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Kokoustiedot
Aika

25.05.2020 maanantai klo 9:30 - 12:15

Paikka

Teams

Läsnä
Markku Rossi, puheenjohtaja
Minna Reijonen Vuokko Hämäläinen, varapuheenjohtaja
Aino Kanniainen
Leena Kaulamo
Jaakko Kekoni
Ulla Miettinen
Pekka Pollari
Riitta Savolainen
Erkki Virtanen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen

Muut läsnäolijat
Kari Ojala, valtuuston pj
Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj.
Kaisa Raatikainen, valtuuston 2. vpj.
Risto Miettunen, esittelijä
Antti Hedman, esittelijä

Poistui kokouksesta klo 12:00
§ 84 käsittelyn aikana

Merja Miettinen, esittelijä
Janne Niemeläinen, sihteeri
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Heikki Miettinen, läsnäolo-oikeutettu

Poissa
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja

Asiat

66 - 93 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Janne Niemeläinen
sihteeri

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

Riitta Savolainen

Ulla Miettinen
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Kuopiossa, 26.5.2020

Janne Niemeläinen
sihteeri
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Käsiteltävät asiat
Nro §

Otsikko

Liite/Oheismateriaali

1

66 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

67 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

6

3

68 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

7

4

69 §

Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2020 ja ennuste

5

70 §

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous sekä sopeuttamistoimet

6

71 §

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

3-9

12

7

72 §

Alijäämän 2019 kattaminen peruspääoman suhteessa, perussopimuksen 24§:n mukainen lisäkanto

10

17

8

73 §

Lainanotto vuoden 2020 talousarviossa

19

9

74 §

Kirjaus tilapäisen lainan käytöstä vuoden 2020 talousarviossa

20

10

75 §

Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman luottolimiitin
korottaminen

21

11

76 §

Danske Bankin kuntatodistusohjelman avaaminen

22

12

77 §

Muutokset vuoden 2020 talousarvion investointi- ja
rahoitusosaan

13

78 §

Taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmistelu

14

79 §

Jäsenmaksuilla katettavat erityisvelvoitteet vuonna
2021

15

80 §

Hallintosäännön päivittäminen

30

16

81 §

Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 15.6.2020
kokousmenettelyt

31

17

82 §

Kelpoisuusvaatimusten päivittäminen

33

18

83 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin monistamon liiketoimintasiirto Monetra Oulu Oy:lle

14-16

34

19

84 §

Psykiatriatalon hankesuunnitelman hyväksyminen

17-18

36

20

85 §

Oikaisuvaatimus: Autoklaavin hankinta, Tubilabra
19088

38

21

86 §

Siilinjärven kunnan edustajan valinta sairaanhoitopiirin
valtuustoon

42

22

87 §

Omistajaohjausjaoston asiat

23

88 §

Korvaushakemus virheellisesti asennetusta verisuoniproteesista (Julk 24 §, kohta 25)

44

24

89 §

Korvaushakemus hoidon aikana kadonneista kuulokojeista (Julk 24 §, kohta 25)

45

25

90 §

Korvaushakemus osastohoito- ja poliklinikkamaksuis-

46

1-2

Sivu

8
10

11-12

23
25

13

19

29

43
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ta (Julk 24 §, kohta 25)
26

91 §

Korvaushakemus osastohoito- ja poliklinikkamaksuista (Julk 24 §, kohta 25)

27

92 §

Tiedoksi saatettavat asiat 25.5.2020

28

93 §

Muut mahdolliset asiat

47
20-21

48
49

Muutoksenhaku
Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

50
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66 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin.
Nimenhuudon yhteydessä jokainen kokoukseen osallistuva vakuutti olevansa etäyhteydellä kokoukseeen osallistuessaan yksin siinä tilassa, mistä
osallistuu kokoukseen ja että kokousta ei pysty kukaan ulkopuolinen seuraamaan eikä kuuntelemaan käytyjä keskusteluja eikä niitä tallenneta.
Todettiin, että salaiset ja ei julkiset asiakirjat tulee jokaisen jäsenen hävittää
asianmukaisesti kokouksen jälkeen.
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67 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa Ulla Miettinen ja Riitta Savolainen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Miettinen ja Riitta Savolainen.
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68 §
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen tiedoksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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69 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1 - 4/2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 69 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Yhtymähallitus päätti 27.01.2020 kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 25.05.2020 yhtymähallituksessa käsitellään talouden toteutumaraportti ajalta tammi-huhtikuu 2020 ja ennuste.
Talousraportointi
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-huhtikuussa oli 108,9 M€ joka oli 5,5 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynti ilman kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 102,1 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-huhtikuussa 23,7 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2019.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 145,9 M€ mikä on 1 % vähemmän kuin viime vuoden
vastaavana ajankohtana.
-

henkilöstökulut vähenivät 2 %
palvelujen ostot vähenivät 1 %
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot kasvoivat 2 %.

Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-huhtikuussa 3,6 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 10,0 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 8,9 M€, jossa kasvua 4 %.
Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden alijäämää alkuvuonna oli 5,1 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla ylijäämä oli 1,4 M€.
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Ennuste 2020
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 307,5 M€, mikä on 32,9 M€ alle
budjetoidun.
Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 70,2 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 452,5 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 11,1 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 8,0 M€:lla budjetoidun 229,9 M€:n
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 3,2 M€:lla budjetoidun 118,1 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 1,2 M€, kun budjetoitu summa on 81,0 M€.
Rahoituskulut ovat jäämässä 0,7 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,8 M€ yli budjetin.
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M€.
Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 45,7 M€.
Tammi - huhtikuun ennusteen ja osavuosikatsauksen mukaan KYS ei pysty
kattamaan alijäämiään kuntalain edellyttämässä aikataulussa eli vuoden
2020 loppuun mennessä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 4/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1
2

Tuloslaskelma KYS 04
KYS ennuste 04
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70 §

