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Minna Reijonen, varapuheenjohtaja

Minna Reijonen poistui kokouksesta klo 11:57 § 44 kohdalla.
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Erkki Virtanen
Jussi Kauhanen
Jukka Pelkonen
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Kari Ojala, valtuuston pj
Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj.
Kaisa Raatikainen, valtuuston 2. vpj.
Risto Miettunen, esittelijä
Antti Hedman, esittelijä
Merja Miettinen, esittelijä
Janne Niemeläinen, sihteeri
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Heikki Miettinen, läsnäolo-oikeutettu
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Markku Rossi
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Janne Niemeläinen
sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus
24.08.2020

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 25.8.2020

Janne Niemeläinen
sihteeri

2 (42)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

3 (42)

Kuntayhtymän hallitus
24.08.2020

Käsiteltävät asiat
Nro §

Otsikko

Liite/Oheismateriaali

1

111 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5

2

112 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

6

3

113 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

7

4

114 §

Talousarvion toteutuminen 1 - 7/2020 ja ennuste

5

115 §

Rakenneuudistus (PoSoTe20) -hankkeeseen osallistuminen

6

116 §

Keskinäisen potilasvahinkovakuutusyhtiön perustaminen

3-6

12

7

117 §

Hankintavaltuudet 24.8.2020

7

19

8

118 §

Terve kunta -verkostoon liittyminen

8

20

9

119 §

Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen 2020

22

10

120 §

Valtuuston 1/15.6.2020 päätösten toimeenpano

23

11

121 §

Omistajaohjausjaoston asiat

24

12

122 §

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos
1.9.2020 alkaen

13

123 §

Kelpoisuusehtojen päivittäminen

26

14

124 §

Oikaisuvaatimus: Korvaushakemus hoidon aikana
kadonneesta yläproteesista (Julk 24§, kohta 25)

27

15

125 §

Oikaisuvaatimus: Korvaushakemus hoidon aikana
kadonneesta hammasproteesista (Julk 24 §, kohta
25)

28

16

126 §

Oikaisuvaatimus pitkäaikaishoitomaksupäätöksestä
(Julk 24 §, kohta 25)

29

17

127 §

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

30

18

128 §

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

31

19

129 §

Vahingonkorvausvaatimus (Julk 24 §, kohta 25)

32

20

130 §

Viranhaltijapäätökset ajalta 17.2.-23.8.2020

33

21

131 §

Tiedoksi saatettavat asiat 24.8.2020

34

22

132 §

Muut mahdolliset asiat

35

1-2

Sivu

8
10

9

25

Muutoksenhaku
Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

36

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus
24.08.2020

4 (42)

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

5 (42)
111 §

24.08.2020

111 §
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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112 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa Aino Kanniainen ja Jaakko Kekoni.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Aino Kanniainen ja Jaakko Kekoni.
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113 §
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Hallitus päätti, että hallituksen kokoukset vuoden loppuun saakka pidetään
Teams kokouksina.
Sairaalan johtaja Heikki MIettinen esitteli työaikalain muutosten vaikutukset
sairaanhoitopiirissä (ppt esitys pöytäkirjan liitteenä). Uusien lääkärivakanssien tarve on alustavan selvityksen mukaan 24, että työaikalain määräykset
saadaan täytettyä (määrä ja kustannukset tarkentuvat asian tultua loppuun
selvitetyksi). Asia tuodaan valmisteltuna syyskuun kokoukseen päätettäväksi.
Hallitus merkitsi asian tietoonsa saatetuksi.
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114 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1 - 7/2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 114 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Talousraportointi
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-heinäkuussa oli 187,2 M€ joka oli 6,6 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2019. Jäsenkuntamyynti ilman
kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 174,2 M€.
Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-heinäkuussa 41,9 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2019.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 258,2 M€ mikä on 1,3 % vähemmän kuin viime vuoden
vastaavana ajankohtana.
-

henkilöstökulut vähenivät 2,6 %
palvelujen ostot vähenivät 0,5 %
aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot olivat vuoden 2019 tasolla ollen 48,7 M€.

Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-heinäkuussa 3,4 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 11,5 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 16,3 M€, jossa kasvua 8,1 %.
Tilikauden yli-/alijäämä
Tilikauden alijäämää tammi-heinäkuussa oli 12,7 M€. Vuonna 2019 vastaavalla jaksolla alijäämä oli 3,6 M€.
Ennuste 2020
Ennuste valmistunut 17.08.2020.
Toimintatuotot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

