkuvan
parantamisen (Lean) menetelmin kevään 2020 aikana.
Eksoten lääkelupakäytäntöä on muutettu, ja lääkehoitoon kouluttamaton ei enää saa antaa
injektioita tai PKV- lääkkeitä 24.2.2020 alkaen. Poikkeuksena valmiiksi annostellun PKVlääkkeen antaminen suun kautta siirtymävaiheen ajan 31.5.2021 asti. Kotihoidossa
työskenteleviä kodinhoitajia on kannustettu hakeutumaan lähihoitajan
oppisopimuskoulutukseen.
Kotihoidon omavalvontasuunnitelmat on yksilöity toimintayksikkökohtaisesti, päivitetty osin
ja osa päivityksistä tehdään 30.4.2020 mennessä.
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Turvapuhelimia koskevaa sopimusta päivitetään. Turva-auttajapalvelun Eksote järjestää
omana toimintana kuten aiemminkin.
Tehdyt toimenpiteet on kuvattu eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle lähtevässä
ilmoituksessa yksityiskohtaisemmin.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa liitteenä olevan ilmoituksen eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§40

Päätös kuntalain mukaiseen oikaisuvaatimukseen vakuutusmeklaripalveluja koskevasta
hankintapäätöksestä
EKS/3669/02.08.00.11/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Vastaava hankinta-asiantuntija Leena Luukka
Lakimies Mari Kähkönen

puh.
040 163 1223
040 651 1786

Liitteet
1. Vakuutusmeklaripalvelujen hankinta
2. Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus Justia Oy
3. Vastaus