427/02.02.00.00/2019

Sairaanhoitopiirin toiminta ja talous sekä sopeuttamistoimet

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 70 §
Valmistelija:
sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588, sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi
Sairaanhoitopiirin hallitus on 19.12.2019 päättänyt yhteistoimintalain mukaisen neuvottelutuloksen toimeenpanosta siten, että henkilötyövuosia vähennetään yhteensä 175 vuoden 2020 aikana joista:
1) 110 vähennetään neuvotteluiden aikana sovituilla toiminnan muutoksilla,
tehtäväjärjestelyillä, määräaikaisia tehtäviä vähentämällä, eläköitymisten,
muun luonnollisen poistuman ja vaihtuvuuden kautta vapautuvia tehtäviä
täyttämättä jättämällä (vähennyksistä kohdistuu 95 sairaalaan ja 15 hallintokeskukseen).
2) työnantajan tekemän kohdentamisen perusteella 40 vapautuvaa tehtävää jätetään täyttämättä ja vähennetään sopeuttamissuunnitelmiin sisältyvien täyttämättä jättämisten lisäksi eläköitymisten, muun luonnollisen poistuman ja vaihtuvuuden kautta vapautuvia tehtäviä täyttämättä jättämällä,
tehtäväjärjestelyillä, toiminnan muutoksilla sekä määräaikaisia tehtäviä vähentämällä.
3) enintään 25 irtisanotaan. Mikäli muilla vapaaehtoisilla henkilöstömenosäästöillä sekä muilla toiminnasta saatavilla säästöillä saavutetaan 1 ja 2
kohtien lisäksi säästöjä, pienentää se irtisanottavien määrää.
Lisäksi hallitus edellyttää yhteistoimintaneuvottelutuloksen tarkastelua niin,
että hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta ei vaaranneta missään tilanteessa
ja KYSin palvelut turvataan jatkossakin.
Hallitus on todennut, että koronavirusepidemian poikkeustilan vuoksi sopeuttamistoimet ja niistä aiheutuvat seuraukset tulee arvioida uudelleen.
Päivitetty arvio käsitellään hallituksen kokouksessa 25.5.
Arviona esitetään, että kohdassa 1 sovituilla toiminnan muutoksilla, tehtäväjärjestelyillä, määräaikaisia tehtäviä vähentämällä, eläköitymisten, muun
luonnollisen poistuman ja vaihtuvuuden kautta vapautuvia tehtäviä täyttämättä jättämällä on mahdollista vähentää yhteensä 95 henkilötyövuotta.
Nämä toimenpiteet ovat käynnissä.
Kohtien 2 ja 3 mukaiset vähennykset eivät ole mahdollisia poikkeustilan
vuoksi tarvittavien välittömien toimenpiteiden sekä jatkossa syntyvän hoitotakuussa pysymisen merkittävän vaikeutumisen hallitsemiseksi, ilman että
hyvää hoitoa ja potilasturvallisuutta vaarannettaisiin. Työn teettämisen tarve on alkuperäiseen suunnitelmaan nähden lisääntynyt.
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Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus hyväksyy edellä kuvatut muutokset sopeuttamistoimiin siten, että
henkilöstön kokonaisvähennystarpeen arvio muutetaan 95 henkilötyövuoteen.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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71 §
25.05.2020

Kuntayhtymän hallitus
Kuntayhtymän valtuusto
Kuntayhtymän hallitus

72 §
8§
95 §

21.5.2018
11.6.2018
16.9.2019

71 §

525/00.04.04/2017

KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 21.5.2018 72 §

Valmistelija:
johtajaylilääkäri Jorma Penttinen, puh. 044 717 2110
sähköpostiosoite: jorma.penttinen@kuh.fi

Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Lain
mukaan alueen sairaanhoitopiirien on tehtävä tästä erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen
kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava kunnallisvaltuustokausittain (L 43.1). Tämä järjestämissopimus on laadittu vuonna 2017 alkaneelle kunnallisvaltuustokaudelle. Tämän sopimuksen on tarkoitus kattaa
aika maakuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen voimaantuloon saakka.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus tulee hyväksyä sairaanhoitopiirien
valtuustoissa (L 43.3).

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus hyväksyy järjestämissopimuksen liitteineen ja vie sen sairaanhoitopiirn valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2018.

Päätös
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Johtajaylilääkäri täydensi kokouksessa esitystään siten, että johtajaylilääkäri valtuutetaan tekemään järjestämissopimukseen liitteineen teknisluontoisia korjauksia.
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin kokouksessa tekemän täydennetyn esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 11.6.2018 8 §
Esitys
Hallitus:
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Kuntayhtymän hallitus 16.9.2019 95 §

Valmistelija:
johtajaylilääkäri Antti Hedman, puh. 044 717 2110
sähköpostiosoite: antti.hedman@kuh.fi
KYS-erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus hyväksyttiin KYSn osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2018 ja SiunSoten
valtuustossa 12.12.2018. Järjestämissopimusta ei kuitenkaan käsitelty
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Essoten eikä Sosterin valtuustoissa. Siten
KYS-ervassa ei ole ollut lain edellyttämää voimassa olevaa järjestämissopimusta.
Neuvotteluja erva-alueen erikoissairaanhoidon järjestämisestä on kuitenkin
jatkettu ja saavutettu sairaanhoitopiirien yhtenäinen tahtotila, kuinka erikoissairaanhoito KYS ervan alueella järjestettäisiin.
Aiempaa sopimusversio on tämän mukaisesti päivitetty ja muokattu. Sopimus liitteineen on liitteenä.

Esitys
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Johtajaylilääkäri:
Hallitus hyväksyy päivitetyn järjestämissopimuksen liitteineen ja vie sen sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyttäväksi lokakuussa 2019. Hallitus valtuuttaa johtajaylilääkärin tekemään järjestämissopimukseen liitteineen teknisluontoisia korjauksia, mikäli tarvetta muiden sairaanhoitopiirein hallintoelinten käsittelyssä vielä ilmenisi.

Päätös
Hallitus päättää palauttaa asian valmisteluun.

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 71 §
Valmistelija:
johtajaylilääkäri Antti Hedman, puh 044 717 2110, sähköpostiosoite: antti.hedman@kuh.fi
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Lain
mukaan alueen sairaanhoitopiirien on tehtävä tästä erikoissairaanhoidon
järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen
kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava valtuustokausittain
(L 43.1) ja se tulee hyväksyä sairaanhoitopiirien valtuustoissa (L 43.3).
Järjestämissopimuksen tulisi noudattaa Valtioneuvoston asetusta
(24.8.2017/583) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä sekä Valtioneuvoston asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä (24.8.2017/582).
Vuonna 2018 voimaan tulleet asetukset ovat aiheuttanut keskustelua asetusten tarkoituksenmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta joillakin erikoisaloilla. Asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä ollaan parhaillaan muuttamassa asetuksen 6 § ja 7 § osalta.
Nämä pykälät koskevat yliopistosairaalaan keskitettävää hoitoa ja toimenpiteiden vähäisen määrän perusteella keskitettävää hoitoa. Tästä on STM
esitys ollut lausuntokierroksella ja uudistetun asetuksen oli tarkoitus tulla
voimaan 1.6.2020. Asetusmuutos on viivästynyt eikä lopullinen asetusteksti
ole vielä selvillä.
KYS-ERVAssa ei ole lain edellyttämää voimassa olevaa järjestämissopimusta. Tämän hetkistä valtuustokautta koskeva KYS-ERVA erikoissairaanhoidon järjestämissopimus hyväksyttiin KYSn osalta Pohjois-Savon sai-
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raanhoitopiirin valtuustossa 11.6.2018 ja SiunSoten valtuustossa
12.12.2018. Järjestämissopimusta ei kuitenkaan käsitelty Keski-Suomen
sairaanhoitopiirin, Essoten eikä Sosterin valtuustoissa. Vaikka erikoissairaanhoidon palvelujen järjestelyt vastaavat pääosin vallitsevaa lainsäädäntöä ERVAn alueella ei ole onnistuttu sopimaan eräitä toimenpiteitä koskevista järjestelyistä asetusten puitteissa.
Neuvotteluja ERVA-alueen erikoissairaanhoidon järjestämisestä on kuitenkin jatkettu ja saavutettu 5.- 6.9.2019 KYS ERVAn johtoryhmien kokouksessa sairaanhoitopiirien yhtenäinen kanta, että toiminta järjestettäisiin n.s.
liikkuva leikkaustiimi mallilla KYS ERVAn alueella. Kannanotto luovutettiin
myöhemmin myös perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.
30.12.2020 tuli lausuntokierrokselle luonnos muutoksesta valtioneuvoston
asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä. Asia oli esillä KYS ERVAn johtoryhmien kokouksessa 13.14.2.2020, jossa sovittiin yhteisestä kannanotosta ministeriöön. Se toimitettiin 6.3.2020 ministeriöön perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle.
Kannanotossa esitettiin, että yliopistosairaaloihin asetuksella keskitettäviä
leikkauksia voitaisiin tehdä myös erityisistä syistä vastaavan tasoisessa
keskussairaalassa.
Asetusmuutoksen viivästyessä 15.5.2020 KYS ERVAn yhteistoimintaelimen kokouksessa järjestämissopimus päätettiin päivittää KYS ERVAn johtoryhmien kokouksissa sovitun kannanoton mukaisesti ja esittää hallituksille
ja valtuustoille hyväksyttäväksi. Tarvittaessa järjestämissopimusta tarkennetaan, kun lopullinen asetusmuutos on selvillä.
Aiempaa sopimusversiota on tämän mukaisesti päivitetty ja muokattu. Se
käsitellään vielä 20.5.2020 KYS ERVA yhteistoimintaelimen kokouksessa
ja toimitetaan liitteineen hallitukselle ennen 25.5.2020 kokousta.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus hyväksyy päivitetyn järjestämissopimuksen liitteineen ja vie sen sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2020. Hallitus valtuuttaa johtajaylilääkärin tekemään järjestämissopimukseen liitteineen teknisluontoisia korjauksia, mikäli tarvetta muiden sairaanhoitopiirein hallintoelinten käsittelyssä vielä ilmenisi.