9 (42)
114 §

24.08.2020

Jäsenkuntamyynti ennustetaan toteutuvan 314,3 M€, mikä on 26,1 M€ alle
budjetoidun.
Ulkokuntamyynnin ennusteessa päädytään 71,8 M€ laskutukseen. Budjetoitu laskutus on 77,9 M€.
Toimintakulut
Toimintakulujen määriksi ennustetaan 453,5 M€, jossa on ylitystä budjetoituun nähden 12,1 M€.
Henkilöstökulujen ennustetaan ylittävän 6,8 M€:lla budjetoidun 229,9 M€:n
Palveluiden ostot olisivat ylittymässä 2,3 M€:lla budjetoidun 118,1 M€.
Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa ylitys olisi 4,1 M€, kun budjetoitu summa on 81,0 M€.
Rahoituskulut ovat jäämässä 0,6 M€ alle budjetin ja poistot ovat toteutumassa 1,7 M€ yli budjetin.
Satunnaisiksi tuotoiksi ennustetaan 0,1 M€.
Tilikauden alijäämäksi ennustetaan 29,6 M€.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Kuntayhtymän hallitus toteaa talousraportoinnin 1- 7/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1
2

Tuloslaskelma heinäkuu 2020
KYS ennuste 07/2020
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24.08.2020

