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Kokoustiedot
Aika

21.06.2021 maanantai klo 12:00 - 14:25

Paikka

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

Läsnä

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

Muut läsnäolijat

Risto Miettunen
Antti Hedman
Merja Miettinen
Heikki Miettinen
Kari Janhonen
Janne Niemeläinen, sihteeri

Asiat

5 - 18 §

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Janne Niemeläinen
sihteeri

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

Kaisa Raatikainen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 26.7.2021

Janne Niemeläinen
sihteeri

Minna Rissanen
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Kuntayhtymän valtuusto

5§
21.06.2021

5§

333/00.00.01.00.00/2017

Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 5 §
Valtuuston jäsenmäärästä ja äänivallan perusteista on voimassa, mitä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä on
määrätty.
Perussopimuksen 9 § kuuluu seuraavasti:
Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:
Väestötietotietojärjestelmästä saatu
viimeisin tieto kunnan asukasluvusta
rekisteritilanteessa 31.12.

Jäsenten
lukumäärä

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

tai vähemmän
8.000
25.000
100.000
400.000

1
2
3
4
5

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

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

22

Sanna Kauppinen
Kauko Korolainen
Iivo Polvi

Kaavi

4

Antti Miettinen
Jorma Räsänen

Keitele

3

Sari Andersson
Kaisa Raatikainen

Kiuruvesi

9

Sisko Toivanen
Harri Keskitalo
Martti Tikkanen

Kuopio

51 1/5

Risto Asikainen
Anita Tuomainen
Mikko Lankinen
Vesa Linnanmäki
Ilkka Raninen

Poistui klo 14.08
Poistui klo 13.40

Poistui klo 13.05

Poistui klo 14.10
Poistui klo 14.18

Lapinlahti

10

Aaro Kubin
Minna Rissanen
Anu Sorjonen

Leppävirta

10

Erkki Hynninen
Marjo-Nina Mustonen
Tiina Nousiainen

Pielavesi

5

Mia Simpanen

Poistui klo 13.50

Rautalampi

4

Matti Kärkkäinen
Timo Satuli

Poistui klo 13.50

Rautavaara

2

Jukka Korkalainen

Poistui klo 13.50

Siilinjärvi

22

Risto Daavitsainen
Kari Ojala
Veikko Salmela

Poistui klo 13.15

Sonkajärvi

5

Eila Kurtelius
Tiina Niskanen

Suonenjoki

8

Olavi Ruotsalainen

Tervo

-

Tuusniemi

3

Terttu Kolari
Pekka Martikainen

Varkaus

22

Heikki Alanen
Pauli Jumppainen
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Esa Tuovinen
Vesanto

3

Heikki Haatainen

Vieremä

4

Tiia Väänänen

Itä-Suomen yliopisto

18 23/25

Asla Pitkänen
Arja Häggman-Laitila

206 3/25

Valtuusto toteaa kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.
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6§
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin.
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7§
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen
Vuorossa jäsenet Kaisa Raatikainen ja Tiina Rissanen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Kaisa Raatikainen ja
Minna Rissanen
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Kuntayhtymän hallitus

58 §

26.4.2021

8§

923/01.01.04.03.02/2021

Eron myöntäminen sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettuselle

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 26.4.2021 58 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen on pyytänyt kirjallisesti eroa sairaanhoitopiirin johtajan virasta 1.10.2021 lukien lakisääteiselle vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se myöntää eron sairaanhoitopiirin
johtaja Risto Miettuselle sairaanhoitopiirin johtajan virasta 1.10.2021 lukien.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 8 §

Esitys
Hallitus:
Hallitus esittää valtuustolle eron myöntämistä sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettuselle sairaanhoitopiirin johtajan virasta 1.10.2021 lukien.

Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.
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Kuntayhtymän hallitus
Kuntayhtymän hallitus
Kuntayhtymän hallitus

59 §
93 §
109 §

26.4.2021
14.6.2021
21.6.2021

9§

924/01.01.01.01/2021

Sairaanhoitopiirin johtajan viran täyttäminen

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 26.4.2021 59 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen on pyytänyt eroa sairaanhoitopiirin johtajan virasta 1.10.2021 lukien lakisääteiselle vanhuuseläkkeelle siirtymisen johdosta.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus päättää julistaa haettavaksi sairaanhoitopiirin johtajan viran
1.10.2021 lukien. Kelpoisuusvaatimuksena virkasuhteeseen on ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja kokemus johtotehtävistä.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 93 §
Valmistelija: henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 707 9460
Sairaanhoitopiirin johtajan virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 27.4.17.5.2021. Määräaikaan mennessä virkaa haki 3 henkilöä; Diplomi insinööri, eMBA Jan Tollet, lääketieteen tohtori, terveystieteiden maisteri Jari Saarinen sekä lääketieteen lisensiaatti, erikoislääkäri Juuso Tamminen. Kaikki
kolme hakijaa on haastateltu ja he ovat osallistuneet myös soveltuvuustesteihin.
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Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus päättää tehdä esityksen valtuustolle sairaanhoitopiirin johtajan valinnasta.