Päätös
Johtajaylilääkäri teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösesityksen:
KYS ERVA yhteistyöelimen kokouksessa 20.5.2020 yhteisesti päätettiin, että päivitetty järjestämissopimus viedään sairaanhoitopiirien hallintoelimiin
hyväksyttäväksi.
1) Hallitus hyväksyy päivitetyn järjestämissopimuksen liitteineen ja vie sen
sairaanhoitopiirin valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa 2020.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

16 (56)
71 §

25.05.2020

2) Hallitus valtuuttaa johtajaylilääkärin tekemään järjestämissopimukseen
liitteineen teknisluontoisia korjauksia, mikäli tarvetta muiden sairaanhoitopiirein hallintoelinten käsittelyssä vielä ilmenisi.

Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin muutetun päätösesityksen.

Liitteet

3
4
5
6
7
8
9

ERVA järjestämissopimus 200520.pdf
Erva Järjestämissopimus Liite 3 Fican East.pdf
ERVA Järjestämissopimus Liite 4 Hoitotyö.pdf
Erva Järjestämissuunnitelma Liite 5 Diagnostiikka.pdf
Erva järjestämissopimus liite 6 Päivystys 20052020.pdf
Erva järjestämissopimus liite 7 200520.pdf
Erva järjestämissopimus liite 2 24052020.pdf
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72 §

427/02.02.00.00/2019

Alijäämän 2019 kattaminen peruspääoman suhteessa, perussopimuksen 24§:n mukainen lisäkanto

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 72 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tilikauden 2019 lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä oli yhteensä 17.601.491,87 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään kuntayhtymän taseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa
olevat Poistoero (1.329.665,30 euroa) ja muut omat rahastot (265.374.30
euroa). Tämän jälkeen katettava alijäämä on 16.006.452,27 euroa.
Kertynyt alijäämä katetaan suorittamalla perussopimuksen 24§:n mukainen
lisäkanto.
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
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 tili-
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kausina 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:
Hallitus esittää valtuustolle 16.006.452,27 euron lisäkantoa ja lisäkannon
kirjaamista talousarvion rahoituslaskelmaan oman pääoman lisäykseksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

10

Jäsenkuntien lisäkanto
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73 §

427/02.02.00.00/2019

Lainanotto vuoden 2020 talousarviossa

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 73 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt 9.12.2020 vuoden 2020 taloussuunnitelman, jossa investointien rahoittamiseen otetaan vuonna 2020 lainaa 40 miljoonaa euroa. Koronakriisin aiheuttaman rahamarkkinaepävarmuuden takia on syytä varautua nostamaan lainaa jo vuonna 2020 tulevien
vuosien investointien rahoittamiseksi. Esitetty lisäys talousarvioon on 40
miljoonaa euroa, mikä vastaa yhden vuoden lainanottoa. Yhteensä lainanotto vuonna 2020 olisi 80 miljoonaa euroa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi, että vuonna 2020 otetaan uutta
lainaa 40 miljoonaa euroa, jolloin lainanotto vuonna 2020 on yhteensä 80
miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus esittää 40 miljoonan euron lisäystä rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäykseen.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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74 §

427/02.02.00.00/2019

Kirjaus tilapäisen lainan käytöstä vuoden 2020 talousarviossa

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 74 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Talousarviossa 2020 todetaan, että tilapäistä lainaa (esim. pankkilimiittitili
tai kuntatodistukset) voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää enintään 50.000.000,00 euroa. Esitetään talousarvioon tekstimuutosta siten että
tilapäistä lainaa voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää enintään
150.000.000,00 euroa.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuustolle talousarvioon 2020 tehtäväksi tekstimuutoksen
siten, että tilapäistä lainaa (esim. pankkilimiittitili tai kuntatodistukset) voidaan maksuvalmiuden turvaamiseksi käyttää enintään 150.000.000,00 euroa.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

21 (56)
75 §

25.05.2020

75 §

826/02.05.04/2020

Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman luottolimiitin korottaminen

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 75 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Kuntarahoituksen myöntämä kuntatodistusohjelman luottolimiitti PohjoisSavon sairaanhoitopiirille on nykyisin 30 miljoona euroa. Luottolimiitti rinnastuu pitkäaikaiseen lainaan, jonka tarve on mm. koronakriisin myötä kasvanut. Uuden kuntatodistusohjelman perustamisesta tai olemassa olevan
ohjelman limiitin muutoksista on aina toimitettava valtuuston päätös kuntatodistusohjelman tekemisestä tai korottamisesta sekä vahvistus päätöksen
lainvoimaisuudesta.
Päätösvaltuudet limiitin käytöstä ovat sairaanhoitopiirin johtajalla ja talousjohtajalla.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Kuntarahoituksen kuntatodistusohjelman luottolimiitin korottamista 30 miljoonasta eurosta 80 miljoonaan
euroon ja myöntämään päätösvaltuudet limiitin käytöstä sairaanhoitopiirin
johtajalle ja talousjohtajalle.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.
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76 §

969/02.05.04/2020

Danske Bankin kuntatodistusohjelman avaaminen

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 76 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Sairaanhoitopiirin lyhytaikaisen rahoituksen tarve on mm. koronakriisin
myötä kasvanut. Uuden kuntatodistusohjelman perustamisesta tai olemassa olevan ohjelman limiitin muutoksista on aina toimitettava valtuuston päätös kuntatodistusohjelman tekemisestä tai korottamisesta sekä vahvistus
päätöksen lainvoimaisuudesta.
Päätösvaltuudet limiitin käytöstä ovat sairaanhoitopiirin johtajalla ja talousjohtajalla.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Danske Bankin kuntatodistusohjelman avaamista. Kuntatodistusohjelman luottolimiitin määräksi esitetään 10 miljoona euroa. Päätösvaltuudet limiitin käyttöön esitetään sairaanhoitopiirin johtajalle ja talousjohtajalle.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.
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77 §