115 §

679/00.01.05.00/2020

Rakenneuudistus (PoSoTe20) -hankkeeseen osallistuminen

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 115 §
Valmistelija:
tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen, 044 717 2080
sähköpostiosoite: tuomo.pekkarinen@kuh.fi
STM on käynnistänyt sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen valmistelun Tulevaisuuden SOTE-keskus- ja SOTE-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu –hankkeiden avulla.
Kesällä 2019 annetussa lisätalousarviossa uudelleen kohdennettiin edellisen vaalikauden maakunta- ja SOTE-uudistuksen käyttämättä jääneet rahat. Määrärahasta jaetiin alueille valtionavustuksina vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön ja yhteiseen valmistelun tukemiseen. Valtionavustushakemusta koordinoi Pohjois-Savon maakunnan osalta Pohjois-Savon liitto.
STM:n kesäkuussa 2020 tekemän päätöksen mukaisesti vapaaehtoiseen
Pohjois-Savon SOTE-rakenneuudistuksen valmisteluun myönnettiin 6 789
000 €.
Valtionavustus on tarkoitettu käytettäväksi 1.1.2020-31.12.2021 syntyviin
kustannuksiin. Avustuksella voidaan kattaa enintään kahdeksankymmentä
prosenttia (80 %) hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista ja vapaaehtoisessa SOTE-rakenneuudistusta tukevassa hankerahoituksessa vaaditaan
20% omarahoitusosuus, joka voidaan kattaa valmistelun aikana työpanoksena osatoteuttajien kanssa tehtävin sopimuksin.
SOTE-rakenneuudistusta koskeva valmisteluvastuu on jaettu siten, että kokonaisuuteen liittyvän digitalisaation ja tietojärjestelmäosion valmistelusta
vastaa tietohallinnon alueellinen neuvottelukunta ja tiedolla johtamisen
valmistelusta vastaa Kysterin johtava hoitaja Eija Peltonen. Ohjelman virallinen hakija ja hallinnoija on Pohjois-Savon liitto.
Pohjois-Savon liitto on lähestynyt alueen kuntia ja kuntayhtymiä pyytäen sitoutumista vapaaehtoiseen SOTE-rakenneuudistus hankkeeseen. PohjoisSavon sairaanhoitopiirin hallitus päätti 17.2.2020 pitämässään kokouksessa (28§) sairaanhoitopiirin sitoutumisesta Tulevaisuuden SOTE-keskus ohjelmaan.
SOTE-rakenneuudistuksen valtionavustuksen osa-alueet ja kehittämiskohteet ovat:
• Osa-alue 1 – Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
• Osa-alue 2 – Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
• Osa-alue 3 – Toimintatapojen ja -prosessien uudistaminen ja yhtenäistäminen digitaalisten välineiden avulla
• Osa-alue 4 – Yhteistyötasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen
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Tulevaisuuden SOTE-keskus hankkeeseen oleellisesti liittyviä sisältökokonaisuuksia (digitaaliset ratkaisut ja järjestelmäympäristön yhtenäistäminen,
palveluketjujen- ja kokonaisuuksien määrittely, johtamisen kehittäminen ja
tiedolla johtaminen) rahoitetaan SOTE-rakenneuudistus hankkeen kautta,
joten hankkeet ovat tiukasti sidoksissa keskenään.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää, että sairaanhoitopiiri sitoutuu SOTE-rakenneuudistusta
koskevaan alueelliseen valmisteluun.
Lisäksi hallitus nimeää edustajan ja varajäsenen hankkeen ohjausryhmään.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja nimeää sairaanhoitopiirin edustajaksi ohjausryhmään johtajaylilääkäri Antti Hedmanin ja
varajäseneksi toimialajohtaja Merja Miettisen.
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Keskinäisen potilasvahinkovakuutusyhtiön perustaminen
Omistajaohjausjaosto 30.3.2020
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078 sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Taustaa potilasvakuutuksesta, lakimuutoksista ja vahinkokehityksestä
Potilasvakuutus on lakisääteinen vahinkovakuutus, jonka tarkoituksena on
antaa kattava vakuutusturva Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutuneen potilasvahingoksi katsottavan henkilövahingon varalta. Samalla potilasvakuutus antaa vakuutusturvaa vahingon aiheuttajille heille mahdollisesti muutoin syntyvän vahingonkorvausvastuun varalta. Potilasvakuutuksen ottaminen on potilasvahinkolaissa
(585/1986) säädetty pakolliseksi potilaan vakuutusturvan takaamiseksi. Vakuuttamisvelvollisuus on asetettu Suomessa terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittaville yhteisöille ja yksityisille elinkeinonharjoittajille.
Eduskunta hyväksyi vuonna 2019 potilasvakuutuslain, jolla korvataan nykyinen potilasvahinkolaki. Lailla uudistetaan nykyisen potilasvakuutusta
koskevan lainsäädännön rakenne kokonaisuudessaan. Tavoitteena on lisäksi poistaa eräitä lainsäädännössä ilmenneitä puutteita. Ehdotetut muutokset selkeyttävät ja osin parantavat vakuutuksenottajien sekä vahinkoa
kärsineiden asemaa ja oikeuksia. Lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Lakimuutoksessa korvattavia vahinkoja koskevaa sääntelyä laajennetaan
siten, että kehoon asennettavista laitteista aiheutuva henkilövahinko korvattaisiin edellyttäen, että laite ei ole ollut niin turvallinen, kun on ollut aihetta
olettaa. Lisäksi potilasvahingon vuoksi tarpeellinen ammatillinen kuntoutus
tulisi korvattavaksi.