Päätös
Tämä asia käsiteltiin § 95 jälkeen (joka käsiteltiin § 106 jälkeen).
Risto Miettunen poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsittelyä.
Heikki Miettinen, Antti Hedman, Merja Miettinen ja Kari Janhonen poistuivat
kokouksesta ennen asian käsittelyä.
Asia käsiteltiin kokouksessa hallituksen puheenjohtajan selostuksen/esittelyn pohjalta. Hallituksen puheenjohtaja teki kokouksessa esityksen, että hallitus päättää esittää valtuustolle sairaanhoitopiirin johtajan valintaa.
Erkki Virtanen esitti, että sairaanhoitopiirin johtajaksi esitetään valtuustolle
Juuso Tammista. Aino Kanniainen kannatti Virtasen esitystä.
Jussi Kauhanen esitti, että sairaanhoitopiirin johtajaksi esitetään valtuustolle Jan Tolletia. Kauhasen esitystä kannatti Jaakko Kekoni, Riitta Savolainen, Leena Kaulamo ja Vuokko Hämäläinen.
Koska oli tehty kaksi kannatettua esitystä, järjestettiin äänestys. Äänestyksessä eniten ääniä saanut tulee hallituksen esitykseksi valtuustolle ja toinen esitetään valtuustolle valitun kieltäytymisen varalle.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti:
Jan Tollet 6 ääntä (Vuokko Hämäläinen, Leena Kaulamo, Jaakko Kekoni,
Pekka Pollari, Riitta Savolainen, Jussi Kauhanen)
Juuso Tamminen 5 ääntä (Markku Rossi, Aino Kanniainen, Ulla Miettinen,
Erkki Virtanen, Jukka Pelkonen)
Hallituksen päätökseksi äänestyksen perusteella tulee, että:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että sairaanhoitopiirin johtajaksi valitaan Jan Tollet ja hänen kieltäytymisen varalle Juuso Tamminen.
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Kuntayhtymän hallitus 21.6.2021 109 §

Asia käsitellään kokouksessa puheenjohtajan selostuksen pohjalta. Jäsenille on toimitettu etukäteen ansiovertailu sairaanhoitopiirin johtajan virkaa
hakeneista. Ansiovertailu käydään läpi kokouksessa ja tehdään täydennetty
päätösesitys valtuustolle.
Päätös
Hallituksen puheenjohtaja:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että:
1) valtuusto päättää valita sairaanhoitopiirin johtajan virkaan Jan Tolletin ja
tämän kieltäytymisen varalle Juuso Tammisen.
Tolletia on pidettävä ansioituneimpana sairaanhoitopiirin johtajan virkaan
tehdyn ansiovertailun, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.
2) virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3) virkaan valittavasta henkilöstä teetetään ennen viran vastaanottamista
henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
4) valitun henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.
5) valtuusto päättää valtuuttaa hallituksen laatimaan ja hyväksymään johtajasopimuksen ja sopimaan sairaanhoitopiirin johtajan palvelussuhteen ehdot.
Jaakko Kekoni esitti, että päätösesitystä täydennetään siten, että:
1) hallitus toteaa, että valtuustolle lähetetyt vartailut on valmisteltu valtuustolle hallituksen 14.6. kokouksen jälkeen ja vertailujen valmistelijana on
toiminut henkilöstö- ja hallintojohtaja. Valtuustolle jälkeen päin valmisteltuja
vertailuaineistoja ei ole käsitelty 14.6. hallituksen kokouksessa vaan vasta
jälkikäteen kutsutussa ylimääräisessä hallituksen kokouksessa 21.6.
2) hallitus ei tee valtuustolle 21.6. esitystä viran täytöstä, vaan vetää 14.6.
esityksensä listalta pois eikä aseta hakijoita suosituimmuusjärjestyseen.
3) hallitus ei anna valtuustolle esitystä viran täytöstä vaan vetää 14.6. esityksensä pois listalta, koska uhkana on, että toteutettu hallinnollinen menettelytapa voi johtaa valituksiin hidastaen käsittelyä.
Leena Kaulamo ja Minna Reijonen kannattivat Jaakko Kekonin esitystä.
Hallitus päätti hyväksyä yksimielisesti Kekonin ehdotuksen kohdan 1) osalta.
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Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys suoritettiin äänestys Kekonin esityksen kohdan 2) osalta. Pohjaesityksenä on hallituksen puheenjohtajan esitys (JAA) ja Kekonin esitys (EI).
JAA-ääniä annettiin 8 (Rossi, Kanniainen, Miettinen, Pollari, Savolainen,
Virtanen, Kauhanen, Pelkonen).
EI-ääniä annettiin 3 (Reijonen, Kaulamo, Kekoni).
Hallituksen päätökseksi tulee hallituksen puheenjohtajan esitys (Kekonin
esityksen kohdan 2) osalta).
Koska oli tehty päätösesityksestä poikkeava esitys suoritettiin äänestys Kekonin esityksen kohdan 3) osalta. Pohjaesityksenä on hallituksen puheenjohtajan esitys (JAA) ja Kekonin esitys (EI).
JAA-ääniä annettiin 8 (Rossi, Kanniainen, Miettinen, Pollari, Savolainen,
Virtanen, Kauhanen, Pelkonen).
EI-ääniä annettiin 3 (Reijonen, Kaulamo, Kekoni).
Hallituksen päätökseksi tulee hallituksen puheenjohtajan esitys (Kekonin
esityksen kohdan 3 osalta).
Hallitus päätti hyväksyä hallituksen puheenjohtajan esityksen Jaakko Kekonin esityksen kohdan 1) lisäyksellä.
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.
Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 9 §
Hallitus:
1) valtuusto päättää valita sairaanhoitopiirin johtajan virkaan Jan Tolletin ja
tämän kieltäytymisen varalle Juuso Tammisen.
Tolletia on pidettävä ansioituneimpana sairaanhoitopiirin johtajan virkaan
tehdyn ansiovertailun, haastattelujen ja soveltuvuusarvioinnin perusteella.
Hallitus toteaa, että valtuustolle lähetetyt vertailut on valmisteltu valtuustolle
hallituksen 14.6. kokouksen jälkeen ja vertailujen valmistelijana on toiminut
henkilöstö- ja hallintojohtaja. Valtuustolle jälkeen päin valmisteltuja vertailuaineistoja ei ole käsitelty 14.6. hallituksen kokouksessa vaan vasta jälkikäteen kutsutussa ylimääräisessä hallituksen kokouksessa 21.6.
2) virkaa täytettäessä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.
3) virkaan valittavasta henkilöstä teetetään ennen viran vastaanottamista
henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).
4) valitun henkilön on ennen viran vastaanottamista esitettävä työterveyshuollon ammattihenkilön antama hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan.
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5) valtuusto päättää valtuuttaa hallituksen laatimaan ja hyväksymään
johtajasopimuksen ja sopimaan sairaanhoitopiirin johtajan palvelus
suhteen ehdot