Oheismateriaali

Tausta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kilpailutti vakuutusmeklaripalvelut. Kyseessä
on hankintalain 25 § mukaisen kynnysarvon alittava pienhankinta, johon hankintalakia ei
sovelleta.
Hankinta sisältää voimassa olevan vakuutusturvan analyysin, vakuutusten kilpailuttamisen ja
valitun vakuutusratkaisun voimaansaattamisen. Kyseessä on kertaluontoinen
toimeksiantosopimus, joka päättyy sen jälkeen, kun hankinnan kohteena olevat tehtävät on
suoritettu.
Hankinta toteutettiin rajoitetulla menettelyllä. Hankinnan valintakriteerinä oli
kokonaistaloudellinen edullisuus/halvin hinta. Palveluntuottajaksi valittiin
Arvomeklarit Oy, joka käyttää palvelun tuottamiseen alihankkijaa NK Vakuutusmeklarit
Oy:ta.
Hankintaoikaisu
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Hallintojohtaja Vesa Reposen 17.1.2020 tekemään vakuutusmeklaripalveluja
koskevaan hankintapäätökseen on saapunut 31.1.2020 kuntalain 134 § mukainen
oikaisuvaatimus Justia Oy: lta.
Oikaisuvaatimus on saapunut kuntalain 138 §:n mukaisessa määräajassa. Justia Oy on
täsmentänyt oikaisuvaatimustaan sähköpostitse 6.2.2020 tutustuttuaan Arvomeklarit Oy:n
tarjoukseen sen julkisin osin.
Kuntalain 134 §:n mukaan kunnanhallituksen, lautakunnan ja valiokunnan, niiden jaoston
sekä niiden alaisen viranomaisen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen oikaisua.
Oikaisuvaatimuksessa on vaadittu tarkistamaan referenssitiedot ja hankintamenettelyt
ilmoitetuilta referenssien yhteyshenkilöiltä ja selvittämään muutenkin oikaisuvaatimuksessa
esitettyjen perusteluiden pohjalta, onko valitun tarjoajan Arvomeklarit Oy:n tarjous ollut
tarjottujen asiantuntijoiden ja muiden tarjouspyynnössä asetettujen vaatimusten osalta
tarjouspyynnön mukainen.
Oikaisuvaatimuksessa tuodaan esille, että Arvomeklarit Oy:n alihankkijan on täytettävä
samat vaatimukset kuin tarjoajankin. Alihankkijan on oltava Finanssivalvonnan rekisteriin
merkitty toinen vakuutusmeklariyritys, jolla on oltava mm. lakisääteinen vastuuvakuutus.
Justia Oy:n mukaan palveluhankinnan tarjoaminen kokonaisuudessaan alihankkijan kautta
tuotettuna ei ole hankintasopimusluonnoksen mukaista alihankintaa. Arvomeklarit Oy:n
käyttämän alihankkijan olisi pitänyt toimia itsenäisenä tarjoajana tai toisena
ryhmittymätarjoajana kyetäkseen osallistumaan kilpailuun. Justia Oy:n mukaan
vakuutusmeklariyrityksen lakisääteinen vastuuvakuutus ei mm. kata toisen
vakuutusmeklariyrityksen aiheuttamia vahinkoja.
Justia Oy pyytää Eksotea lisäksi selvittämään onko tarjoajalla tai sen alihankkijalla käytössään
tarjouspyynnössä edellytettyä sähköistä kilpailutukseen käytettävää järjestelmää, joka on
integroitu HILMA järjestelmään. HILMA eli Hankintailmoitukset.fi on Suomen virallinen
julkisista hankinnoista ilmoittamisen palvelu, ja sen omistaa työ- ja elinkeinoministeriö.
Lisäksi Justia Oy:n mukaan hankintaa ei olisi uskottavasti mahdollista toteuttaa Arvomeklarit
Oy:n tarjoamalla hinnalla.
Justia Oy tuo esille, että vaikka hankinta alittaa hankintalain mukaisen kynnysarvon, siihen
sovelletaan mm. hallintolakia. Hallintolaki ei mahdollista täysin vapaata harkintavaltaa
päätöksenteossa.
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Mikäli Arvomeklarit Oy:n tarjous ei olisi ollut tarjouspyynnön mukainen, Justia Oy vaatii, että
yhtiön tarjous hylätään ja tarjousten vertailu suoritetaan uudelleen.
Eksoten vastine
Arvomeklarit Oy käyttää tarjouksessaan alihankkijana NK Vakuutusmeklarit Oy:ta. NK
Vakuutusmeklarit Oy on finanssivalvonnan rekisterissä oleva vakuutusmeklaritoimisto.
Arvomeklarit Oy:lla ja sen alihankkijalla on molemmilla tarjouspyynnössä vaadittu
vastuuvakuutus.
Asiantuntijoiden referenssit
Eksote on tarkistanut tarjousten käsittelyn yhteydessä tarjottujen asiantuntijoiden
referenssien tarjouspyynnönmukaisuuden. Tarjotut asiantuntijat täyttävät Eksoten
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset.
Asiantuntija nro 1 edellytettiin seuraavaa:
Henkilön toimeksiannot tuli sisältää edeltävän kolmen vuoden aikana
(12/2016-11/2019) vähintään kolmen julkisyhteisön vakuutusten kilpailuttamista siten, että
vähintään yksi asiakas on ollut sosiaali- ja terveyspalvelu-toimialalta. Lisäksi yhden
kilpailutuksen on tullut sisältää henkilövakuutusten hankintaa vähintään 1500 työntekijälle.
Tarjotun asiantuntijan referenssit sisälsivät kolme julkisyhteisöä, joista yksi on
terveyskeskuksen kuntayhtymä ja yksi sisälsi 1500 työntekijän henkilövakuutusten
kilpailutuksen.
Asiantuntija nro 2 edellytettiin seuraavaa:
Henkilön toimeksiannot ovat sisältäneet edeltävän kolmen vuoden aikana
(12/2016-11/2019) vähintään kahden julkisyhteisön vakuutusten kilpailuttamisen.
Toisen tarjotun asiantuntijan referenssit sisälsivät kolme julkisyhteisöä, joista yksi on SOTEkuntayhtymä ja yksi sisälsi 1500 työntekijän henkilövakuutusten kilpailutuksen.
Alihankkijan käyttö
Tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimusluonnoksen mukaan Palveluntuottajalla on oikeus
käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita.
Sopimusluonnoksen mukaan palveluntuottaja saa osoittaa tehtävien suorittamiseen toisen,
vastaavan pätevyyden ja ammattitaidon omaavan palveluntuottajan. Tällaisen tilanteen