427/02.02.00.00/2019

Muutokset vuoden 2020 talousarvion investointi- ja rahoitusosaan

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 77 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Investointiosa
Investointiosaan esitetään lisäyksenä Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön takuupääoman 3.715.000,00 euroa.
Vähennetään talousarvion laadintavaiheessa liian suurena arvioidun UNAhankkeen investoinnin varausta 5.300.000,00 eurolla.
Muutosten jälkeen investointiosan loppusumma tulee olemaan
56.430.000,00 euroa.
Rahoitusosa
Rahoitusosaan esitetään pitkäaikaisten lainojen lisäykseen lisäyksenä
40.000.000,00 euroa.
Rahoitusosaan esitetään oman pääoman lisäyksenä jäsenkuntien lisäkanto
alijäämän kattamiseen 16.006.452,27 euroa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi:
1. Investointiosaan lisäyksenä Suomen Keskinäisen Potilasvakuutusyhtiön
takuupääoman 3.715.000,00 euroa.
2. Investointiosaan vähennyksenä talousarvion laadintavaiheessa liian suurena arvioidun UNA-hankkeen investoinnin varausta 5.300.000,00 eurolla.
Muutosten jälkeen investointiosan loppusumma tulee olemaan
56.430.000,00 euroa.
3. Rahoitusosaan pitkäaikaisten lainojen lisäykseen lisäyksenä
40.000.000,00 euroa.
4. Rahoitusosaan oman pääoman lisäyksenä jäsenkuntien lisäkanto alijäämän kattamiseen 16.006.452,27 euroa.
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Päätös
Kari Janhonen poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

11
12

2020 Kys Rahoituslaskelma 20200514
2020 Kys Investointiosa 20200514
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78 §

607/02.02.00.00/2020

Taloussuunnitelman 2021 - 2023 valmistelu

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 78 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Valmistelun lähtökohtia
Sairaanhoitopiirin valtuustolle ja kunnille pidettiin 29.4.2020 infotilaisuus
teamsilla. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa COVID-19 epidemian
vaikutuksista Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin talouteen.
Toukokuun 18. päivä pidetyssä kuntakokouksessa kuntien edustajilla oli
mahdollisuus ottaa kantaa vuoden 2021 talousarvion lähtökohtiin.
Talousarvioraami 2021
Talousarvion alustavassa valmistelussa on käytetty seuraavia lähtökohtia:
1. Kuntalaskutus ja toimintakulut
Kuntalaskutuksen kasvuksi talousarviosta 2020 talousarvioon 2021 suunnitellaan 1,6 % nousua.
Budjetoitujen toimintakulujen kasvu tilinpäätöksestä 2019 on 0,5 % ja talousarviosta 2020 yhteensä 2,5 %.
2. Toimintataso
Talousarvio laaditaan vastaamaan likipitäen vuoden 2019 toimintatasoa.
Vuoden 2020 toimintataso ei ole vertailukelpoinen COVID-19 epidemian
vaikutusten takia.
3. Kustannustason muutosten määrittely
Kustannustason muutokset vuoden 2021 talousarviossa on arvioitu seuraavasti:
- palkankorotukset 1.8.2020 1,22%, 1.4.2021 arvioitu korotus 0,8 % +jve
1.4.2021 1 %
- aineet, tarvikkeet, tavarat ja lääkkeet 8,3 %
- palvelujen ostot 1,0%
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4. Investoinnit
Vuoden 2021 investointeihin on suunniteltu varattavaksi alustavasti rahoitusta seuraavasti:
-

rakennusinvestoinnit 39,3 M€
laitehankinnat 12,0 M€
atk-sovellukset 7,5 M€
yhteensä 58,8 M€
Rakennusinvestointeihin suunnitellut suurimmat hankkeet ovat Uusi Sydän
ja Psykiatrian talo.
Atk-sovellusten hankinnoista valtaosa kohdistuu potilastietojärjestelmiin sekä alueellisten ja valtakunnallisten tietojärjestelmähankkeiden toteuttamiseen. Budjetti sisältää myös asiakas- ja potilastieto-järjestelmän uudistamisen käynnistämisen.
5. Peruspääoman korko
Jäsenkunnille ei makseta vuonna 2021 peruspääoman korkoa.
6. Sisäiset korot
Kuntayhtymässä on käytetty sisäisiä korkoja mm. laitepankin ja sovelluspankin hinnoittelussa. Samoin taseyksiköille on määritelty sisäinen korko.
Sisäisiä korkoja on sovellettu myös silloin, kun tytäryhteisöille on annettu
konsernilainaa.
Yleiseksi sisäiseksi koroksi esitetään 1,0 %. Taseyksiköiden peruspääoman koroksi esitetään 2,0 %.
7. Yhtymähallituksen hyväksymät toiminnot ja niiden vaikutukset
kuntalaskutukseen
Uusia toimintoja vuodelle 2021 ei ole tällä hetkellä tiedossa.
8. Jäsenkuntien maksuosuudet
Jäsenkuntien maksuosuuksien laskentaperusteet ovat entiset: kunkin kunnan suhteellinen osuus määräytyy kolmen edellisen vuoden tilinpäätöksen
(käytön) perusteella.
Maksuosuuksien nousuprosentit kunnittain vaihtelevat johtuen kolmen edellisen vuoden suhteellisesta käytön muutoksesta. Lopullinen jäsenkuntien
maksu määräytyy kuitenkin pääosin sairaanhoitopalvelujen todellisesta
käytöstä.
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Tavoitteena vuodelle 2021 on 0 tulos.

9. Tuotteistus- ja hinnoitteluperiaatteet
Sairaanhoitopiirin hinnoittelu perustuu pääosin ns. DRG-tuotteistukseen ja
hinnoitteluun. DRG-järjestelmä perustuu valtakunnalliseen Kunta-liiton
koordinoimaan ja ohjastamaan suositukseen. Palvelujen hinnoittelu perustuu pääosin omakustannushintapohjaiseen laskentaan. Jossain määrin ulkokuntatuotteissa laskutus perustuu sopimushintoihin. Palveluyksiköiden
tulosbudjetit ja hinnoittelu määritellään sisäisessä ohjeistuksessa siten, että
palveluyksiköiden tuottamilla palvelusten myyntituloilla katetaan yksikön kulut. Sisäisten palveluyksiköiden kulut (ml. hallinto- ja kiinteistökulut) laskutetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti palveluyksiköitä. Valtaosa sisäisistä
palveluista on tätä varten tuotteistettu.
Muussa toiminnassa kuin hoitopalvelujen myynnissä voidaan palveluita
myydä myös markkinahintaan. Yksiköiden palveluiden tuottamisesta aiheutuneet kulut on katettava vähintään kustannuksia vastaavasti.
10. Kalliin hoidon tasausjärjestelmä
Terveydenhuoltolain mukaan on sairaanhoitopiirillä oltava kalliin hoidon tasausjärjestelmä. Laissa ei tasausrajaa määritellä. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tasausraja on ollut vuoden 2012 alusta 80.000 euroa. Tasausrajaa ei ole tarkoituksenmukaista tästä muuttaa. Lopullinen lasku kalliin hoidon tasauksesta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä, kun lasketaan yhteen
kaikki tasausrajan ylittävät kulut. Tasausrajan ylittävät kulut katetaan jäsenkuntien maksuosuuksilla, jotka määräytyvät asukasluvun perusteella.
11. Erityisvelvoitteista aiheutuvien menojen maksuosuudet
Perussopimuksen mukaan sairaanhoitopiirille määrätyistä erityisvelvoitteista aiheutuvat menot katetaan maksuosuuksilla, jotka peritään jäsenkuntien asukaslukujen perusteella. Tällaisia tehtäviä ovat mm. potilasvakuutusmaksut, kriisivalmiuden ylläpito, aluevastuutehtävät sekä opetusja tutkimustoiminnasta aiheutuneet erillismenot.
12. Liikelaitos KYSTERI ja konserniin kuuluvat tytäryhteisöt
Liikelaitos KYSTERI sekä konserniin kuuluvat tytäryhteisöt (Sakupe Oy,
kiinteistöosakeyhtiöt Mustinlampi ja Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiö) valmistelevat talousarvionsa vuodelle 2021 siten, että ne voidaan yhdistää koko sairaanhoitopiirin konsernisuunnitelmaan. Talousarvion
valmistelussa otetaan huomioon soveltuvin osin hallituksen talousarvion ja
– suunnitelman laatimisperiaatteet. Kuntayhtymän hallintokeskus koordinoi
konsernin taloussuunnitelman valmistelua ja antaa tarvittaessa lisäohjeita.
13. Alijäämän kattaminen
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Kuntayhtymällä tulee olemaan vuodelta 2020 kattamatonta alijäämää mikäli
valtio ei anna sairaanhoitopiireille avustusta sairaanhoitopiirin tulojen menetykseen. Jos avustusta ei saada, tullaan kattamaton alijäämä perimään
kunnilta lisäkantona peruspääoman suhteessa valtuuston päätöksellä
vuonna 2021.
Mikäli alijäämän kattamisen säännöksiä muutetaan siten että alijäämiä ei
tarvitse kattaa vielä 2021 alijäämien kattaminen jaksotetaan pidemmälle
ajalle.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää, että vuoden 2021 taloussuunnitelman laadinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:
- investoinnit yhteensä 58,8 M€
- jäsenkuntalaskutus 345,8 M€
- tulos 0 €

