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Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Simo Kokko

Petri Juvonen
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17 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenistö (esityslistan kohta 4) käsitellään pöytäkirjan tarkastajien valitsemisen jälkeen ja päätettiin jakaa käsiteltäväksi kahdessa pykälässä. Ensimmäisenä käsitellään KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenistö ja toisena
toimikunnan toimintaa tukevan asiantuntijaryhmän jäsenet.
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että varsinaisen sihteerin poissa ollessa tämän kokouksen sihteerinä toimii Heli Laine.
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18 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
KYS erva-tutkimustoimikunta valitsee pöytäkirjantarkastajat.
Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Simo Kokon ja
Petri Juvosen.
Todettiin, että Petri Juvonen ei esteellisyyden vuoksi osallistu 20 §:n käsittelyyn ja päätettiin, että Jarmo J Koski toimii tämän pykälän pöytäkirjantarkastajana.
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Erva-tutkimustoimikunta
Erva-tutkimustoimikunta

32 §
10 §

7.11.2018
8.3.2019

19 §

259/13.01.02.00/2016

KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenistö

Päätöshistoria
Erva-tutkimustoimikunta 7.11.2018 32 §

Valmistelija:
tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh. 044 717 2102
sähköpostiosoite: kirsi.luoto@kuh.fi
On havaittu, että tämän toimikunnan jäsenistössä on esteellisyyksiä toimikunnalle kuuluvien asioiden valmistelussa ja tehtävien hoitamisessa (mm.
VTR-väitöskirjahankehakemusten arviointi ja VTR-muutos/organisaatiosiirtopäätökset). Toimikunnan asioiden valmisteluun ja tehtävien hoitamiseen tarvitaan henkilöt, jotka ovat esteettömiä toteuttamaan
tehtävää.
Esitys
KYS erva-tutkimustoimikunta keskustelee asiasta ja päättää tarvittavista
muutoksista. Toimikunta päättää, että viranhaltijapäätökset (mm. VTRmuutoksista- ja VTR-organisaatiosiirroista) tekee KYSin johtajaylilääkäri,
jolla on virkasuhde KYSiin.

Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta käsitteli ensimmäisenä viranhaltijapäätösasian, jonka käsittelyn ajaksi Esko Vanninen esteellisyyden vuoksi poistui kokoushuoneesta.
Viranhaltijapäätökset
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että viranhaltijapäätökset (mm. VTRmuutoksista- ja VTR-organisaatiosiirroista) tekee KYSin johtajaylilääkäri,
jolla on virkasuhde KYSiin.
Jäsenistö
KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli toimikunnan edustuksesta. Terveydenhuoltolaki määrää, että on perustettava toimikunta, jossa on monitieteinen edustus jokaisesta erva-alueen VTR-kelpoisesta organisaatiosta.
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että keskustelua jatketaan toimikunnan
kokoonpanosta kevään kokouksessa (8.3.2019). Sovittiin, että Tiedepalve-

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Erva-tutkimustoimikunta

3/2019

7 (19)

19 §
23.05.2019

lukeskus kokoaa keskustelussa esiin tulleet ehdotukset ja että ennen kevätkokousta jäsenet voivat lähettää lisää ehdotuksia Tiedepalvelukeskukseen. Tiedepalvelukeskus ja lakimies selvittävät ennen kokousta eri vaihtoehtojen oikeudellisia edellytyksiä.

Erva-tutkimustoimikunta 8.3.2019 10 §

KYS erva-tutkimustoimikunta päätti syksyn kokouksessa, että Tiedepalvelukeskus kokoaa keskustelussa esiin tulleet ehdotukset ja jäsenet voivat lähettää lisää ehdotuksia ennen kevään 8.3.2019 kokousta. Tiedepalvelukeskukseen tulleet ehdotukset on koottu liitetiedostoon.

Esitys
KYS erva-tutkimustoimikunta keskustelee asiasta ja tekee linjaukset ja päätökset jäsenistön kokoonpanosta ja jäsenten hankinnasta sekä velvoittaa
Tiedepalvelukeskuksen yhdessä KYS erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajan kanssa tekemään esityksen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle uudesta päätetystä jäsenistöstä.

Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli jäsenistön kokoonpanosta.
Keskustelussa nousi esille ehdotus, jossa KYS erva-tutkimustoimikunnan
tieteellisen tutkimuksen asiantuntemusta tukemaan muodostetaan asiantuntijaryhmä, jota hyödynnetään VTR:n haku-, arviointi- ja jakokriteereiden
määrittämiseen ja syvällistä asiantuntijanäkemystä tuomaan. Asiantuntijaseminaari pidetään ennen kevään kokousta, jossa käsitellään seuraavan
vuoden VTR-jakoprosessiin liittyvät menettelyt ja periaatteet. KYS ervatutkimustoimikunnan kevään kokous ja seminaari järjestetään samana päivänä. Tiedepalvelukeskus tekee ehdotuksen keskustelun pohjaksi seminaariin.
KYS erva-tutkimustoimikunta valtuutti toimikunnan puheenjohtajan laatimaan kirjeen KYS erva-alueen organisaatioiden johtajaylilääkäreille KYS
erva-tutkimustoimikunnan jäsenten ja edellä mainittujen asiantuntijoiden
nimeämiseksi. Jokaisen organisaation tulee ilmoittaa KYS ervatutkimustoimikunnan puheenjohtajalle oman organisaationsa jäsen ja varajäsen KYS erva-tutkimustoimikuntaan, sekä asiantuntija ja hänen varahenkilönsä edellä kuvattua asiantuntijakuulemista varten huhtikuun 2019 puoliväliin mennessä. Toimikunta valtuutti puheenjohtajan huomioimaan johtajaylilääkäreiden jäsenehdotuksissa terveydenhuoltolain vaatimukset toimikunnan monitieteellisestä edustuksesta erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä sekä huomioimaan KYS erva-tutkimustoimikunnan
jäsenten esteettömyys päätöksentekoon. Toimikunta valtuutti puheenjohta-
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jan pyytämään täydennyksiä, mikäli terveydenhuoltolain vaatimukset eivät
toteudu. Myös asiantuntijaryhmän jäsenistön tulisi noudattaa vastaavia vaatimuksia.
Päätettiin pitää 23.5.2019 ylimääräinen kokous, jossa KYS ervatutkimustoimikunnan jäsenistö ja asiantuntijat nimetään toistaiseksi voimassaoleviksi. KYS erva-tutkimustoimikunta tekee esityksen jäsenistöstä
hyväksyttäväksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen
kesäkuun 2019 kokoukseen.

Erva-tutkimustoimikunta 23.5.2019 19 §
Valmistelija:
Raimo Voutilainen, puh. 044 717 2391
sähköpostiosoite: raimo.voutilainen@kuh.fi
KYS erva-tutkimustoimikunta valtuutti 8.3.2019 kokouksessa toimikunnan
puheenjohtajan laatimaan kirjeen KYS erva-alueen organisaatioiden johtajaylilääkäreille KYS erva-tutkimustoimikunnan jäsenten ja asiantuntijaryhmän jäsenten nimeämiseksi. KYS erva-alueen organisaatiot ovat tehneet
seuraavat jäsenehdotukset:
Essote esittää erva-tutkimustoimikunnan jäseneksi johtajaylilääkäri Jarmo J
Koskea ja varajäseneksi ylilääkäri Jarmo Lappalaista. Asiantuntijaryhmän
jäseneksi ylilääkäri Tuula Klaavuniemeä ja varalle apulaisylilääkäri Sakari
Simulaa.
KSSHP esittää erva-tutkimustoimikunnan jäseneksi osastonylilääkäri Pauliina Aukeeta ja varajäseneksi johtajaylilääkäri Vesa Katajaa. Asiantuntijaryhmän jäseneksi osastonylilääkäri Juha Palonevaa ja varalle osastonylilääkäri Matti Kairaluomaa.
Niuvanniemen sairaala esittää erva-tutkimustoimikunnan jäseneksi ylilääkäri Tero Hallikaista ja varajäseneksi FT Olavi Louherantaa. Asiantuntijaryhmän jäseneksi ylilääkäri Tero Hallikaista ja varalle FT Olavi Louherantaa.
PSSHP esittää erva-tutkimustoimikunnan jäseneksi palvelukeskusjohtaja,
vastaavaylilääkäri Tatu Kemppaista ja varajäseneksi Taina Kalliomäkeä.
Asiantuntijaryhmän jäseneksi ylilääkäri Kai Kaarnirantaa ja varalle ylilääkäri
Reetta Kälviäistä.
Siun sote esittää erva-tutkimustoimikunnan jäseneksi osastonylilääkäri Esa
Jantusta ja varajäseneksi johtajaylilääkäri Juha Mustosta. Asiantuntijaryhmän jäseneksi ylilääkäri Jussi Sipilää ja varalle osastonylilääkäri Esa Jantusta.
Sosteri esittää erva-tutkimustoimikunnan jäseneksi TtT Ulla Kemppaista ja
varajäseneksi HLT Panu Rantosta. Asiantuntijaryhmän jäseneksi LT, dos
Petri Juvosta ja varalle TtT Ulla Kemppaista.

