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Paikka

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, auditorio, 2 krs (auditoriorakennus)

Läsnä

18 jäsenkuntaa ja Itä-Suomen yliopisto jäljempänä mainittujen edustajiensa
välityksellä tämän pöytäkirjan 1 §:ssä mainitulla tavalla sekä seuraavat hallituksen jäsenet: Markku Rossi, Minna Reijonen, Aino Kanniainen, Pekka
Pollari, Jaakko Kekoni, Leena Kaulamo, Riitta Savolainen, Jukka Pelkonen
ja Ulla Miettinen.

Poissa
Sari Andersson
Kati Huttunen
Sanna Kauppinen
Anu Sorjonen
Pauli Jumppainen
Leo Hentilä

Asiat

1-8§

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Janne Niemeläinen
sihteeri

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

Terttu Kolari
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 4.7.2019

Janne Niemeläinen
sihteeri

Harri Keskitalo
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1§

333/00.00.01.00.00/2017

Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen

Kuntayhtymän valtuusto 17.6.2019 1 §
Valtuuston jäsenmäärästä ja äänivallan perusteista on voimassa, mitä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä on
määrätty.
Perussopimuksen 9 § kuuluu seuraavasti:
Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:
Väestötietotietojärjestelmästä saatu
viimeisin tieto kunnan asukasluvusta
rekisteritilanteessa 31.12.

Jäsenten
lukumäärä

Kuntaliitostapauksissa yhdistyvien
kuntien asukasluvut lasketaan yhteen
ja yhdistyneen kunnan kunnanvaltuusto valitsee valtuuston jäsenet toimikautensa alusta lukien.
2.000
2.001 8.001 25.001 100.001 -

tai vähemmän
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25.000
100.000
400.000

1
2
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4
5

Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Lisäksi Itä-Suomen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietojärjestelmään otetun kunnan rekisteröintitilanteessa 31.12. olevan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla
jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1.000) asukasta
kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan
heistä saapuvilla olevien kesken.
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Yliopiston valitsemien jäsenten äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien
valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston
valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.
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Jäsenkunta

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

Iisalmi

22

Kauko Korolainen
Iivo Polvi

Kaavi

4

Antti Miettinen
Jorma Räsänen

Keitele

3

Anna-Riikka Andersson
Kaisa Raatikainen

Kiuruvesi

9

Sisko Toivanen
Harri Keskitalo
Martti Tikkanen

Kuopio

1

51 1/5

Risto Asikainen
Anita Tuomainen
Mikko Lankinen
Vesa Linnanmäki
Ilkka Raninen

Lapinlahti

10

Aaro Kubin
Minna Rissanen

Leppävirta

10

Erkki Hynninen
Marjo-Nina Mustonen
Tiina Nousiainen

Pielavesi

5

Mia Simpanen
Aku Saastamoinen

Rautalampi

4

Matti Kärkkäinen
Timo Satuli

Rautavaara

2

Jukka Korkalainen

Siilinjärvi

22

Risto Daavitsainen
Kari Ojala
Veikko Salmela

Sonkajärvi

5

Eila Kurtelius
Tiina Niskanen

Suonenjoki

8

Esko Airaksinen
Olavi Ruotsalainen

Tervo

2

Erkki Pääkkönen

Tuusniemi

3

Terttu Kolari
Pekka Martikainen

Varkaus

22

Heikki Alanen
Esa Tuovinen
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Vesanto

3

Heikki Haatainen
Seija Pisto

Vieremä

4

Tiia Väänänen

Itä-Suomen yliopisto

18 23/25

Tuomo Meriläinen
Arja Häggman-Laitila

208 3/25

Valtuusto toteaa kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.

Esitys
Valtuusto toteaa kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.