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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79 §

937/02.02.00.00/2020

Jäsenmaksuilla katettavat erityisvelvoitteet vuonna 2021

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 79 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Osana talousarvion laadintaa tulee päättää asukaslukupohjaisesti perittävistä maksuista.
Jäsenmaksuina perittävät maksut eivät kasvata kuntayhtymän kokonaisraamia. Mikäli jäsenmaksulla rahoitettavaa osuutta kasvatetaan, pienenee
raami vastaavasti laskutusperusteisten menojen osalta.
Kuntayhtymän johtoryhmä on hyväksynyt jäsenmaksuilla katettavat erityisvelvoitteet esitettäväksi hallitukselle oheisen liitteen mukaisesti kokouksessaan 12.5.2020.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus hyväksyy erityisvelvoitteiden laskutuksen vuonna 2021 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

13

Jäsenmaksuesitys 2021
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80 §

608/00.01.01.01/2019

Hallintosäännön päivittäminen

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 80 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Sairaanhoitopiirin hallintosääntö mahdollistaa kaikkien muiden toimielinten
paitsi ei valtuuston kokousten pitämisen sähköisinä ja kokouskutsujen lähettämisen sähköisinä.
Kokousmenettelyä koskevat säännökset ovat hallintosäännön IV osassa;
päätöksenteko ja hallintomenettely. Hallintosäännössä kokousmenettelyä
koskevia säännöksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.
Hallintosääntöä on tarpeen päivittää tältä osin, että myös valtuuston kokoukset voidaan pitää sähköisesti ja kokouskutsut lähettää sähköisesti.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin hallintosäännön
seuraava kohta:
IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY
19 luku Kokousmenettely
1 § Määräysten soveltaminen
"Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä".
muutetaan seuraavasti: Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kaikissa
kuntayhtymän toimielimissä.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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81 §

990/03.03.00/2020

Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 15.6.2020 kokousmenettelyt

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 81 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Vallitsevasta Covid-19 tilanteesta johtuen eduskunta on hyväksynyt lain
kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta.
Kuntalakiin on lisätty väliaikaisesti uusi 90 a § ja 99 a §.
90 a § Eräiden hallintosäännössä määrättävien asioiden väliaikainen soveltaminen:
Sen estämättä, mitä kunnan hallintosäännössä määrätään toimielinten päätöksentekotavoista, sähköisestä kokouksesta, toimielimen kokouskutsun
lähettämisestä ja toimielimen kokouksen julkisuudesta, kunnanhallitus voi
päättää, että:
1) toimielimelle kuuluvista asioista voidaan päättää kuntalain 98 ja 99 a
§:ssä tarkoitetuilla tavoilla;
2) toimielimen sähköinen kokous voidaan pitää 99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla;
3) toimielimen kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti;
4) toimielimen julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla.
Mitä 1 momentissa säädetään kunnasta, sovelletaan myös kuntayhtymään.
99 a § sähköinen kokous teknisellä tiedonvälitystavalla:
Sähköinen kokous voidaan pitää käyttäen sellaista videoneuvottelua tai
muuta soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa, että:
1) kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri voivat luotettavasti todentaa kokoukseen osallistuvat;
2) kokouksen puheenjohtaja voi johtaa kokousta 102 §:ssä tarkoitetulla tavalla; ja
3) kokoukseen osallistuva voi seurata kokouksen kulkua ja osallistua asioiden käsittelyyn.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallintosääntö mahdollistaa sähköisen kokouksen ja sähköisen kokouskutsun kaikkien muiden toimielinten osalta,
paitsi ei valtuuston osalta.
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Edellä olevasta johtuen hallituksen tulisi päättää kuntalain väliaikaisen
muutoksen perusteella, että:
1) sairaanhoitopiirin valtuustolle kuuluvista asioista voidaan päättää kuntalain 98 ja 99 a §:ssä tarkoitetuilla tavoilla;
2) sairaanhoitopiirin valtuuston sähköinen kokous voidaan pitää kuntalain
99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla;
3) sairaanhoitopiirin valtuuston kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti;
4) sairaanhoitopiirin valtuuston julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti kunnanhallituksen päätöksessään osoittamalla tavalla.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää, että:
1) sairaanhoitopiirin valtuustolle kuuluvista asioista voidaan päättää kuntalain 98 ja 99 a §:ssä tarkoitetuilla tavoilla;
2) sairaanhoitopiirin valtuuston sähköinen kokous voidaan pitää kuntalain
99 a §:ssä tarkoitetulla tavalla;
3) sairaanhoitopiirin valtuuston kokouskutsu voidaan lähettää sähköisesti;
4) sairaanhoitopiirin valtuuston julkista kokousta voi seurata vain sähköisesti osoitteessa: https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YjI5ZjY4NTktZmU5OS00M2RmLWI5NjYtNWJhMjk0Yz
g2MjU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c8ec9329-b3c3489a-9227-0f70d232e4fa%22%2c%22Oid%22%3a%22e31dc777-079e4301-9391-729e854c6eb7%22%7d

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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82 §

75/01.00.00.02/2014

Kelpoisuusvaatimusten päivittäminen

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 82 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 7179460
Sairaanhoitopiirissä ei ole vahvistettu kelpoisuusehtoa palveluesimiehelle.
Palveluesimiehen kelpoisuusehdoksi tulisi vahvistaa soveltuva ammattikorkeakoulu- tai opistoasteen tutkinto sekä riittävä kokemus alan työtehtävistä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä asiaselosteen mukaisen kelpoisuusehdon.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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83 §