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katsotaan vastaavan alihankkijan käyttämistä. Alihankkijan käyttäminen tai sen vaihtaminen
edellyttää Eksoten lupaa.
Eksote ei ollut tekemässään tarjouspyynnössä rajannut sitä, miltä osin alihankkijaa saa
käyttää. Arvomeklarit Oy:n tarjousta ei voitu hylätä sen perusteella, että se käyttää palvelun
tuottamiseen vastaavan pätevyyden omaavaa alihankkijaa, jonka Eksote hyväksyy.
Tietojärjestelmän käyttö
Eksote on edellyttänyt tarjouspyynnössä, että varsinaisia vakuutusten kilpailuttamista
koskeva tarjouspyyntö julkaistaan virallisessa ilmoituskanavassa (HILMA) sähköisellä
kilpailutukseen tarkoitetulla järjestelmällä. Järjestelmän tulee olla integroitu HILMA:aan
Eksote on pyytänyt 21.1.2020 Arvomeklarit Oy:ltä varmennusta
tarjouspyynnön sähköistä hankintajärjestelmää koskevan soveltuvuusvaatimuksen
täyttymisestä. Arvomeklarit Oy:ltä 24.1.2020 saadun selvityksen mukaan tarjouspyyntö
voidaan julkaista käyttäen Mercell Suomi Oy:n tarjoamaa, HILMA:aan integroitua
järjestelmää.
Poikkeuksellisen alhainen hinta
Hankintayksiköllä on tarjouspyynnön mukaan harkintavalta poikkeuksellisen alhaisen
tarjouksen hylkäämisessä. Voittanut tarjous on arvoltaan 3600 euroa. Eksote ei ole arvioinut
tarjotun hinnan aiheuttavan tarvetta selvitystoimenpiteille eli hinnan ei ole arvioitu olevan
poikkeuksellisen alhainen.
Hankintayksikön harkintavalta päätöksenteossa
Hankintalakia ei sovelleta pienhankintoja, jolloin pienhankintojen tarkoituksenmukainen,
hankinnan laatuun ja laajuuteen soveltuvien hankintatapojen soveltaminen jää
hankintayksikön omaan harkintaan.
Hallituksen esitöissä hankintalaiksi todetaan että pienhankinnat toteutetaan
hankintayksiköiden omien ohjeistuksien ja toimintatapojen mukaan joko kevyellä
kilpailutusmenettelyllä tai joissain tapauksissa suorahankintana. Hankintalain mukaan
pienhankinnoissa on kuitenkin pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen
nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys. Viranomaisen on sen lisäksi huomioitava
hallintolaissa säädetyt yleiset oikeusperiaatteet ja kuntalain tasapuolisuus-, avoimuus- ja
menettelytapavelvoitteet.
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Eksoten tarjouspyynnön jättämisajankohtana voimassa olevan hankintaohjeen mukaan
pienhankinnat toteutetaan kevennetyllä kilpailumenettelyllä siten, että tarjous pyydetään
pääsääntöisesti kolmelta toimittajalta. Vakuutusmeklaripalveluja koskevassa hankinnassa
pyyntö jättää tarjous lähetettiin viidelle toimijalle.
Eksote on vakuutusmeklaripalvelujen hankinnassa kohdellut tarjoajia
tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toiminut kaikin tavoin avoimesti sekä noudattanut omia
sisäisiä hankintaohjeitaan. Tarjoukset käsiteltiin tarjouspyynnössä ja hankintapäätöksessä
kuvatulla tavalla. Arvomeklarit Oy:n tekemä tarjous on todettu olevan
tarjouspyynnönmukainen. Lisäksi tarjotun alihankkijan on katsottu täytettävän
tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset. Näin ollen hankintapäätöstä ei ole tarpeen oikaista.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää, että hallintojohtajan 17.1.2020 tekemää hankintapäätöstä § 1/2020 ei
muuteta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§42

Tiedoksi merkittävät asiat

Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 10.-21.2.2020

Oheismateriaali

Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Kuultiin terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhulan selvitys koronavirustilanteesta ja siihen varautumisesta.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§44

Muutoksenhakuohjeet

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 32, 33, 38, 39, 41-44

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 34-37
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§ /muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus, oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 34-37
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi
Telekopio: 05 352 7800
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutosvaatimukset perusteineen
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
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- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus on
jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös
sähköisesti tai telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta 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 (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.
Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

40

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
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Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa
esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä
on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai
telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään
valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä .
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)
säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen
alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan
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