Päätös
Suoritettiin nimenhuuto, todettiin kokouksen osanottajat ja äänimäärät.
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2§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin.
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3§
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen
Vuorossa aakkosjärjestyksessä ovat Sanna Kauppinen ja Harri Keskitalo.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Harri Keskitalo ja Terttu Kolari.
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Kuntayhtymän hallitus
Tarkastuslautakunta

31 §
41 §

25.3.2019
23.4.2019

4§

1360/02.06.01.06/2018

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2018 sekä vastuuvapauden käsittely

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 25.3.2019 31 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tilinpäätös
Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän
johtaja.
Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja
konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
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kuntayhtymän ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista
ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntayhtymän tilinpäätös
Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 9.939.849,70 euroa.
Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2018 on yhteensä 102.119.035,28 euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on 19,86%.
Tilikauden lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 15.516.604,31 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään
kuntayhtymätaseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa olevat
Poistoero (1.385.067,99 euroa) ja Muut omat rahastot (446.160,92 euroa).
Tämän jälkeen katettava alijäämä on 13.685.375,40 euroa. Toimintakertomukseen sisältyy alijäämän kattamissuunnitelma.
Kuntalain edellyttämä kuntayhtymän toimintakertomus, tuloslaskelma, tase
ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumavertailu sekä konsernitilinpäätös
liitetietoineen ovat liitteenä.
Konsernitilinpäätös
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tilikauden alijäämä on 20.241.408,94 euroa. Konsernin kumulatiivinen alijäämä on
9.477.031,40 euroa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitilinpäätös on
muodostettu yhdistämällä kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sakupe Oy:n,
Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön ja Kiinteistö Oy Mustinlammen tilinpäätökset sekä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös ja Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän tuloslaskelma jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa. Servica Oy:n
tase 31.12.2018 on yhdistelty konsernitilinpäätökseen pääomaosuusmenetelmällä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
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Hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2018 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan kanssa ja
jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Tilikauden tuloksen -10.079.343,46 euron tuloksen käsittelystä esitetään
seuraavaa:
- Tuloutetaan Julkulan peruskorjauksen suunnitelman mukaista poistoa
vastaava summa poistoeroa 58.975,13 euroa.
- Tehdään kanttiinin ylijäämästä 27.699,35 euron siirto virkistysrahastoon.
Tuloutetaan virkistysrahastosta 108.217,98 euroa virkistystoimintaan.
- valtuuttaa sairaanhoitopiirinjohtajan tekemään teknisluontoisia korjauksia
Edellisten jälkeen tilikauden alijäämäksi jää 9.939.849,70 euroa. Alijäämä
esitetään kirjattavaksi taseen yli-/alijäämätilille.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Tarkastuslautakunta 23.4.2019 41 §

Tilintarkastaja on esittänyt xx.x.2019 päivätyssä vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta.

Esitys
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta:
1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle
3. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
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Päätös
Tarkastuslautakunta päätti
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle
2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2018 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2018.
Merkittiin pöytäkirjaan, että Esko Kekäläinen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
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Esitys
Tarkastuslautakunta:
Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Päätös
Hyväksyttiin.

Liitteet

1
2
3

Henkilöstökertomus_2018.docx
Tilinpäätös 2018
Tilintarkastuskertomus 2018
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Tarkastuslautakunta

40 §

5§

23.4.2019
492/00.03.00.01/2019

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 23.4.2019 40 §

Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle
annettavaa vuoden 2018 arviointikertomusta.

Esitys
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2018 arviointikertomuksen ja saattaa sen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kuntayhtymän hallitus antaa valtuustolle
lokakuun loppuun mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on
ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arvioitikertomuksessa esitettyjen havaintojen
johdosta.

Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2018 arviointikertomuksen ja päätti
saattaa sen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto pyytää hallitukselta lokakuun loppuun mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.
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Esitys
Tarkastuslautakunta:
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Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Päätös
Hyväksyttiin.