968/00.01.00/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin monistamon liiketoimintasiirto Monetra Oulu Oy:lle

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 83 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Monetra Oulu Oy:n Painatuspalvelut tuottavat graafisia tuotteita, sähköisiä
julkaisuja ja painotuotteita viestinnän ja asiakaspalvelun tarpeisiin. Painatuspalveluilta voi tilata myös tekstinsuunnittelu-, oikoluku ja tekstinkorjauspalvelua.
KYSin monistamon toiminta on laadukasta ja kustannustehokasta, mutta
palveluvalikoima on Monetran valikoimaa suppeampi ja toimintaa hoidetaan
yhdellä, vakituisella resurssilla. Kuopion kaupungin Painatuskeskuksen
kanssa on laadittu palvelusopimus, joka on turvannut sen, että vakinaisen
henkilön poissaolojen aikana palvelua on voitu tilata Painatuskeskukselta.
Palvelusopimuksesta huolimatta yhden resurssin varaan rakentuva toiminta
on riskialtis ja edellyttää erikseen sovittuja työjärjestelyitä merkittävämpien
tulostustöiden aikana, esim. taloussuunnitelma, tilinpäätös ja hallituksen ja
valtuuston lista-asiat.
KYS on neuvotellut yhteistyössä Kuopion kaupungin Painatuskeskuksen
kanssa monistus- ja tulostuspalveluiden siirrosta Monetra Oulu Oy:lle ja
henkilöstön siirrosta yhtiön palvelukseen liikkeen luovutuksella henkilöstön
säilyttäessä siirtymähetkellä voimassa olevat työsuhteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet. Siirron toteutuessa sairaanhoitopiiri saisi käyttöönsä
monipuolisemman palveluvalikoiman sekä sijaistamiseen tarvittavat resurssit, lisäksi kapasiteettia voitaisiin hyödyntää siten, että Oulusta olisi mahdollista ohjata töitä Kuopioon tilanteen niin salliessa.
Liikkeenluovutus
KYSin monistamon henkilön on liikkeenluovutuksessa tarkoitus siirtyä Monetra Oulu Oy:n palvelukseen. Siirtoon sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatteita. Toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa oleva vakinainen henkilö siirtyy luovutuksen saajan palvelukseen ns. vanhana työntekijänä olemassa olevin palvelussuhteen ehdoin.
Henkilön osalta laaditaan henkilöstön siirtosopimus. Yhtiön palvelukseen
siirtyvää henkilöä on tiedotettu valmistelussa olevista muutoksista keväästä
2019 lähtien ja yhteistoimintamenettelyn mukainen neuvottelu siirtyvän
henkilön kanssa on pidetty tammikuussa 2020.
Liiketoiminnassa tarvittava irtaimisto ym. omaisuus siirtyisi yhtiölle vastikkeetta. Toiminnassa tarvittava monistus- ja tulostustöiden laitekanta on leasing-vuokrattu ja muun omaisuuden kirjanpitoarvo on vähäinen. Liiketoiminnan mukana ei siirry kiinteistöjä, arvokkaita laitteita eikä rahaa tai saa-
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misia. Laitteiden leasing-vuokrasopimukset voidaan irtisanoa siirron toteutuessa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää:
1. hyväksyä liiketoimintasiirron ja henkilöstösiirron Monetra Oulu Oy:lle
1.9.2020 alkaen
2. hyväksyä sopimuksen liikkeenluovutuksesta ja henkilöstön siirrosta
3. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään mahdollisesti tarvittavia
teknisluonteisia muutoksia ja täsmennyksiä sopimuksiin

Päätös
Merja Miettinen poistui kokouksesta esteellisenä käsittelyn ajaksi.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

14
15
16

Liikkeenluovutusta ja henkilöstön siirtoa koskeva sopimus_KYS hallitus.rtf
Monistamo siirtyvä henkilöstö hallitus 25052020.pdf
Liite 2 Siirtyvä kalusto ja omaisuus_KYS.docx
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84 §

527/10.03.02.01.00/2018

Psykiatriatalon hankesuunnitelman hyväksyminen

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 84 §
Valmistelija:
vs. kiinteistöjohtaja Hannu Lahti, 044 711 3691, hannu.lahti@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kuopion kaupungin alueella tarjoamia
nuoriso- ja aikuispsykiatrian palveluita tuotetaan neljällä eri kiinteistöllä.
Toimitilojen hajallaan olo vaikeuttaa sujuvaa työskentelyä, aiheuttaa runsaasti työajankäyttöön liittyvää ylimääräistä suunnittelua ja kustannuksia.
Osassa nykyisiä toimitiloja esiintyy runsaasti eriasteisia sisäilmaongelmia.
Osalle henkilökuntaa ja potilaita nämä Julkulan sairaalan tilat aiheuttavat
jatkuvaa terveyshaittaa ja osa henkilökunnasta ei pysty työskentelemään tiloissa lainkaan. Tiloja on tutkittu ja korjattu useiden vuosien ajan, mutta sisäilmaolosuhteita ei ole onnistuttu parantamaan merkittävästi. Julkulan sairaalan peruskorjaus vaatisi mittavan talotekniikan uusimisen, jotta se saataisiin vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. Lisäksi uuden toimintamallin
toteuttaminen aiheuttaisi laajoja rakenteellisia muutostöitä. Peruskorjaus on
kalliimpi ratkaisu kuin uusien tilojen rakentaminen. Nykyiset nuoriso- ja aikuispsykiatrian erikoissairaanhoidon tilat eivät myöskään enää vastaa lisääntyneisiin ja muuttuneisiin tilatarpeisiin. Suurin osa nykyisistä toimitiloista ovat vanhanaikaisia ja teknisen käyttöikänsä päässä.
Hankesuunnitelmassa esitetään, että Kuopiossa sijaitsevat erikoissairaanhoidon tuottamat nuoriso- ja aikuispsykiatrian avo- ja osastohoidon toiminnot keskitetään yhteen nykyisestä hajautetusta rakenteesta ja siirretään
uudisrakennuksen tiloihin KYSin pääsairaalan, Puijon sairaalan, yhteyteen.
Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuu sairaalakoulu ja Nuorten yhdistelmälaitos, jotka ovat Kuopion kaupungin tuottamaa toimintaa. Uudisrakennus sisältää 77 sairaansijaa, nuorten yhdistelmälaitoksen 10 laitospaikkaa ja noin
350 työntekijän työtilat.
Puijon sairaalan yhteyteen rakennettava uudisrakennus mahdollistaa psykiatrisen päivystystoiminnan niveltymisen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystykseen entistä paremmin. Järjestely mahdollistaa siten monipuolisen konsultaatiotoiminnan. Päivystysprosessi toimii parhaiten potilaan näkökulmasta, kun päivystysvastaanottotoimintaa on Puijon
sairaalassa ja Psykiatriatalossa. Päivystyspisteiden välimatka on lyhyt ja se
mahdollistaa henkilökunnan joustavan liikkumisen niiden välillä kysynnän
mukaisesti. Psykiatriatalossa toimii sairaalaan tulevien potilaiden vastaanotto sekä yöaikainen vastaanotto klo 21-07.
Uudisrakennuksen myötä on mahdollista toteuttaa potilaiden saumaton hoito poliklinikan ja vuodeosastojen välillä, kun psykiatrian toiminnat sijaitsevat
samassa rakennuksessa lähellä toisiaan. Psykiatrian avo- ja osastohoidon
raja hämärtyy, kun kaikki toiminnot saadaan keskitettyä samaan uudisrakennukseen. Toimintaa kehitetään yhä avohoitopainotteisemmaksi, josta
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seuraa se, että osastohoitojaksoilla hoidetaan vain kaikkein vaikeimmin
hoidettavat potilaat.
Psykiatrian toimintojen keskittämisellä pääsairaalan alueelle on arvioitu
tuottavan henkilöstö-kustannusten vähennystä nykyisestä n. 1,6 M€/v, joka
tarkoittaa 31 henkilötyövuoden vähennystä vuoteen 2023 mennessä.
Hankkeen arvioitu investointikustannus on noin 42,2 milj. euroa.
Psykiatrintalon hankesuunnitelmassa on huomioitu 2019 laadittu selvitys
Psykiatrian ja nuorisopsykiatrian järjestämisen ja toimintamallin suunnittelusta Pohjois-Savon maakunnassa. Selvitystyöhön osallistui psykiatrian erikoissairaanhoidon ja perustason mielenterveys- ja päihdepalvelujen edustajia koko maakunnan alueelta.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Kuntayhtymän hallitus hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen ja esittää
sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös
Tämä asia käsiteltiin § 77 jälkeen.
Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan esityksen:
Kuntayhtymän hallitus hyväksyy vs. kiinteistöjohtajan esityksen seuraavasti:
Kuntayhtymän hallitus hyväksyy psykiatriantalon hankesuunnitelman toteutettavaksi hankeryhmän esityksen mukaisesti ja esittää sen edelleen kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi siten, että :
• hanke varaudutaan toteuttamaan vuosien 2020-2023 aikana
• toteutussuunnittelu käynnistetään välittömästi
Lisäksi todetaan, että STM:n poikkeuslupaa investoinnin käynnistämiseksi
tullaan hakemaan valtuuston päätöksen tultua voimaan kesällä 2020
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa tekemän esityksen.