Lain alueellista soveltamisalaa laajennetaan koskemaan eräissä erityistilanteissa myös Suomen rajojen ulkopuolella annettavaa hoitoa. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi se, ettei hoitoa olisi saatavilla Suomessa johonkin erittäin harvinaiseen sairauteen tai vamma tai sairaus on luonteeltaan
sellainen, että se vaatii erityisen vaativaa hoitoa, jota ei ole Suomessa saatavilla. Tällaisia olisivat myös tilanteet, joissa vamman tai sairauden hoitoon
tarvitaan sellaista lääketieteellistä laitetta, jota ei ole Suomessa taikka, että
kaikki Suomessa olevat laitteet ovat käytössä.
Potilasvakuutuksesta maksettavat ansionmenetyskorvaukset eli työkyvyttömyyseläkkeet on muutettu ensisijaiseksi työeläkelain mukaisiin etuuksiin
nähden lailla työntekijän eläkelain muuttamisesta (69/2016), muutos tuli
voimaan 1.1.2017. Edellä kuvatut muutokset nostavat potilasvakuutuksen
kustannusta arviolta 35 – 70 %.
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Sairaanhoitopiirit ovat hoitaneet alueellaan koko julkisen terveydenhuollon
potilasvakuutuksen. Sairaanhoitopiirien kannalta merkittävä muutos on, että vuoden 2021 alusta potilasvahinkojen korvaamista ei enää voi järjestää
omavastuullisesti Potilasvakuutuskeskuksen kautta, vaan potilasvakuutusta
varten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä. Potilasvakuutuskeskus on irtisanonut ilmoituksellaan 28.2.2020 nykyisen vakuutuksen
päättymään 31.12.2020.
Jatkossakin potilasvahinkotapaukset ratkaisee Potilasvakuutuskeskus ja
hoitaa myös ennen vuotta 2021 syntyneiden potilasvahinkojen vastuut.
Vuonna 2019 ratkaistuista korvatuista 2 331 vahingosta julkisen sektorin
vahinkoja oli 1 785 (77 %) ja yksityisen sektorin 546 (23%). Julkisen sektorin vahingoilla tarkoitetaan tässä kaikkien niiden vahinkopaikkojen vahinkoja, jotka sairaanhoitopiirin potilasvakuutus kattaa, kuten terveysasemilla ja
sairaaloissa sattuneita vahinkoja sekä niitä yksityisten toimijoiden vahinkoja, jotka ovat tapahtuneet sairaanhoitopiirin terveysasemilla ja sairaaloissa,
vaikka sairaanhoitopiirin potilasvakuutus ei niitä katakaan.
Korvattavista vahingoista yleisimpiä olivat hoitovahingot, joita oli 2 179
kappaletta. Infektiovahinkoja oli 95, tapaturmavahinkoja 21 ja muita korvattavia vahinkoja 36 kappaletta.
Vuosina 2012—2019 sattuneista korvattavista vahingoista keskimääräinen
vahinko oli arviolta hieman yli 10 000 euroa. Korvattavista vahingoista reilu
puolet oli alle 4 000 euroa, reilu 90 prosenttia alle 25 000 euroa ja kaksi
prosenttia yli 100 000 euroa.
Vuonna 2019 korvauksia maksettiin yhteensä noin 40,1 miljoonaa euroa,
sisältäen korvaustoiminnan hoitokulut, potilasvahinkolautakunnan kulut,
asiantuntijalausunnot ja varsinaiset korvaukset. Varsinaisten korvauksien
(eli potilaalle maksettavien korvausten) osuus 40,1 miljoonasta eurosta oli
71 %. Varsinaisista korvauksista noin neljäkymmentä prosentti oli ansionmenetyskorvauksia. Reilu kolmekymmentä prosenttia oli immateriaalisia
korvauksia, eli korvauksia tilapäisestä, pysyvästä tai kosmeettisesta haitasta. Kulukorvausten, kuten sairaanhoito- ja kuntoutuskulujen osuus oli 15 %.
Muiden korvausten osuus oli noin 10 %.
Selvitys keskinäisen potilasvahinkovakuutusyhtiön perustamisen
edellytyksistä
Yliopistosairaanhoitopiirit ovat selvittäneet tammi – helmikuun 2020 aikana,
olisiko tarkoituksenmukaista perustaa sairaanhoitopiirien yhdessä omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka kautta sairaanhoitopiirit rahoittaisivat
potilasvahinkoriskit.
Suomessa vastaavanlainen yhtiö on esimerkiksi Suomen keskinäinen Lääkevahinkovakuutusyhtiö, joka on perustettu 2012. Ruotsissa potilasvakuutukset on jo pitkään hoidettu 21 sairaanhoitoalueen oman vakuutusyhtiön,
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolagen´in, kautta.
Perustamalla oman keskinäisen vakuutusyhtiön, sairaanhoitopiirit saavat
riskit omaan haltuun, jolloin syntyy suora yhteys potilasriskien hallintaan.
Oman yhtiön kautta päästään myös kustannusten alempaan ja varausten
oikeaan tasoon sekä niiden läpinäkyvyyteen.
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Myönteisenä piirteenä on pidettävä myös sitä, että sijoitustoiminnan tuotot
alentavat suoraan vakuutusmaksuja ja vakuutustoiminnan mahdollinen ylijäämän käsitteleminen on omassa päätäntävallassa. Yhtiöön sijoitettava
pääoma saadaan kuoletettua lyhyessä ajassa.
Yhtiön perustamisen selvitys perustuu kunkin yliopistollisen sairaanhoitopiirin omaan vakuutusriskiin Potilasvahinkokeskuksen vahinkoaineiston perusteella. Yhtiön tarvitsema pääoma on laskettu vakuutusriskien suhteessa
ja Finassivalvonnan noudattaman Solvenssi II vakavaraisuus direktiivin
mukaisesti.
Tulevat vakuutusmaksut on laskettu vahinkoaineiston perusteella lisättynä
Potilasvakuutuskeskuksen antamilla uuden potilasvakuutuslain mukana
tuomilla kustannuskertoimilla.
Oman vakuutusyhtiön pääomavaatimus olisi seuraava:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Pohjois- Savon sairaanhoitopiiri
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Pääomitusyhteensä