4

1

Arviointikertomus2018.pdf
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Kuntayhtymän hallitus

58 §

27.5.2019

6§

558/02.02.00.00/2017

Talousarvion 2019 rahoituslaskelman muutos ja perussopimuksen 24§:n mukainen lisäkanto

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 27.5.2019 58 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tilikauden 2018 lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä oli yhteensä 15.516.604,31 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään kuntayhtymän taseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa
olevat Poistoero (1.385.067,99 euroa) ja muut omat rahastot (446.160,92
euroa). Tämän jälkeen katettava alijäämä on 13.685.375,40 euroa.
Vuoden 2019 talousarviossa yli -/alijäämä on 0 euroa, joten vuoden 2019
ylijäämällä ei pystytä kattamaan kertynyttä alijäämää. Kertyneet alijäämät
katetaan suorittamalla perussopimuksen 24§:n mukainen lisäkanto. Vuoden 2019 osuus lisäkannosta on 7.000.000,00 euroa ja vuoden 2020 osuus
on 6.700.000,00 euroa.
Kuntayhtymän alijäämien kattamisesta määrätään kuntalain 110 §, 3. momentissa: Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen.
Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden
kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.
Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä,
joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Edellä mainittua lain kohtaa
sovelletaan myös kuntayhtymiin.
Kuntayhtymien arviointimenettelystä säädetään kuntalain 119 §:ssä: Jos
kuntayhtymä ei ole kattanut kuntayhtymän taseeseen kertynyttä alijäämää
110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa, valtionvarainministeriö voi
määrätä kuntayhtymää ja sen jäsenkuntia kuultuaan riippumattoman selvityshenkilön, jonka tehtävänä on laatia ehdotus kuntayhtymän talouden tasapainottamista koskevaksi kuntayhtymän ja jäsenkuntien väliseksi sopimukseksi. Selvityshenkilön tulee ehdotusta laatiessaan kuulla kuntayhtymää ja jäsenkuntia.
Alijäämän kattamista ja arviointimenettelyä koskevista siirtymäsäännöksistä
määrätään kuntalain § 148:ssä: Arviointimenettelyä kuntayhtymässä koskevaa 119 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran vuoden 2015 taseeseen
kertyneeseen alijäämään, jos alijäämää ei ole katettu tilikauden 2020 tilinpäätöksessä.
Hallituksen esityksessä eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi
laiksi (HE 268/2014) perusteluissa todetaan: Vuonna 2015 ja sen jälkeen
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mahdollisesti kertyvät alijäämät tulisi kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä.
Jos taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katetuksi nopeammassa ajassa
kuin neljässä vuodessa, ylijäämäinen tilinpäätös, jolla kertyneet alijäämät
saadaan katetuksi, katkaisee kattamiskauden. Sen jälkeen seuraavina tilikausina mahdollisesti kertyvät alijäämät aloittavat taas uuden kattamiskauden ja toimenpideohjelman laatimisvelvollisuuden.
Alijäämien kattamiseen aikataulusta on pyydetty lausunto Kuntaliitolta ja
Valtiovarainministeriöstä. Lisäksi tarkastuslautakunta on ottanut kantaa alijäämien kattamisen aikatauluun. Saatujen kommenttien mukaan kuntayhtymän alijäämät on katettava vuoteen 2020 mennessä.
Alijäämän kattamisen lisäkanto edellyttää talousarvion rahoituslaskelman
muutosta oman pääoman erän osalta. Lisäkanto kirjataan edellisten tilikausien alijäämien pienennykseksi.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Kuntayhtymän hallitus esittää kuntayhtymän valtuustolle 7.000.000,00 M€:n
lisäkantoa ja rahoituslaskelmaan oman pääoman muutosta 7.000.000,00
M€:n osalta.

Päätös
Todetaan, että sairaanhoitopiirin johtajan esityksessä on kirjoitusvirhe;
7.000.000,00 M€ tarkoittaa 7.000.000,00 €.
Jaakko Kekoni teki esityksen, että lisäkanto tehdään kolmessa erässä. Ensimmäinen erä tulisi vuodelle 2019 ja kaksi erää vuodelle 2020. Esitys raukesi kannattamattomana.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 17.6.2019 6 §

Esitys
Hallitus:
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös
Hyväksyttiin.
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33 §