Päätös
Kari Ojala esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun. Anu Sorjonen
kannatti Ojalan esitystä.
Kaisa Raatikainen esitti, että sairaanhoitopiirin johtajan valinta suoritetaan.
Raatikaisen esitystä kannatti Olavi Ruotsalainen.
Puheenjohtaja totesi, että on tehty hallituksen esityksestä poikkeava esitys,
että valintaa ei suoritettaisi vaan asia palautettaisiin takaisin valmisteluun,
joten asiassa äänestetään jatketaanko asian käsittelyä. Hallituksen esitys
on pohjaesitys ja sitä kannattavat äänestävät JAA ja vastaesityksenä on
Ojalan esitys, että asia palautetaan takaisin valmisteluun ja sitä kannattavat
äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 131 2/5 ja EI-ääniä 77 18/25.
Äänestyksen perusteella asian käsittelyä jatketaan.
Puheenjohtaja totesi hallituksen täydennetyn päätösesityksen valtuustolle.
Puheenjohtaja totesi, että sairaanhoitopiirin johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen taito ja
kokemus johtotehtävistä. Puheenjohtaja totesi, että kaikki hakijat täyttävät
viralle asetetut kelpoisuusehdot.
Puheenjohtaja totesi, että valtuuston tekemän valintapäätöksen tulee perustua tehtyyn ansiovertailun.
Puheenjohtaja totesi, että hakuilmoituksen mukaan sairaanhoitopiirin johtaja johtaa ja kehittää hallituksen alaisena sairaanhoitopiirin hallintoa, talouden hoitoa, viestintää ja muuta toimintaa sekä vastaa osaltaan siitä, että
valtuuston ja hallituksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet
saavutetaan. Sairaanhoitopiirin johtaja vastaa lisäksi sairaanhoitopiirin
edunvalvonnasta ja yhteiskuntasuhteiden hoidosta sekä kansallisesta ja
kansainvälisestä verkostoitumisesta.
Koska ei ollut yksimielisyyttä siitä valitaanko valitun varalle henkilöä, suoritettiin asiassa äänestys. Hallituksen päätösesitys on pohjaesitys ja sitä
kannattavat äänestävät JAA (valitaan varalle henkilö) ja ne ketkä kannattavat, että varalle ei valita ketään äänestävät EI.
Äänestyksessä annettiin JAA-ääniä 55 7/30 ja EI-ääniä 150 86/97.
Äänestyksen perusteella valittavan henkilön varalle ei valita ketään.
Puheenjohtaja luki ja liitti pöytäkirjaan laatimansa ansiovertailun.
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Puheenjohtaja totesi, että koska ei ollut yksimielisyyttä valittavasta henkilöstä, suoritetaan vaali kaikkien kolmen hakijan kesken. Vaali toimitettiin
suljettuna lippuäänestyksenä.
Vaalissa annettiin ääniä seuraavasti:
Jan Tollet 130 9/10
Jari Saarinen 48 61/75
Juuso Tamminen 26 37/91
Vaalin perusteella sairaanhoitopiirin johtajan virkaan valitaan Jan Tollet.
Tolletia on pidettävä ansioituneimpana sairaanhoitopiirin johtajan virkaan
tehdyn ansiovertailun, haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella.
Valtuusto hyväksyy hallituksen täydennetyn päätösesityksen kohtien 2-5
osalta (koeaika, henkilöturvallisuusselvitys, todistus terveydentilasta, johtajasopimus ja palvelussuhteen ehdot).