10.048.000 €
3.389.000 €
3.715.000 €
7.281.000 €
5.567.000 €
30.000.000 €.

Yhtiön ennustettu vakuutusmaksutulo toiminnan alkaessa olisi yhteensä
27.000.000 €, joka jakaantuisi seuraavasti:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
9.043.000 €
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
3.051.000 €
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
3.344.000 €
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
6.552.000 €
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
5.010.000 €
Yhteensä

27.000.000 €.

Yhtiöstä laaditun selvityksen mukaan sijoitus kuolettuisi muutamassa vuodessa (2 – 5 vuotta), koska oman keskinäisen vakuutusyhtiön kautta vakuutusmaksut ovat edullisimpia kuin markkinoilla toimivan yhtiön kautta,
pääasiassa pienemmän riskilisän ja tuottovaatimuksen takia. Sairaanhoitopiirien oma keskinäinen vakuutusyhtiö voidaan perustaa vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä, koska Potilasvahinkokeskus hoitaa jatkossakin potilasvahinkojen käsittelyn ja ratkaisut sekä maksatuksen vahingoittuneille.
Tällä hetkellä sairaanhoitopiirit ovat vakuuttaneet myös kuntien potilasvahingot Potilasvakuutuskeskuksen kautta. Sairaanhoitopiiri voi jäsenkuntiensa niin halutessa edelleen vakuuttaa alueensa julkisen terveydenhuollon
perustettavan yhtiön kautta.
Mikäli muutkin sairaanhoitopiirit kuin yliopistolliset sairaanhoitopiirit haluavat, voivat ne tulla yhtiöön mukaan yhtiön aloitettua toimintansa.
Päätösesityksen liitteenä on luonnokset yhtiön perustamisessa tarvittavista
perusasiakirjoista (perustamissopimus, yhtiöjärjestys, osakassopimus).
Tämän lisäksi vaaditaan mittava dokumentaatio toimilupaa varten.
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Yhtiön hallitukseen on tarkoitus nimetä viisi henkilöä, joista kolme vakuutusalaan hyvin perehtynyttä henkilöä ja kolme omistajien edustajaa. Sairaanhoitopiirien edustajat on tarkoitus nimetä siten, että eri yhtiön toiminnassa tarpeelliset osaamisen lajit ovat edustettuna.
Aikataulu
Sairaanhoitopiirien edustajat (KYS talousjohtaja Kari Janhonen, HUS hallintojohtaja Lauri Tanner) ovat keskustelleet 11.3.2020 Finanssivalvonnan
edustajien kanssa hankkeen mahdollisesta aikataulusta.
Osakeyhtiön perustaminen edellyttää valtuuston päätöstä. Lisäksi yhtiön
perustamisen edellyttämä takuupääoma tulee huomioida sairaanhoitopiirin
talousarviossa 2020 tai 2021. Ennen pääomittamista voidaan valmistella
yhtiön perustamisen ja toimiluvan myöntämisen edellyttämää dokumentaatiota.
Toimiluvan asiakirjojen valmistelu tarvitsee aikaa 2 kuukautta ja Fivan luvittamisprosessi kestää keskimäärin noin kuusi kuukautta siitä, kun lupaasiakirjat ovat viranomaisen näkemyksen mukaan valmiit. Jos hanke käynnistetään huhtikuussa 2020, voisi edellä mainitun aikatauluarvion mukaan
sillä olla toimilupa syksyllä 2020 ja toiminta voisi käynnistyä 2021 alusta.
Mikäli toimiluvan käsittely jatkuu vuodelle 2021, toiminta voidaan aloittaa
2021 aikana tai vuoden 2022 alusta.
Mikäli toiminnan aloittaminen lykkääntyy vuoden 2021 alusta, hankkeeseen
osallistuvat sairaanhoitopiirit HUSia lukuun ottamatta joutuvat hankkimaan
ulkopuolisen vakuutusyhtiön antaman potilasvakuutuksen vuodeksi 2021.
HUSilla on jo tällä hetkellä ulkopuolisen vakuutusyhtiön antama vakuutus.
Perustamiskustannukset
Hankkeesta aiheutuu kustannuksia toimiluvan edellyttämän dokumentaation valmistelusta ja yhtiön käynnistämisestä vuoden 2020 aikana.Toimiluvan jättämisen yhteydessä tulee yhtiön toiminnan edellyttämä
dokumentaatio (esim. henkilökunnan osaamisvaatimukset, riskienhallintapolitiikka, sijoitussuunnitelma, sisäiseen valvonnan ja compliancen kuvaus)
olla valmiina. Dokumentaation laajuudesta johtuu, että valmistelusta syntyy
kustannuksia vuonna 2020.
Toimilupahakemuksen valmistelukustannukset ovat noin 30.000 € + alv /
yliopistollinen sairaanhoitopiiri. Lisäksi kannattaa varautua muihin valmistelukustannuksiin ja tukemaan aloittavaa yhtiötä 30.000 € / yliopistollinen sairaanhoitopiiri, koska yhtiöllä ei ole tuloja vuoden 2020 aikana.
Yhtiön pääomatarpeen laskeminen ja vuoden 2021 budjetin laatiminen
konsulttityönä on jo aiemmin maksanut 21.800 € + alv / yliopistollinen sairaanhoitopiiri.
Yhtiön hallitus
Yhtiöjärjestysluonnoksen mukaan hallitukseen valitaan 5 -7 jäsentä.
Vakuutusyhtiölain ja Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan yhtiön hallituksella tulee olla muun muassa hyvä vakuutusalan tuntemus, minkä takia hallitukseen tulee valita 3 vakuutusalan ammattilaista. Muillakin jäsenillä, jotka
edustavat yliopistollisia sairaanhoitopiirejä, tulee olla sopivuus ja pätevyys
tehtävään.
Esityksenä on, että yhtiön toiminnan käynnistyessä hallitukseen nimettäisiin
kaksi sairaanhoitopiirejä edustavaa jäsentä. Jäseniksi esitetään Pohjois-
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Savon sairaanhoitopiirin talousjohtaja Kari Janhosta, KTM, KHT, JHT, LKV
ja HUSin lääkintäpäällikkö, ylilääkäri Eero Hirvensaloa. Janhonen edustaa
hallituksessa hallinnon, talouden, riskienhallinnan ja päätöksenteon asiantuntemusta. Hirvensalo edustaa puolestaan hallituksessa lääketieteellistä
asiantuntemusta. Hän on myös perehtynyt kattavasti potilasvahinkojen korvausprosessiin sivutoimisessa tehtävässään Potilasvahinkokeskuksen ylilääkärinä. Tarkoituksena on, että hallituksen jäsenyydet kiertävät jatkossa
erikseen sovittavalla tavalla omistajien kesken.
Liitteet
Pöytäkirjan liitteenä ovat luonnokset yhtiön perustamiskokouksen pöytäkirjaksi, yhtiöjärjestykseksi sekä osakassopimukseksi.