25.3.2019

7§

608/00.01.01.01/2019

Hallintosäännön päivittäminen

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 25.3.2019 33 §

Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, p. 0447179460
Sairaanhoitopiirin hallituksen alaisuuteen on nähty tarkoituksenmukaiseksi
perustaa omistajaohjausjaosto. Omistajaohjausjaostoon siirtyisi tällä hetkellä hallituksella olevia omistajaohjaukseen liittyviä tehtäviä. Jaoston perustaminen edellyttää muutoksia hallintosääntöön.
Hallintosääntöön on tehty em. lisäksi täydennyksiä mm. erilaisten toimikuntien osalta, lyhennetty kokousten kutsuaikoja sekä tehty muita lähinnä teknisluontoisia ja rakenteellisia korjauksia.
Kuntalain 121 §:n 2 mom 6. kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi.
Henkilöstö- ja hallintojohtajan päätösesitys:
Hallitus päättää:
1) hyväksyä hallintosääntöön tehdyt muutokset
2) lähettää hallintosäännön tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan tehtävien osalta
3) esittää hallintosäännön edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
Todetaan, että jos tarkastuslautakunta tekee muutosesityksiä hallintosääntöön, käsitellään ne vielä hallituksessa ennen valtuustokäsittelyä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää:
1) hyväksyä hallintosääntöön tehdyt muutokset
2) lähettää hallintosäännön tarkastuslautakunnan käsiteltäväksi tarkastuslautakunnan tehtävien osalta
3) esittää hallintosäännön edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi
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Todetaan, että jos tarkastuslautakunta tekee muutosesityksiä hallintosääntöön, käsitellään ne vielä hallituksessa ennen valtuustokäsittelyä.

Päätös
Erkki Virtanen teki esittelijän päätösesityksestä poikkeavan päätösesityksen siten, että omistajaohjausjaoston kokoonpano tulee olla 1+5 jäsentä tai
sitten jaostoa ei perusteta ollenkaan.
Minna Reijonen kannatti Erkki Virtasen tekemää esitystä.
Asiassa suoritettiin äänestys. Sairaanhoitopiirin johtajan esitys on JAA ja
Erkki Virtasen esitys on EI.
Äänestyksessä annettiin 9 JAA ääntä ja 2 EI ääntä.
Hallituksen päätökseksi tuli sairaanhoitopiirin johtajan esitys.

Tarkastuslautakunta 27.3.2019 20 §

Kuntalain 121 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on ”valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi.”
Saman pykälän 3 momentissa todetaan, että ”Kunnanhallitus voi poiketa
tarkastuslautakunnan esityksestä lautakuntaa koskeviksi hallintosäännön
määräyksiksi ja talousarvioksi kunnan hallintosäännön ja talousarvioesityksen yhteensovittamiseen liittyvästä perustellusta syystä.”
Hallintosäännön päivittäminen on tullut ajankohtaiseksi useista tekijöistä
johtuen. Kuntayhtymän hallitus käsittelee esitettyjä muutoksia kokouksessaan 25.3.2019. Hallintosääntö tulee valtuuston päätettäviksi kesäkuussa.
Hallintosääntöön sisältyy myös tarkastuslautakuntaa koskevia muutoksia.
Osa muutoksista on yleiseen hallinnon järjestämiseen liittyviä ja osa hallintosäännön 13 lukuun (Hallinnon ja talouden tarkastus) kohdistuvia.
Tarkastuslautakunnan tehtäviä koskevat hallintosäännön määräykset tulee
lautakunnan käsitellä, hyväksyä ja tehdä tarvittavat muutosesitykset hallitukselle.
Esityslistan oheismateriaalina on hallituksen kokouksen esityslistalla oleva
nykyinen hallintosääntö, johon esitetyt muutokset on kirjattu kommentein
sekä muutettu hallintosääntö. Oheismateriaalina seuraa myös yhteenveto
tarkastuslautakuntaa koskevista muutoksista ja perustelut muutoksille.

Esitys
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Tarkastuslautakunta käy läpi tarkastuslautakuntaa ja sen tehtäviä koskevat
hallintosäännön muutosesitykset ja hyväksyy ne osaltaan vietäväksi valtuuston päätettäväksi.
Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi hallintosääntöön tehdyt tarkastuslautakuntaa
ja sen tehtäviä koskevat muutosesitykset.