Liitteet

1
2

Sairaanhoitopiirin johtaja ansiovertailu.pdf
Sairaanhoitopiirin johtaja hakijayhteenveto.pdf
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Kuntayhtymän valtuusto

10 §
21.06.2021

Tarkastuslautakunta

33 §

10 §

27.4.2021
302/00.03.00.01/2021

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2020

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 27.4.2021 33 §

Tarkastuslautakunta on valmistellut aiemmissa kokouksissaan valtuustolle
annettavaa vuoden 2020 arviointikertomusta.

Esitys
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta hyväksyy vuoden 2020 arviointikertomuksen ja saattaa sen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kuntayhtymän hallitus antaa lokakuun
loppuun mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai
päättänyt ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Päätös
Tarkastuslautakunta hyväksyi vuoden 2020 arviointikertomuksen ja saattaa
sen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.
Tarkastuslautakunta pyytää, että kuntayhtymän hallitus antaa valtuustolle
lokakuun loppuun mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on
ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen
johdosta.
Merkitään pöytäkirjaan että, kohta 33 § käsiteltiin kohdan 34 §:n jälkeen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 10 §

Esitys
Tarkastuslautakunta:
1. Saattaa vuoden 2020 arviointikertomuksen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi.
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2. Pyytää, että kuntayhtymän hallitus antaa valtuustolle lokakuun loppuun
mennessä lausunnon niistä toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt tai päättänyt ryhtyä arvioitikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Päätös
Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Liitteet

3

Arviointikertomus -Tarkastuslautakunta hyväksytty 27.4.2021.pdf
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Kuntayhtymän hallitus
Tarkastuslautakunta

47 §
34 §

29.3.2021
27.4.2021

11 §

2119/02.06.01.06/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vastuuvapaiden myöntäminen v. 2020

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 29.3.2021 47 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tilinpäätös
Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän
johtaja.
Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja
konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
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kuntayhtymän ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista
ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntayhtymän tilinpäätös
Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 9.857.843,69 euroa.
Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2020 on yhteensä 102.119.035,28 euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on 18,04%.
Tilikauden lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 11.452.883,26 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään
kuntayhtymätaseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa olevat
Poistoero (1.059.300,02 euroa), Muut omat rahastot (191.724,94 euroa) ja
Kanttiinin alijäämä (140.514,09 euroa). Tämän jälkeen katettava alijäämä
on 10.061.344,21 euroa. Toimintakertomukseen sisältyy alijäämän kattamissuunnitelma.
Kuntalain edellyttämä kuntayhtymän toimintakertomus, tuloslaskelma, tase
ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumavertailu sekä konsernitilinpäätös
liitetietoineen ovat liitteenä.
Konsernitilinpäätös
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tilikauden alijäämä on 3.907.858,43 euroa. Konsernin kumulatiivinen ylijäämä on
1.879.642,44 euroa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitilinpäätös on
muodostettu yhdistämällä kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sakupe Oy:n,
Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön, Kallaveden Työterveys
Oy:n ja Kiinteistö Oy Mustinlammen tilinpäätökset sekä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Tilinpäätös
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Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.
Tilinpäätöksen allekirjoittavat yhtymähallituksen jäsenet sekä kuntayhtymän
johtaja.
Konsernitilinpäätös
Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja
sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee
laatia samalta päivältä kuin kuntayhtymän tilinpäätös.
Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.
Toimintakertomus
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kuntayhtymässä ja
konsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista
kuntayhtymän ja konsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista
ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseessa, tuloslaskelmassa tai rahoituslaskelmassa. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
Jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi.
Yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.
Kuntayhtymän tilinpäätös
Kuntayhtymän tilikauden alijäämä on 9.857.843,69 euroa.
Kuntayhtymän peruspääoma 31.12.2020 on yhteensä 102.119.035,28 euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on 18,04%.
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Tilikauden lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä on yhteensä 11.452.883,26 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään
kuntayhtymätaseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa olevat
Poistoero (1.059.300,02 euroa), Muut omat rahastot (191.724,94 euroa) ja
Kanttiinin alijäämä (140.514,09 euroa). Tämän jälkeen katettava alijäämä
on 10.061.344,21 euroa. Toimintakertomukseen sisältyy alijäämän kattamissuunnitelma.
Kuntalain edellyttämä kuntayhtymän toimintakertomus, tuloslaskelma, tase
ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumavertailu sekä konsernitilinpäätös
liitetietoineen ovat liitteenä.
Konsernitilinpäätös
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernin tilikauden alijäämä on 3.907.858,43 euroa. Konsernin kumulatiivinen ylijäämä on
1.879.642,44 euroa.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän konsernitilinpäätös on
muodostettu yhdistämällä kuntayhtymän ja sen tytäryhtiöiden Sakupe Oy:n,
Kuopion yliopistollisen sairaalan tutkimussäätiön, Kallaveden Työterveys
Oy:n ja Kiinteistö Oy Mustinlammen tilinpäätökset sekä Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän tilinpäätös jäsenosuuksien mukaisessa suhteessa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan kanssa ja
jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen saattaa sen edelleen valtuuston käsiteltäväksi.
Tilikauden -10.220.528,52 € tuloksen käsittelystä esitetään seuraavaa:
1. Tuloutetaan Julkulan peruskorjauksen suunnitelman mukaista poistoa
vastaava summa poistoeroa 270.365,28 euroa.
2. Tuloutetaan 92.319,55 euroa virkistystoimintaan.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Tarkastuslautakunta 27.4.2021 34 §
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Esitys
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja:
Tarkastuslautakunta:
1. Merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.
2. Saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle.
3. Esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Päätös
Tarkastuslautakunta päätti
1. merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2020.
2. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle.
3. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 11 §