Esitys
KYS erva-tutkimustoimikunta keskustelee asiasta ja tekee linjaukset. KYS
erva-tutkimustoimikunta päättää esittää erva-tutkimustoimikunnan jäsenistön kokoonpanon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituk-
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selle hyväksyttäväksi ja velvoittaa Tiedepalvelukeskuksen yhdessä KYS
erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajan kanssa tekemään kyseisen esityksen.
Toimikunta keskustelee asiantuntijaryhmän jäsenten seminaariin osallistumisen mahdollisista matkakustannuksista ja päättää korvata matkakustannukset.

Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli jäsenistön kokoonpanosta ja päätti
esittää erva-tutkimustoimikunnan jäsenistön kokoonpanon Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle hyväksyttäväksi esityksen mukaisesti.
Essote
Johtajaylilääkäri Jarmo J Koski ja varajäsen ylilääkäri Jarmo Lappalainen
Ksshp
Osastonylilääkäri Pauliina Aukee ja varajäsen johtajaylilääkäri Vesa Kataja
Niuvanniemen sairaala
Ylilääkäri Tero Hallikainen ja varajäsen FT, työnohjaaja Olavi Louheranta
PSSHP
Palvelukeskusjohtaja, vastaavaylilääkäri Tatu Kemppainen ja varajäsen ylihoitaja Taina Kalliomäki
Siun sote
Osastonylilääkäri Esa Jantunen ja varajäsen johtajaylilääkäri Juha Mustonen
Sosteri
TtT, ylihoitaja Ulla Kemppainen ja varajäsen HLT, erikoishammaslääkäri
Panu Rantonen
KYS erva-tutkimustoimikunta velvoitti Tiedepalvelukeskuksen yhdessä KYS
erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajan kanssa tekemään kyseisen esityksen.

Liitteet

1
2

KYS erva-tutkimustoimkunnan jäsenistö - ehdotuksia
Yhteenveto jäsenesityksistä kevät 2019
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KYS erva-tutkimustoimikunnan asiantuntijaryhmä

Erva-tutkimustoimikunta 23.5.2019 20 §

Esitys
KYS erva-tutkimustoimikunta keskustelee asiasta ja tekee linjaukset. KYS
erva-tutkimustoimikunta päättää esittää erva-tutkimustoimikunnan jäsenistön kokoonpanon Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitukselle hyväksyttäväksi ja velvoittaa Tiedepalvelukeskuksen yhdessä KYS
erva-tutkimustoimikunnan puheenjohtajan kanssa tekemään kyseisen esityksen.
Toimikunta keskustelee asiantuntijaryhmän jäsenten seminaariin osallistumisen mahdollisista matkakustannuksista ja päättää korvata matkakustannukset.

Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli toimikunnan toimintaa tukevan asiantuntijaryhmän kokoonpanosta ja hyväksyi sen esityksen mukaisesti.
Essote
Ylilääkäri Tuula Klaavuniemi ja varalle apulaisylilääkäri Sakari Simula
Ksshp
Osastonylilääkäri Juha Paloneva ja varalle osastonylilääkäri Matti Kairaluoma
Niuvanniemen sairaala
Ylilääkäri Tero Hallikainen ja varalle FT, työnohjaaja Olavi Louheranta
PSSHP
Ylilääkäri Kai Kaarniranta ja varalle ylilääkäri Reetta Kälviäinen
Siun sote
Ylilääkäri Jussi Sipilä ja varalle osastonylilääkäri Esa Jantunen
Sosteri
LT, dos Petri Juvonen ja varalle TtT, ylihoitaja Ulla Kemppainen
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8.3.2019

21 §

1202/02.05.02.02.00/2018

Periaatteet ja menettelyt vuoden 2020 Valtion tutkimusrahoituksen haussa, arvioinnissa ja rahoituksen jaossa

Päätöshistoria
Erva-tutkimustoimikunta 8.3.2019 11 §

Valmistelija:
tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto, puh. 044 717 2102
sähköpostiosoite: kirsi.luoto@kuh.fi
KYS erva-tutkimustoimikunta toteuttaa vuoden 2020 VTR-haun syksyllä
2019. Hakuprosessi tehdään eTutkija-järjestelmässä, joka on osoittautunut
hyväksi.
VTR-jako on osoittautunut haasteelliseksi johtuen haku- ja jakoluokkien
prosenttisosuusjakoperiaatteista, jotka erva-tutkimustoimikunta linjasi kevään 2017 kokouksessa.
STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta
(1434/2015) koskee vuosia 2016-2019. Uusi korvaava asetus annetaan
tämän vuoden aikana, joten asetuksen sisältö ml. painoalueet vuodelle
2020 voivat muuttua.
Periaatteita ja menettelyjä käsiteltäessä otetaan huomioon myös Valtion
tutkimusrahoituksen vuoden 2019 päätökseen liittyvien oikaisuvaatimusten
käsittelykokouksessa 22.2.2019 esiin tulleet asiat sekä VTRhankehakemusten ulkopuolisilta arvioijilta saadut palautteet.
Esitys
KYS erva-tutkimustoimikunta keskustelee VTR-rahoituksen jakoperiaatteista ja tekee tarvittavat muutokset. Erva-tutkimustoimikunta päättää päivittää
uudet painoalueet ja täydentää VTR:n jakokriteerejä, jos STM tekee niihin
muutoksia. KYS erva-tutkimustoimikunta velvoittaa Tiedepalvelukeskuksen
ottamaan huomioon uuden STM:n asetuksen VTR-hakuprosessissa ja dokumentaatioissa sekä päivittämään muut dokumentaatiot toimikunnan päätösten mukaisesti.

Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli VTR:n haku- ja jakoperiaatteista.
Erva-tutkimustoimikunta päätti hyväksyä liitteenä (päivitetty) olevan ehdotuksen seuraavin muutoksin: hakijan ikää ei lisätä hakemuslomakkeeseen,
ulkopuolisten arvioijien määrää lisätään (7-9 arvioijaa), STM:n painoaluepisteytys puolitetaan ja päätökset ilmoitetaan prosenttiosuuksina. Toi-
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mikunta valtuutti lakimiehen ja Tiedepalvelukeskuksen selvittämään, mitkä
ovat vaatimukset päätöksen riittävästä esittämistavasta ja toimimaan sen
mukaisesti. KYS erva-tutkimustoimikunta valtuuttaa Tiedepalvelukeskuksen
tekemään muutokset VTR:n haku- ja jakoperiaatteisiin.
KYS erva-tutkimustoimikunta velvoitti Tiedepalvelukeskuksen ottamaan
huomioon uuden STM:n asetuksen VTR-hakuprosessissa ja dokumentaatioissa sekä tekemään tarvittavat muutokset.
KYS erva-tutkimustoimikunta valtuuttaa puheenjohtajan ja esittelijän tarkentamaan VTR-hakemusten hylkäysperusteita ja tuomaan ne seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi.
KYS erva-tutkimustoimikunta hyväksyi yksimielisesti liitteenä olevan vuoden 2020 VTR-haun aikataulun.