Esitys:
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Omistajaohjausjaosto esittää hallitukselle, että hallitus:
1) hyväksyy 60.000 euron valmistelukustannukset vuodelle 2020
2) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin
3) esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää sairaanhoitopiirin investointiosaan 3.715.000 €:n määrärahan yhtiön perustamista varten vuoden 2020
talousarvioon
4) perustaa Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö – nimisen yhtiön yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa.
5) esittää yhtiön hallitukseen sairaanhoitopiirien edustajaksi talousjohtaja
Kari Janhosta (KYS).
6) valtuuttaa yliopistollisten sairaaloiden johtajat nimeämään yhtiön perustavassa kokouksessa vakuutusalan edustajat yhtiön hallitukseen.
Päätöksen toimeenpano edellyttää, että kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit tekevät myönteisen päätöksen keskinäisen potilasvahinkoyhtiön perustamisesta.
Tarkoituksena on perustaa yhtiö tällä päätöksellä.
Päätös
Kari Janhonen poistui kokouksesta esteellisenä ennen asian käsittelyä.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen muutettuna siten, että maininta siitä, että "Tarkoituksena on perustaa yhtiö tällä päätöksellä"
poistetaan (toteamus sisältyy jo päätösesityksen kohtaan 4)
Kuntayhtymän hallitus 30.3.2020 46 §
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Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078,
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Omistajaohjausjaosto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 30.3.2020.
Omistajaohjausjaoston päätös esitellään kokouksessa.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä omistajaohjausjaoston esityksen.

Päätös
Kari Janhonen poistui kokouksesta esteellisenä ennen asian päättämistä.
Hallitus hyväksyy omistajaohjausjaoston esityksen seuraavasti:
Hallitus:
1) hyväksyy 60.000 euron valmistelukustannukset vuodelle 2020
2) valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia yhtiön perustamisasiakirjoihin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin esitykseen perustamisasiakirjoiksi
3) esittää valtuustolle, että valtuusto myöntää sairaanhoitopiirin investointiosaan 3.715.000 €:n määrärahan yhtiön perustamista varten vuoden 2020
talousarvioon
4) perustaa Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiö – nimisen yhtiön yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kuntayhtymien kanssa.
5) esittää yhtiön hallitukseen sairaanhoitopiirien edustajaksi talousjohtaja
Kari Janhosta (KYS).
6) valtuuttaa yliopistollisten sairaaloiden johtajat nimeämään yhtiön perustavassa kokouksessa vakuutusalan edustajat yhtiön hallitukseen.
7) hyväksyy liitteenä olevat perustamisasiakirjat ( liitteet 1-3 ),
Päätöksen toimeenpano edellyttää, että kaikki yliopistolliset sairaanhoitopiirit tekevät myönteisen päätöksen keskinäisen potilasvahinkoyhtiön perustamisesta.

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 116 §
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Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 7179460
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä VarsinaisSuomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ovat toukokuussa 2020 perustajaosakkaina allekirjoittaneet Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö –
nimisen vakuutusyhtiön perustamissopimuksen.
Yhtiötä ei ole vielä rekisteröity kaupparekisteriin. Ennen Yhtiön rekisteröimistä kaupparekisteriin Yhtiön hallituksen jäseniksi valittujen henkilöiden
sekä Yhtiön toimitusjohtajaksi valittavan henkilön voi olla tarpeellista toimia
perustettavan Yhtiön puolesta ja lukuun. Kyseiset henkilöt voivat tietyissä tilanteissa joutua suoraan lain nojalla henkilökohtaiseen vastuuseen tällaisista Yhtiön puolesta ja lukuun tehdyistä toimista.
Perustajaosakkaat ovat neuvotelleet perustajaosakkaiden puolesta annettavasta sitoumuksesta mahdollisen henkilökohtaisen korvausvastuun varalta.
Sitoumus on esityslistan liitteenä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin puolesta esityslistan liitteenä olevan sitoumuksen.

Päätös
Kari Janhonen poistui kokouksesta esteellisenä ennen asian käsittelyä.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

3
4
5
6

20032020B Yhtiöjärjestys Suomen Keskinäinen Potilasvakuutusyhtiö.docx
20.3.2020B Osakassopimusluonnos_keskinäinen vakuutusyhtiö.docx
20032020 Perustamiskokous
Sitoumus_Potilasvakuutusyhtio_koottu.pdf
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117 §

550/00.01.01.01/2017

Hankintavaltuudet 24.8.2020

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 117 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi

Päivitetyt hankintavaltuudet on kuvattu liitteessä.
Talousjohtajan päätösesitys:
Hallitus päättää hyväksyä liitteen mukaiset hankintavaltuudet 24.8.2020 lukien.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus hyväksyy KYSin hankintavaltuudet liitteen mukaisesti