Kuntayhtymän valtuusto 17.6.2019 7 §

Esitys
Hallitus:
Valtuusto hyväksyy hallintosäännön, joka on voimassa 1.8.2019 lukien.

Päätös
Risto Asikainen teki vasta-esityksen, ettei omistajaohjausjaostoa perusteta.
Muilta osin hallintosäännön muutokset hyväksytään.
Pekka Martikainen kannatti Risto Asikaisen esitystä.
Koska on tehty hallituksen esityksestä poikkeava vastaesitys, suoritetaan
asiassa äänestys.
Äänestyksessä JAA on hallituksen pohjaesitys ja EI Risto Asikaisen vastaesitys.
Äänestyksessä saatiin ääniä seuraavasti:
JAA-ääniä 160 19/50
EI-ääniä 47 37/50
JAA-ääniä antoivat: Jorma Räsänen, Kaisa Raatikainen, Sisko Toivanen,
Harri Keskitalo, Anita Tuomainen, Mikko Lankinen, Vesa Linnanmäki, Ilkka
Raninen, Aaro Kubin, Erkki Hynninen, Marjo-Nina Mustonen, Tiina Nousiainen, Mia Simpanen, Aku Saastamoinen, Matti Kärkkäinen, Timo Satuli,
Jukka Korkalainen, Risto Daavitsainen, Kari Ojala, Veikko Salmela, Eila
Kurtelius, Esko Airaksinen, Olavi Ruotsalainen, Erkki Pääkkönen, Terttu
Kolari, Heikki Alanen, Esa Tuovinen, Heikki Haatainen, Seija Pisto, Tiia
Väänänen, Tuomo Meriläinen ja Arja Häggman-Laitila.
EI-ääniä antoivat: Kauko Korolainen, Antti Miettinen, Anna-Riikka Andersson, Martti Tikkanen, Risto Asikainen, Minna Rissanen, Tiina Niskanen ja
Pekka Martikainen.
Päätökseksi tuli hallituksen pohjaesitys.
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Liitteet

6
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosääntö xx alkaen, sisältää kommentit
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Kuntayhtymän johtoryhmä

10 §

5.2.2019

8§

104/06.00.00.04.00.00/2015

Potilasturvallisuuskatsaus tammi-joulukuu 2018

Päätöshistoria
Kuntayhtymän johtoryhmä 5.2.2019 10 §
Esittelijä

Potilasturvallisuuspäällikkö Haatainen Kaisa

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
KUJO merkitsee potilasturvallisuuskatsauksen tammi-joulukuu 2018 tiedoksi.

Päätös
Merkittiin katsaus tiedoksi. Se saatetaan tarkastuslautakunnalle, hallitukselle ja valtuustolle tiedoksi.
Vastuut:
Kaisa Haatainen

Kuntayhtymän hallitus 25.3.2019 37 §

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus merkitsee tiedoksi Potilasturvallisuuskatsauksen tammi-jouluu
2018.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän valtuusto

1

23 (28)

8§
17.06.2019

Kuntayhtymän valtuusto 17.6.2019 8 §

Esitys
Hallitus:
Valtuusto merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös
Hyväksyttiin.

Liitteet

8

Potilas- ja asiakasturvallisuuskatsaus TAMMI-JOULUKUU_2018 .pdf
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Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja -perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa
tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. 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, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja -aika
Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen
hallinto-oikeus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
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.
Valituskirjan sisältö ja toimittaminen
Valituskirjassa on ilmoitettava
-

valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu
tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä,
josta valitusaika on luettava.
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Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa
valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin
valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä
tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 80–83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se,
johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-

30.000 € tavarat – ja palvelut
100.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus – ja käyttöoikeusurakat

Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
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seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus
PL 100, 70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
kirjaamo@kuh.fi
Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
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Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,
kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus
on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan
osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi
myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän
nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi
tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
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Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan
asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n
mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,
kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