Esitys

Tarkastuslautakunta:
1. saattaa tilintarkastuskertomuksen tiedoksi kuntayhtymän valtuustolle
2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että vuoden 2020 tilinpäätös hyväksytään ja kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja
tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille (tilivelvolliset) myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2020

Päätös
Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.

Liitteet

4
5
6

Tilinpäätös 2020 Hallitus 29.3.2021
Henkilostokertomus 2020 Kuopion yliopistollinen sairaala 420426_4_1.pdf
Tilintarkastuskertomus allekirjoitettu 27.4.2021.pdf
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Alijäämän 2020 kattaminen peruspääoman suhteessa, perussopimuksen 24§:n mukainen lisäkanto

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 29.3.2021 49 §

Tilikauden 2020 lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä oli yhteensä 11.452.883,26 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään kuntayhtymän taseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa
olevat Poistoero (1.059.300,02 euroa), Muut omat rahastot (191.724,94 euroa) ja Kanttiinin alijäämä (140.514,09 euroa). Tämän jälkeen katettava alijäämä on 10.061.344,21 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
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saadaan katetuksi, katkaisee kattamiskauden. Sen jälkeen seuraavina tilikausina mahdollisesti kertyvät alijäämät aloittavat taas uuden kattamiskauden ja toimenpideohjelman laatimisvelvollisuuden.
Alijäämien kattamiseen aikataulusta on pyydetty lausunto Kuntaliitolta ja
Valtiovarainministeriöstä. Lisäksi tarkastuslautakunta on ottanut kantaa alijäämien kattamisen aikatauluun. Saatujen kommenttien mukaan kuntayhtymän alijäämät on katettava vuoteen 2020 mennessä.
Alijäämän kattamisen lisäkanto edellyttää talousarvion rahoituslaskelman
muutosta oman pääoman erän osalta. Lisäkanto kirjataan edellisten tilikausien alijäämien pienennykseksi.
Covid-epidemian vuoksi eduskunta hyväksyi lain, jonka mukaan alijäämän
kattamiseen voi hakea lisäaikaa valtiovarainministeriöltä. Pohjois – Savon
sairaanhoitopiiri teki joulukuussa 2020 lain tarkoittaman hakemuksen. Vastausta hakemukseen ei ole tullut 22.03.2021 mennessä.
Tilikauden 2020 lopussa kuntayhtymätaseen kumulatiivinen alijäämä oli yhteensä 11.452.883,26 euroa. Laskettaessa katettavaa alijäämää, vähennetään kuntayhtymän taseen kumulatiivisesta alijäämästä KYSin taseessa
olevat Poistoero (1.059.300,02 euroa), Muut omat rahastot (191.724,94 euroa) ja Kanttiinin alijäämä (140.514,09 euroa). Tämän jälkeen katettava alijäämä on 10.061.344,21 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
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mahdollisesti kertyvät alijäämät tulisi kattaa viimeistään vuoden 2020 tilinpäätöksessä.
Jos taseeseen kertyneet alijäämät saadaan katetuksi nopeammassa ajassa
kuin neljässä vuodessa, ylijäämäinen tilinpäätös, jolla kertyneet alijäämät
saadaan katetuksi, katkaisee kattamiskauden. Sen jälkeen seuraavina tilikausina mahdollisesti kertyvät alijäämät aloittavat taas uuden kattamiskauden ja toimenpideohjelman laatimisvelvollisuuden.
Alijäämien kattamiseen aikataulusta on pyydetty lausunto Kuntaliitolta ja
Valtiovarainministeriöstä. Lisäksi tarkastuslautakunta on ottanut kantaa alijäämien kattamisen aikatauluun. Saatujen kommenttien mukaan kuntayhtymän alijäämät on katettava vuoteen 2020 mennessä.
Alijäämän kattamisen lisäkanto edellyttää talousarvion rahoituslaskelman
muutosta oman pääoman erän osalta. Lisäkanto kirjataan edellisten tilikausien alijäämien pienennykseksi.
Covid-epidemian vuoksi eduskunta hyväksyi lain, jonka mukaan alijäämän
kattamiseen voi hakea lisäaikaa valtiovarainministeriöltä. Pohjois – Savon
sairaanhoitopiiri teki joulukuussa 2020 lain tarkoittaman hakemuksen. Vastausta hakemukseen ei ole tullut 22.03.2021 mennessä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuustolle 10.061.344,21 euron lisäkantoa ja lisäkannon
kirjaamista talousarvion rahoituslaskelmaan oman pääoman lisäykseksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 12 §

Esitys
Hallitus:
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi 10.061.344,21 euron lisäkantoa
ja lisäkannon kirjaamista talousarvion rahoituslaskelmaan oman pääoman
lisäykseksi.

Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.
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13 §
21.06.2021

Kuntayhtymän hallitus

98 §

14.6.2021

13 §

1243/02.02.00.00/2021

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 98 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymävaltuuston hyväksymien talousarvion sitovuusohjeiden mukaan talousarvio sitoo valtuustoa Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta seuraavasti:
-

Taloudellisuus ja tehokkuus:
o tilikauden ylijäämä/alijäämä
o kokonaismenot ilman kauttalaskutusta
o kokonaistulot ilman kauttalaskutusta
o jäsenkuntien maksuosuus (oma toiminta)

-

Palvelujen toimivuus: hoidetut henkilöt
Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaaminen: terveysprosentti
Muut tavoitteet: investointien kokonaismäärä

Oheisessa taulukossa on esitetty Kuopion yliopistollisen sairaalan osalta
vuotta 2021 koskevat keskeiset tavoitteet. Sitoviin tavoitteisiin esitetään
alalla olevassa taulukossa olevat muutokset.
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Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lainmukainen alijäämien kattamisen määräaika päättyi 31.12.2020. Vuoden 2020 talousarvio laadittiin sopeuttamisohjelman avulla 11,3 M€ ylijäämäiseksi, jolla oli tarkoitus kattaa taseessa
olevat alijäämät. Tilinpäätöksen mukainen alijäämä vuodelta 2020 oli 9,9
M€. Merkittävin tähän vaikuttanut tekijä oli covid-19 -epidemia ja siitä johtuva sopeuttamisohjelman keskeytyminen. Vuoden 2020 alijäämät on tarkoitus kattaa perussopimuksen 24 §:n mukaisella lisäkannolla kunnilta.
Kuntalain 110 a §:n mukaan, jos kunta ei covid-19 -epidemiasta johtuvien
poikkeuksellisten ja tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi
voi kattaa taseeseensa kertynyttä alijäämää 110 §:n 3 momentissa säädetyssä määräajassa, valtiovarainministeriö voi kunnan hakemuksesta päättää, että alijäämä on katettava kuuden vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Säännöstä sovelletaan myös
kuntayhtymään. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haki valtiovarainministeriöltä kuntalain 110 a §:n mukaista alijäämän kattamista koskevan määräajan jatkamista.
Valtiovarainministeriö hylkäsi 6.5.2021 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hakemuksen alijäämän kattamisen määräajan pidentämisestä.
Kuntalain mukaan alijäämän kattamisajan katkaisee kuntayhtymän ylijäämäinen tilinpäätös. Näin ollen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin on tehtävä
vuodelta 2021 ylijäämäinen tilinpäätös, jotta kuntayhtymä välttyy kuntalain
mukaiselta arviointimenettelyltä.
Sairaalatoiminnan volyymin, menojen ja tulojen ennustaminen on haastava
tehtävä, koska muutokset toimintaan ovat aina mahdollisia esimerkiksi ulkokuntamyynnin vaihtelun, covid-19 -epidemian sekä henkilöstötilanteen
vuoksi. Tämän takia muutostalousarvio on laadittava merkittävästi ylijäämäiseksi.
Ylijäämän muodostumista seurataan ja vuoden loppuun mennessä suunnitellaan ylijäämän käsittely, mikäli muodostuu merkittävää ylijäämää. Palautuksen käsittelyssä on kaksi vaihtoehtoa:
 Palautus annetaan joulukuun laskutuksen yhteydessä myynnin suhteessa.
 Palautus päätetään tilikauden tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä, jolloin palautus tehdään peruspääoman suhteessa.
Toimintatuotot
Ulkokuntamyynti ylittyy noin 1,3 m€. Kuntalaskutus ylittää budjetoidun 14,3
M€, josta jäsenkuntien oma toiminta ylittää budjetoidun 15,5 M€.
Toimintakulut
Toimintakulut ylittävät budjetoidun summan kokonaisuutena 13,3 M€.
Henkilöstökulut ylittyvät 3,0 M€.
Palvelujen ostot ylittyvät 3,7 M€.
Tarvikkeet 6,3 M€.
Rahoitustuotot ja kulut
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Rahoitustuottoja kertyy budjetoitua enemmän Istekki Oy:n osingonjaosta ja
Islabin ylijäämän palautuksesta 2,2 M€.
Satunnaiset tuotot
Kiinteistö KYS Oy:n ja Vapaarahoitteinen-KYS Oy:n osakkeiden myynnistä
syntyi myyntivoittoa 7,9 M€.

Yhteenveto
Kokonaisuutena kokonaistulojen arvioidaan ylittyvän 22,1 M€ ja kokonaiskulujen ylittyvän 8,2 M€. Kuluissa ja tuloissa ei ole sisäisiä eriä mukana.
Muutosten jälkeen tilikauden ylijäämäksi jää talousarviossa 13,9 M€
Sairaanhoitopiirin johtaja tekee kuntakierroksen 6/2021 aikana.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 13 §

Esitys
Hallitus:
Hallitus esittää valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastamisen ja talousarviomuutokset valtuuston hyväksyttäviksi.

Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.
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Kuntayhtymän valtuusto

14 §
21.06.2021

Kuntayhtymän hallitus

97 §

14 §

14.6.2021
81/10.03.02/2016

KYS Uusi Sydän 2025 kustannukset

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 97 §

Valmistelija: kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh 044 717 9715, sähköpostiosoite: petri.pyy@kuh.fi
Kuntayhtymän hallituksessa (24.4.2017) ja valtuustossa (22.5.2017) on hyväksytty päivitetty KYS Uusi Sydän 2025 – projektin hankesuunnitelma.
Hankesuunnitelman mukainen laajuus on 63 500 brm2 ja kustannukset 164
M€ (kustannus on sidottu rakennuskustannusindeksiin). Nykytilanteen mukainen laajuus on 65 000 brm2 ja kustannusennuste projektin loppuun on
nykyisellä laajuudella 180,9 M€.
Muutoksia projektin hankesuunnitelmaan verrattuna aiheuttavat 1.krs mikrokirurgian keskuksen tilojen toteuttaminen, 1.krs palliatiivisen poliklinikan
tilojen toteuttaminen, 1.krs medisiinisen poliklinikan lisätilat ja 2.krs kuvantamisen lisätilojen toteuttaminen. Muutokset kohdistuvat projektin 3 ja 4
vaiheisiin.
Muutoksia on yhteensä 1 500 brm2 ja niiden kustannus on 5 M€. Muutokset vaikuttavat projektin kokonaisaikatauluun ja tämän hetkinen arvio koko
projektin valmistumisesta on 6 / 2026.
Asiaa on käsitelty KYS Uudistuu ohjausryhmässä 2.6.2021.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus:
1) hyväksyy KYS Uusi Sydän 2025 –projektin sisältö-, kustannus- ja aikataulumuutokset hankesuunnitelmaan verrattuna
2) esittää ne edelleen valtuuston hyväksyttäväksi

Päätös
Sairaanhoitopiirin johtaja täydensi päätösesitystään siten, että ylimääräiset
kustannukset on tarkoitus kattaa lainarahalla.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen.
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Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 14 §

Esitys
Hallitus:
Hallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi KYS Uusi Sydän 2025 –
projektin sisältö-, kustannus- ja aikataulumuutokset hankesuunnitelmaan
verrattuna. Ylimääräiset kustannukset on tarkoitus kattaa lainarahalla.

Päätös
Sairaanhoitopiirin johtaja esitteli asiaa kokouksessa ja totesi, että muutokset vaativat STM:n poikkeusluvan.
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.
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Kuntayhtymän valtuusto

15 §
21.06.2021

Kuntayhtymän hallitus

76 §

24.5.2021

15 §

1911/00.04.00/2019

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen yhteistyösopimus

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 24.5.2021 76 §
Valmistelija: palvelukeskusjohtaja Jouni Kurola, puh. 044 717 4082, jouni.kurola@kuh.fi
Kuntayhtymän hallitus on 18.12.2012 hyväksynyt sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen. Sopimusta on ollut tarpeen päivittää.
Päivitykset on neuvoteltu yhdessä Pohjois-Savon pelastuslaitoksen kanssa.
Päivityksessä on tehty useita teknisiä korjauksia ja huomioitu tietosuojaan
tulleet uudet säädökset. Neuvotteluissa on yhteisymmärryksessä päädytty
siihen, ettei pelastuslaitoksen osuuteen ensihoitopalvelujen tuottamisen
osalta tehdä muutoksia.
Sopimuspäivitys on käsitelty palvelukeskus Akuutin sekä sairaalan johtoryhmissä, jotka puoltavat yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus hyväksyy yhteistyösopimuksen ja esittää sen hyväksymistä edelleen valtuustolle.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 15 §

Esitys
Hallitus:
Hallitus esittää valtuustolle yhteistyösopimuksen hyväksymistä.
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Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Liitteet

7
8
9
10
11

Yhteistoimintasopimus ensihoitopalveluiden toteuttamisesta.pdf
Yhteistoimintasopimus ensihoitopalveluiden toteuttamisesta Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirissä 020321.docx
Liite 1_Ensivastetoiminta 020321.docx
Liite 2_Koillis-Savon yhteistyksikkö 020321.docx
Liite 3_Henkilötietojen käsittelyehdot 020321.docx

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

33 (44)

Kuntayhtymän valtuusto

16 §
21.06.2021

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta
Kuntayhtymän hallitus

83 §

16.12.2020

16 §

7.4.2021

21 §

23.4.2021

96 §

14.6.2021

16 §

182/00.01.02.02.01/2017

Kysterin järjestämissuunnitelman päivittäminen 2021 - 2025

Päätöshistoria
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 16.12.2020 83 §

Valmistelija:
toimitusjohtaja Ritva Vitri, puh. 044 717 1210
sähköpostiosoite: ritva.vitri@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirillä on palvelujen tuottamisen järjestämisvastuu. Kysterin palvelutuotantoa ohjaa valtuustokausittain laadittava järjestämissuunnitelma, jonka pohjalta laaditaan Kysterin strategia. Vastuu järjestämissuunnitelmasta on tilaajatoimikunnalla ja strategian laadinnasta johtokunnalla. Järjestämissuunnitelma ja strategia tulee päivittää vuosille
2021 - 2025.
Päätöksenteon tausta kuvataan kokouksessa.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Tilaajatoimikunta päättää Kysterin järjestämissuunnitelman päivityksen toteutuksesta ja aikataulusta.