Liitteet

17
18

KYS Psykiatriatalo hankesuunnitelma.pdf
Psykiatriatalon hankesuunnitelman liitteet.pdf
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85 §

168/02.08.00.01/2020

Oikaisuvaatimus: Autoklaavin hankinta, Tubilabra 19088

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 85 §
Valmistelija:
lakimies Risto Salmi, puh 044 717 9685, sähköpostiosoite: risto.salmi@kuh.fi
Clinichem Oy (oikaisuvaatimuksen esittäjä, Clinichem) vaatii, 13.05.2020
päivätyllä kirjelmällään hankintapäätöksen 20 §/ 2020 oikaisua.
1. Hankinnan kohteena oleva laite
Autoklaavi on kannella ilmatiiviisti suljettava paineastia, jossa aineita kuumennetaan tavallisesti höyryllä. Käsittelyn tarkoituksena on tiettyjen reaktioiden nopeuttaminen tai esim. sairaalainstrumenttien desinfiointi.
2. Oikaisuvaatimus
Clinichem vaatii 24.04.2020 tehdyn yllä mainitun hankintapäätöksen välitöntä keskeyttämistä, hankintapäätöksen kumoamista kokonaisuudessaan
ja uuden tasapuolisen tarjouskilpailun järjestämistä.
Perusteluinaan Clinichem esittää, että tarjouskilpailussa valituksi tulleen
Gettinge Finland OY: n tarjous (Gettinge, tarjouskilpailun voittaja) olisi pitänyt hylätä tarjouspyynnön vastaisena siinä esiintyvien lukuisten merkittävien puutteiden ja virheiden vuoksi. Clinichem esittää, että Gettingen tarjous ei teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaa tarjouspyyntöä.
Lisäksi Clinichem esittää, että sairaanhoitopiiri on tilaajana tarjousvertailussaan myös asettanut Clinichemin eriarvoiseen asemaan, eikä ole kohdellut
Clinichemiä hankintalain vaatimusten mukaan tasapuolisesti.
Tarjouspyynnössä on vaadittu, että ohjelman aikana kammioon kerääntynyt
lauhde dekontaminoidaan, ennen sen päästämistä viemäriin. Tilaaja (sairaanhoitopiiri, hankintayksikkö) on Clinichmin mukaan vastauksessaan sille
10.5.2020 esittänyt, että Gettingen tarjouksessa on lauhteen suodatus esitetty ” Program Combination ” kohdassa. Kyseessä on Clinichmin mukaan
lauhteen käsittelyjärjestelmä (Clinichemin tarjoukseen laitteisto sisältyy ja
on ainoana tarjoajana kuvannut sen toiminnan).
Tarjouspyynnössä on erikseen mainittu, että autoklaavissa tulee olla yksi
tuhosuodatin, joka steriloi kammiosta poistuvan ilman. Gettingen klaavitarjouksessa ilman tuhosuodatin ja sen kuvaus puuttuu. Vaadittu ilman tuhosuodatin on erittäin tärkeä jäteklaavissa, klaavi-henkilöstön työturvallisuuden vuoksi (Clinichemin tarjoukseen laitteisto sisältyy ja on ainoana tarjoajana kuvannut sen toiminnan.)
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Clinichem jatkaa oikaisuvaatimuksessaan, että tarjouspyynnössä esitetyn
jäteklaavin kaksi tärkeintä toimintaa ovat lauhteen käsittelyjärjestelmä sekä
poistoilman tuhosuodatin. Tarjouspyynnössä on erikseen vaadittu:
” Häiriön sattuessa, käyttäjä ei voi avata kumpaakaan ovea, ennen kuin on
ajettu virheetön ohjelma. Ohjelman aikana kammioon kerääntynyt lauhde
dekontaminoidaan sekä autoklaavissa tulee olla yksi tuhosuodatin, joka
steriloi kammiosta poistuvan ilman.”