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

7

Hankintavaltuudet 24.8.2020
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Kuntayhtymän johtoryhmä

102 §

118 §

9.6.2020
1078/00.04.01/2020

Terve kunta -verkostoon liittyminen

Päätöshistoria
Kuntayhtymän johtoryhmä 9.6.2020 102 §

Valmistelija:
PTH-yksikön johtaja Pekka Puustinen, puh 044 717 9325, sähköpostiosoite: pekka.puustinen@kuh.fi
PSSHP on kuulunut jo monia vuosia STESOon (Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot), joka on kansallinen THL:n vetämä terveyttä
edistävien sairaaloiden verkosto. Toisaalta THL koordinoi myös kansallista
Terve Kunta –verkostoa, jonka tavoitteena on kuntalaisten hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen. Tavoitteeseen pyritään kehittämällä hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia. Terve Kunta –verkosto on juuri päivittänyt kriteereitään kuntayhtymien osalta (https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisenjohtaminen/kansallinen-tuki-ja-verkostot/terve-kunta-verkosto/verkostoonliittyminen).
Viime aikoina PSSHP:n HYTE-tiimissä ja STESOn hallituksessa on käyty
keskustelua sairaanhoitopiirien Terve Kunta –verkostoon liittymisestä. Terveydenhuoltolain 36§ mukaan ”sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on tarjottava asiantuntemusta ja tukea kunnille järjestämällä koulutusta, kokoamalla
hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä kuntien käyttöön sairauksien ja ongelmien ehkäisyn näyttöön perustuvia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä.”
Terve Kunta –verkostoon liittyminen toisi mm. seuraavia etuja maakunnalliseen HYTE-työhön:
 Terve Kunta -verkosto tukee PSSHP:tä terveydenhuoltolain 36§:n
mukaisessa työssä
 Terve Kunta -verkosto mahdollistaa poikkihallinnollisen HYTE-työn
yhteiskehittämisen, vertaistuen ja hyvien käytäntöjen vaihtamisen
sekä tarjoaa ajankohtaisimman tiedon kuntien HYTE-työstä
 Terve Kunta -verkostossa ei ole jäsenmaksua
 Sairaanhoitopiirin tasolla jo olemassa olevat STESOn HYTEtyöryhmät soveltuvat sellaisinaan myös Terve Kunta –verkoston työryhmiksi
PSSHP:llä on jo jäsenyyden edellyttämä Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen ryhmä ja maakunnallinen hyvinvointikoordinaattori (Säde Rytkönen).
Lisäksi sairaanhoitopiiri on laatinut alueellisen hyvinvointisuunnitelman ja
viestii hyvinvoinnin edistämisestä aktiivisesti verkkosivuillaan. Terve Kunta
–verkoston jäsenyyden hakeminen edellyttää vielä sairaanhoitopiirin hallituksen päätöstä sekä vastuullisen luottamushenkilön nimeämistä.
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Liitteenä PowerPoint –esittely Terve Kunta –verkostosta ja siihen liittymisestä

Esitys
Perusterveydenhuollon yksikön johtaja:
KUJO päättää esittää sairaanhoitopiirin hallitukselle:
1) Terve Kunta –verkostoon liittymistä
2) vastuullisen luottamushenkilön nimeämistä

Päätös
Hyväksyttiin.
Merkitään tiedoksi, että Säde Rytkönen oli läsnä kokouksessa asian esittelyn ajan klo 9.00-9.25

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 118 §

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää:
1) liittyä Terve Kunta –verkostoon
2) nimeää vastuullisen luottamushenkilön Terve Kunta –verkostoon

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen ja nimeää Jussi
Kauhasen sairaanhoitopiirin edustajaksi Terve Kunta verkostoon.

Liitteet

8

Kuntayhtymä Terve Kunta -verkostoon.pptx
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119 §

786/02.05.01.01/2020

Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen 2020

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 119 §
Valmistelija:
johtajaylilääkäri Antti Hedman, puh. 044 717 2110
sähköpostiosoite: antti.hedman@kuh.fi
Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätöksen terveydenhuoltolain
(1326/2010) 59, 59a ja 60 §:ssä säädetyn koulutuksen korvauksen määrästä yliopistolliselle sairaalalle.
Terveydenhuoltolain 66 §:ssä tarkoitettu sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista tuli voimaan 1.7.2020.
Päätöksen mukaan STM on myöntänyt vuodelle 2020 korvausta lääkäri- ja
hammaslääkärikoulutukseen 11 466 000 € ja erilliskorvauksena hammaslääkärikoulutukseen 100 000 €. Kuopion yliopistollisen sairaalan lääkäri- ja
hammaslääkärikoulutuskorvaus on yhteensä 11 566 000 €.
Koulutuskorvauksen määrä on arvioitu vuoden 2020 talousarviossa 166
000 euroa pienemmäksi. 166 000 euroa lisätään kustannuspaikalle 11610.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus merkitsee Valtion korvaus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutukseen
vuodelle 2020 -päätöksen tiedoksi. 166 000 euroa lisätään kustannuspaikalle 11610.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.
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120 §