Erva-tutkimustoimikunta 23.5.2019 21 §
KYS erva-tutkimustoimikunta valtuutti 8.3.2019 kokouksessa puheenjohtajan ja esittelijän tarkentamaan VTR-hakemusten hylkäysperusteita ja tuomaan ne seuraavaan kokoukseen käsiteltäväksi. KYS ervatutkimustoimikunnan puheenjohtaja Raimo Voutilainen ja esittelijä Kirsi
Luoto ehdottavat seuraavaa tarkennusta lisättäväksi VTR-dokumentteihin:
”Arvioijan perustelut yleisarviolle tai hakemuksen hylkäämiselle annetaan
kirjallisena. Perusteluja hyödynnetään erva-tutkimustoimikunnan kokouksessa rahoituspäätöksiä tehtäessä.
Perusteluissa voidaan kuvata tutkimushankkeen heikkouksia ja vahvuuksia.
Mikäli arvioija antaa yleisarvioksi hylätyn, on hylkäämisen peruste oltava
riittävän vahva ja perustelut on kuvattava tarkasti. Esimerkiksi hakemus
voidaan hylätä, mikäli tutkimushanke ei toteuta hyvää tieteellistä käytäntöä,
tutkimuksen laatu ei täytä tieteellisen tutkimuksen kriteereitä tai tutkimus ei
ole tieteellisesti vaikuttavaa, tutkimushankkeesta ei ole välitöntä hyötyä
KYS ervalle, tutkimus ei ole toteuttamiskelpoinen tai ei tuota riittävästi uutta
tietoa tai se ei linjaudu sosiaali- ja terveysministeriön ja ervatutkimustoimikuntien määrittelemiin kriteereihin, tavoitteisiin ja painoalueisiin. Tilanteissa, missä tutkimushankehakemus olisi saamassa pisteytysesityksen mukaan rahoitusta, mutta arvioitsija ehdottaa hankkeen hylkäämistä, tulee asiasta käydä yhteinen keskustelu päätöksen teon tueksi kaikkien
kokouksessa läsnä olevien erva-tutkimustoimikunnan jäsenten kesken lukuun ottamatta tutkimushanketta koskevassa päätöskäsittelyssä jäävinä
olevia jäseniä.”
Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen hakeminen ja
jakaminen KYS-erityisvastuualueelle vuodesta 2020 alkaen
Kansallinen VTR-kausi on päättymässä vuoden 2019 lopussa. Sosiaali- ja
terveysministeriö (STM) on suunnittelemassa rahoituksen uusia painopistealueita, joita ei kuitenkaan vielä ole tiedossa. Uudet painopistealueet tulevat muuttamaan VTR-jakoperiaatteita. Käytännössä jakoperiaatteiden
muuttuminen tulee muuttamaan muun muassa VTR-hakua ja –
hakemuslomakkeita eTutkija-järjestelmässä. Painopistealueiden ja rahoi-
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tushaun ohjeiden muuttaminen kesken hakuprosessin on epäoikeudenmukaista hakijoille. Lisäksi muutoksen toteuttaminen teknisesti sähköiseen
eTutkija-järjestelmään ei tule onnistumaan tässä aikataulussa, mikäli haku
alkaisi tämänhetkisen suunnitelman mukaan 19.8.2019.
Lisäksi nykyisissä rahoituksen jaon periaatteissa ensimmäisen rahoituspäätöksen tekeminen syksyllä prosenttiosuuksina arvioidusta valtion tutkimusrahoituksesta ja niiden muuttaminen euromääräisiksi keväällä lopullisen rahoitusmäärän selvittyä STM:ltä, on osoittautunut haasteelliseksi ja hämmentäväksi hakijoille. Kyseinen käytäntö aiheuttaa myös kaksinkertaisen
työmäärän päätöksen toimeenpanossa.
Esitys

KYS erva-tutkimustoimikunta hyväksyy tarkennukset VTR-hakemusten hylkäysperusteisiin ja valtuuttaa Tiedepalvelukeskuksen tekemään tarvittavat
muutokset VTR-dokumentteihin.
Toimikunta päättää siirtää syksyn 2019 VTR-haun alkuvuoteen 2020, jolloin
lopullinen euromääräinen VTR-päätös on saatu STM:ltä. Kyseinen päätös
toteuttaa hyvin myös Lean-periaatteita.
VTR-haun siirron myötä rahoituksen haku-, arviointi- ja jakoperiaatteiden
suunnittelu ja päättäminen tehdään syyskokouksessa ja varsinainen VTRrahoituksen jakopäätös alkuvuonna järjestettävässä kokouksessa. Lisäksi
varataan ylimääräinen kokousaika keväälle. Syyskokouksen yhteydessä
järjestetään asiantuntijaseminaari. KYS erva-tutkimustoimikunta valtuuttaa
Tiedepalvelukeskuksen tekemään tarvittavat muutokset hakudokumentteihin.