3. Perustelut Gettingen valinnalle
Gettingen tarjouksen vastaavuus tarjouspyynnön vaatimuksiin on varmistettu 15.04.2020 pidetyssä selonottoneuvottelussa. Tässä neuvottelussa todettiin, että Gettingen autoklaavi täyttää kaikki urakkasisällön vaatimukset
ja lisäkirjeessä kirjatut täsmennykset. Tarjous ei sisältänyt muutoinkaan mitään ehtoja.
Neuvottelussa todettiin, että urakoitsija on antanut tarjouksen pyydetysti
tarjouslomakkeelle ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen sekä sisälsi
kaikki pyydetyt liitteet.
Gettingen tuotespesifikaation sivulla 8 on kerrottu vaaditun ohjausjärjestelmän vaativan 7” tai suuremman ohjauspaneelin. Tarjous vertailussa tämän
on katsottu mahdollistavan vaatimuksena olleen vähintään 8” näytön täyttymisen ja tarjousta ei ole hylätty. Selonottoneuvottelussa näyttöjen kooksi
on sovittu 10”.
Tuhosuodatin – vaateesta todettiin, että Gettingen tuotespesifikaation sivulla 3 on kerrottu laitteen sisältämästä suodatinjärjestelmästä. Effluen retetion filter voidaan vapaasti suomentaa lauhteen paluusuodin (tuhosuodin).
Selonottoneuvottelussa on käyty läpi järjestelmän toiminta ja sen tarjouspyynnön mukaisuus; järjestelmä suodattaa kaiken sen läpikulkevan ilman ja
laitteeseen kertyvä kontaminoitunut lauhdevesi dekontaminoidaan lämmöllä
ennen viemäriin päästämistä.
Autoklaavin tarvitsemien liittymien esittäminen Gettingen tuotespesifikaatiossa on laitteen tarvitsemat vaaditut liittymät ovat myös esitetty veden osalta sivulla 5 ja sähkön osalta sivulla 9.
4. Clinchemin hylkäämisen syyt
Clinichem on tarjouksen liitteessä täsmentänyt takuuehtojaan seuraavasti:
”Takuu ei koske normaalisti kuluvia ja vaihdettavia osia kuten ilman- ja
oven tiivisteitä, sylintereitä, vastuksia, venttiileitä, kytkimiä, kontaktoreita,
ohjauslaitteita, paine- ja lämpötila-lähettimiä, merkkilamppuja, piirturin värejä ja papereita, ilman ja höyryn suodattimia yms.”
Tilaaja on katsonut, että tällä kirjauksella tarjoaja ei anna laitteelle pyydettyä takuuta vaan rajoittaa merkittävästi takuun piiriin kuuluvia komponentteja.
Clinichem on tarjouksessa sitoutunut tarjouspyynnön mukaiseen toimitusaikaan. Tarjoukset avattiin 18.3.2020. Clinichem on 19.3., 27.3. ja 6.4.2020
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ilmoittanut sähköpostilla, ettei se pysty toimittamaan laitteita vaaditussa aikataulussa. Tilaaja katsoo tämän olevan tarjouksen hylkäämisperuste.
5. Tilaajalle aiheutuva haitta hankinnan keskeyttämisestä
Mahdollisesta hankinnan keskeyttämisestä aiheutuu haittaa sairaalan laboratoriotoiminnalle. Laitteet ollaan hankkimassa uuteen rakenteilla olevaan
laboratorioon.
Mikäli hankinta keskeytetään suunniteltua toimintaa uudessa laboratoriossa
ei voida aloittaa aikataulussa. Työskentelyä on tällöin jatkettava vanhoissa
tiloissa, joiden olosuhteet ovat rakenteilla olevia tiloja heikommat.
Näin olen henkilökunnan työturvallisuutta ei voida parantaa suunnitellusti.
Henkilökunnan jääminen hajalleen suunniteltua laajemmalle alueelle hankaloittaa myös toimintaa. Toimintoja, jotka on suunniteltu mahdollisen viivästyksen takia käyttöön jäävälle alueelle, ei voida toteuttaa ennen kuin tilat
vapautuvat laboratoriokäytöstä.
6. Oikeudellinen arviointi
Hankintapäätös on sairaanhoitopiirissä tapahtunut laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaisesti.
Sairaanhoitopiiri on hankintayksikkönä noudattanut hankintalain 1 luvuin 3
§:n periaatetta, että hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn
osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.
Sairaanhoitopiiri on käydyssä selonottoneuvottelussa voinut luotettavasti ja
uskottavasti selvittää hankitun laitteen teknisten ominaisuuksien soveltuvuuden siihen käyttöön, mihin se on tarkoitettu.
Tämä lisäksi on käynyt ilmi, että oikaisuvaatimuksen esittäjä ei olisi voinut
toimittaa tuotetta tarjouspyynnön määräajassa, josta olisi aiheutunut kohtuuttoman suurta haittaa sairaanhoitopiirin omistaman yliopistollisen sairaalan laboratoriotoiminalle. Oikaisuvaatimuksen esittäjä ei myöskään ole voinut antaa laitteellensa vaaditun kaltaista takuuta, joka on ollut laitteen hankinnan ehdoton edellytys.
Kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioon ottaen sairaanhoitopiiri on toiminut hankintalain mukaisesti, eikä hankintapäätöstä ole syytä muuttaa. Tämän johdosta ei ole tarpeen ottaa enempää kantaa hankinnan keskeyttämiseen tai uuden tarjouskilpailun järjestämiseen.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hylätä oikaisuvaatimuksen.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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86 §

333/00.00.01.00.00/2017

Siilinjärven kunnan edustajan valinta sairaanhoitopiirin valtuustoon

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 86 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Siilinjärven kunnanvaltuusto on todennut 11.5.2020 § 8 Arttu Pöyhösen
menettäneen 11.4.2020 alkaen vaalikelpoisuutensa Siilinjärven kunnan
luottamustehtäviin paikkakunnalta muuton vuoksi.
Kunnanvaltuusto on valinnut Arttu Pöyhösen tilalle Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon vaalikauden loppuun saakka Merja
Oksmanin.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää esittää valtuustolle hyväksyttäväksi ja tiedoksi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuustoon Siilinjärven kunnan varaedustajaksi on nimetty Merja Oksman valtuustokauden loppuun saakka.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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87 §

79/00.02.11/2020

Omistajaohjausjaoston asiat

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 87 §
Valmistelija:
henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh. 044 717 9460
sähköpostiosoite: janne.niemelainen@kuh.fi
Omistajaohjausjaoston 12.5.2020 käsitellyt asiat:
- Ensihoidon yhteistoimintasopimuksen päivittäminen
- Virtuaalisairaala, Terveyskylä –hanke
Kokouksen pöytäkirja on liitteenä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

19

Omistajaohjausjaosto 12052020, ptk.pdf
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88 §

1521/03.06.02.00/2019

Korvaushakemus virheellisesti asennetusta verisuoniproteesista (Julk 24 §, kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 88 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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89 §

682/03.06.02.00/2020

Korvaushakemus hoidon aikana kadonneista kuulokojeista (Julk 24 §, kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 89 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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90 §

1820/03.06.02.00/2019

Korvaushakemus osastohoito- ja poliklinikkamaksuista (Julk 24 §, kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 90 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätössehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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91 §

1821/03.06.02.00/2019

Korvaushakemus osastohoito- ja poliklinikkamaksuista (Julk 24 §, kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 91 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

48 (56)
92 §

25.05.2020

92 §

657/00.02.11/2020

Tiedoksi saatettavat asiat 25.5.2020

Kuntayhtymän hallitus 25.5.2020 92 §

1) Alueellinen tietohallinnon neuvottelukunta 23.1.2020, muistio
2) Alueellinen tietohallinnon neuvottelukunta 22.4.2020, muistio

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Liitteet

20
21

Alueellinen tietohallinnon neuvottelukunta 23.1.2020 MUISTIO.docx
Alueellinen tietohallinnon neuvottelukunta 22.4.2020 MUISTIO.docx
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93 §
Muut mahdolliset asiat

Päätös
Seuraava hallituksen kokous 15.6. aloitetaan klo 8:00 Teams kokouksena.
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Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

A.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät: 66-69,71,80,82,84,86-87,93
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 70,81,83
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 70,81,83

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen
jäsen.
Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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.
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.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

B.

VALITUSOSOITUS (Pykälät: 85 )
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.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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.
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
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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.
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.
C.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Pykälät: )
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 vaatia hankintalain 132–133 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti 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:
- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

Hankintaoikaisun tekoaika
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Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 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
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.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen.
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus
PL 100, 70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
kirjaamo@kuh.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen 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 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea va-
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littamalla 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.
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut
tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on
tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on
tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa
koskeva valitus on tehtävä:
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälkiilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai
2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.
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.
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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
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen 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 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.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,
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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
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