533/00.02.00/2017

Valtuuston 1/15.6.2020 päätösten toimeenpano

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 120 §
Valmistelija:
hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044 717 3594
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi

Valtuuston kokous 1/15.6.2020 saa lainvoiman 28.8.2020.
Hallituksen tulee päättää valtuuston päätösten toimeenpanosta.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää toimeenpanna valtuuston 15.6.2020 tekemät päätökset.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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79/00.02.11/2020

Omistajaohjausjaoston asiat

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 121 §
Valmistelija:
henkilöstö-ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, puh. 044 717 9460 sähköpostiosoite: janne.niemelainen@kuh.fi
Omistajaohjausjaoston 16.6.2020 käsittelemät asiat:
-

Kiinteistö KYS Oy:n tilannekatsaus
Psykiatriatalo -hanke ja Julkulan sairaalan tilanne
Monetra Pohjois-Savo Oy:n neuvottelukuntaan edustajan nimeäminen

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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504/00.00.01.00.02/2017

Tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutos 1.9.2020 alkaen

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 122 §
Valmistelija: tutkimuseettisen toimikunnan puheenjohtaja Kai Savonen
Tutkimuseettinen toimikunta esittää jäsenmuutoksia 1.9.2020 alkaen seuraavasti:
Taru Kuittinen on ilmoittanut eroavansa tutkimuseettisen toimikunnan jäsenyydestä. Taru Kuittisen tilalle tutkimuseettisen toimikunnan varsinaiseksi
jäseneksi toimikunta ehdottaa LT Sari Hämäläistä. Sari Hämäläinen on toiminut toimikunnan varajäsenenä ja hänen tilalleen varajäseneksi toimikunta
ehdottaa LT Auni Juutilaista.
Toimikunnan jäsenet ja heidän varajäsenensä ehdotetuin muutoksin on lueteltu liitteenä olevassa taulukossa.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus hyväksyy tutkimuseettisen toimikunnan kokoonpanon muutokset yllä olevan esityksen mukaisesti.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Liitteet

9

2017-2021 muutos syyskuu 2020.xlsx
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75/01.00.00.02/2014

Kelpoisuusehtojen päivittäminen

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 123 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 7179460
Sairaanhoitopiirissä ei ole vahvistettu kelpoisuusehtoa suunnittelukoordinaattorille.
Kelpoisuuden tulisi olla soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus alan työtehtävistä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä esitetyn kelpoisuusehdon.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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1065/03.06.02.00/2020

Oikaisuvaatimus: Korvaushakemus hoidon aikana kadonneesta yläproteesista (Julk 24§, kohta
25)

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 124 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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1092/03.06.02.00/2020

Oikaisuvaatimus: Korvaushakemus hoidon aikana kadonneesta hammasproteesista (Julk 24 §,
kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 125 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätössehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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126 §

1320/06.03.01.01.02/2020

Oikaisuvaatimus pitkäaikaishoitomaksupäätöksestä (Julk 24 §, kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 126 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätössehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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127 §

1820/03.06.02.00/2019

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

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 127 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätössehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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128 §

1821/03.06.02.00/2019

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

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 128 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätössehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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129 §

440/03.06.02.00/2020

Vahingonkorvausvaatimus (Julk 24 §, kohta 25)

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 129 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätössehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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130 §

2019/00.02.01/2019

Viranhaltijapäätökset ajalta 17.2.-23.8.2020

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 130 §
Valmistelija:
hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044 717 3594 sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Viranhaltijapäätökset ajalta 17.2.-13.8.2020 ovat menneet sähköpostilla tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille sekä toimialajohtajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta päätöksiin.
Hallituksen kokoukseen tuodaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 14.8.23.8.2020.
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 14.8.-23.8.2020 ja
päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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131 §

2011/00.01.02.02.01/2019

Tiedoksi saatettavat asiat 24.8.2020

Kuntayhtymän hallitus 24.8.2020 131 §
Valmistelija:
hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh 044 717 3594, sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
1) Itä-Suomen AVIn päätös Kuopion yliopistollisen sairaalan vanhuspsykiatrisen osaston lakkauttamiseen tehtyyn valitukseen.
2) Servica Oy yhtiökokous 27.3.2020
3) ISLAB Oy yhtiökokous 16.6.2020

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee asiat tietoon saatetuksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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132 §
Muut mahdolliset asiat

Päätös
Hallitus totesi, että hallituksen iltakoulu Teamsilla pidettiin 18.8. Iltakoulussa
läpikäyty aineisto liitetään tähän pöytäkirjaan.
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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: 111 – 114, 119 – 121, 123, 130, 132
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 115 – 118, 122
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 115 – 118, 122
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: )
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 260 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