Päätös
KYS erva-tutkimustoimikunta keskusteli periaatteista ja menettelyistä vuoden 2020 Valtion tutkimusrahoituksen haussa, arvioinnissa ja rahoituksen
jaossa. KYS erva-tutkimustoimikunta hyväksyi puheenjohtajan ja esittelijän
tekemän VTR-hakemusten hylkäysperusteita koskevan tekstin siten, että
lauseesta "... tutkimushankkeesta ei ole välitöntä hyötyä KYS ervalle....", jätetään pois sana välitöntä.
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti siirtää syksyn 2019 VTR-haun alkuvuoteen 2020, jolloin lopullinen euromääräinen VTR-päätös on saatu STM:ltä.
KYS erva-tutkimustoimikunta valtuutti Tiedepalvelukeskuksen tekemään
tarvittavat muutokset dokumentteihin.
KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että seuraava kokous pidetään uudella
kokoonpanolla syys-lokakuussa 2019.

Liitteet

3

VTR-jakoperiaatemuutokset -ehdotus (päivitetty)
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Erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävä

Erva-tutkimustoimikunta 23.5.2019 22 §
Valmistelija:
Raimo Voutilainen, puh. 044 717 2391
sähköpostiosoite: raimo.voutilainen@kuh.fi
Erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävään on valittu Heli Laine. Ervatutkimuskoordinaattorin erva-alueen tehtävänkuvaan kuuluu KYS ervatutkimustoimikunnan käytännön toiminnan koordinointi ja hallinnointi, mukaan lukien kokouksessa esittelijänä toimiminen. Tällä hetkellä esittelijän
tehtäviä on hoitanut tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto.

Esitys
KYS erva-tutkimustoimikunta hyväksyy erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävänkuvan ja henkilövalinnan. KYS erva-tutkimustoimikunta päättää, että
tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto siirtyy KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouksen läsnäolo-oikeutetuksi asiantuntijaksi tutkimus- ja innovaatiojohtaja Esko
Vannisen ja lakimies Paavo Autereen lisäksi.

Päätös
Sihteeri Heli Laineen esteellisyyden vuoksi jäsenistö valitsi sihteeriksi Helena Pehkosen tämän pykälän käsittelyn ajaksi.
KYS erva-tutkimustoimikunta hyväksyi erva-tutkimuskoordinaattorin tehtävänkuvan ja henkilövalinnan. KYS erva-tutkimustoimikunta päätti, että tutkimuspäällikkö Kirsi Luoto siirtyy KYS erva-tutkimustoimikunnan kokouksen
läsnäolo-oikeutetuksi asiantuntijaksi tutkimus- ja innovaatiojohtaja Esko
Vannisen ja lakimies Paavo Autereen lisäksi.
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Päätös
Muita asioita ei ollut.
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Seuraava kokous

Päätös
Seuraava KYS erva-tutkimustoimikunnan kokous pidetään uudella kokoonpanolla syys-lokakuussa 2019 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
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Erva-tutkimustoimikunnan muutoksenhakuohje
OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 20 §
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii KYS
erva-tutkimustoimikunta, osoite: Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan,
sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä
sanotun mukaan on luettava.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
B.

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta hallintovalituksella:
Pykälät:
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
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Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä
sen jälkeisenä arkipäivänä.
Valitusviranomainen
Valitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.
Minna Canthin katu 64, 70100 Kuopio
Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500, asiakaspalvelu 029 56 42502
Fax: 029 56 42501
sähköposti: ita-suomi.hao(at)oikeus.fi
Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan muutosta
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
– perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi
sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole
syytä epäillä.
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Valitukseen on liitettävä:
– päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
– todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys
valitusajan alkamisesta
– asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu
Hallinto-oikeus voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksuista säädetään tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015).