Päätös
Tilaajatoimikunta päätti, että Kysterin järjestämissuunnitelman päivitys toteutetaan. Aikataulu tarkennetaan alkuvuodesta.

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 7.4.2021 16 §
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Kunnilta pyydetty kommentit alustavaan järjestämissuunnitelmaan 2.4.2021
mennessä. Tilaajatoimikunta käy keskustelun kunnilta ja Kysteriltä saatujen
kommenttien, huomioiden ja täydennyspyyntöjen pohjalta järjestämissuunnitelmaan tehtävistä muutoksista.
Esitys
Johtajaylilääkäri:
Tilaajatoimikunta päättää järjestämissuunnitelmaluonnoksen muutostarpeista kokouksessa.

Päätös
Tilaajatoimikunta päätti järjestämissuunnitelman muutostarpeet ja hyväksyy
omalta osaltaan järjestämissuunnitelman seuraavassa kokouksessaan.
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta 23.4.2021 21 §
Esitys
Johtajaylilääkäri:
Tilaajatoimikunta hyväksyy järjestämissuunnitelman 2022 - 2025.

Päätös
Tilaajatoimikunta hyväksyi Kysterin järjestämissuunnitelman 2022 - 2025.
Järjestämissuunnitelma lähetetään kuntiin käsiteltäväksi ja otteet pyydetään toimittamaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille 9.6.2021 mennessä
valtuustokäsittelyä varten.
Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 96 §

Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon palvelujen järjestämisvastuu toteutetaan Kysterissä siten, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
vastaa yhdessä kuntien kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä ja
palvelujen järjestämisestä yhdenvertaisesti. Järjestämisvastuun toteuttamiseksi sairaanhoitopiirissä valmistellaan yhteistyössä kuntien kanssa Kysterin palvelujen järjestämistä koskeva järjestämissuunnitelma valtuustokausittain.
Uusi järjestämissuunnitelma on laadittu ja hyväksytty perusterveydenterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunnassa 23.4.2021 ja
lähetetty kunnille hyväksyttäväksi.
Järjestämissuunnitelma on hyväksytty Pielaveden kunnanvaltuustossa
24.5.2021, Rautavaaran perusturvalautakunnassa 26.5.2021, Tervon kunnanvaltuustossa 31.5.2021 ja Keiteleen kunnanvaltuustossa 31.5.2021.
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Kaavin kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 8.6.2021, Leppävirran kunnanvaltuustossa ja Vesannon kunnanvaltuustossa asiaa käsitellään 14.6.2021.
Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus:
1) hyväksyy osaltaan Kysterin järjestämissuunnitelman
2) päättää esittää sen hyväksyttäväksi sairaanhoitopiirin valtuustolle edellyttäen, että kaikki Kysterin jäsenkunnat ovat sen valtuustoissaan hyväksyneet.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 16 §

Esitys
Hallitus:
Päättää esittää valtuustolle Kysterin järjestämissuunnitelman hyväksymistä.
Edellyttäen, että kaikki Kysterin jäsenkunnat ovat sen valtuustoissaan hyväksyneet.

Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen.

Liitteet

13
14
15
16
17

Järjestämissuunnitelma 2022 - 2025
Keiteleen kunnanvaltuuston 31.5.2021 pöytäkirjan ote: Kysterin järjestämissuunnitelma
Tervon kunnanvaltuuston 31.5.2021 pöytäkirjanote; Kysterin järjestämissuunnitelma
Pielaveden kunnan pöytäkirjanote 24.5.2021
Rautavaaran kunnan pöytäkirjan ote 26.5.2021 § 25
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Tarkastuslautakunta

19 §

23.3.2021

17 §

958/02.08.00.01/2018

Tilintarkastajan option käyttäminen vuonna 2022

Päätöshistoria
Tarkastuslautakunta 23.3.2021 19 §

Kuntayhtymän valtuusto valitsi kokouksessaan 10.12.2018, 34 § tilikausien 2019-2020 ja optio tilikausille 2021 ja 2022 tilintarkastajaksi
tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Päätöksen mukaisesti optiosta
kausille 2021 ja 2022 tehdään erillinen päätös. Valtuusto päätti
19.10.2019, 22§ tilintarkastajan option käyttämisestä vuodelle 2021.
Valtuuston päätöksen mukaan tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen hyväksyy tarkastuslautakunta ja sen allekirjoittavat kuntayhtymän hallintosäännön mukaiset nimenkirjoittajat. Sopimuksen seuranta- ja valvontavastuu on valtuuston päätöksen mukaisesti tarkastuslautakunnalla.
Esitys
Puheenjohtajan esitys:
Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja kuntayhtymän välisen tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen mukaista optio-oikeutta käytetään vuonna 2022.

Päätös
Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 17 §

Esitys
Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta esittää kuntayhtymän valtuustolle, että tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n ja kuntayhtymän välisen tilintarkastuspalveluja koskevan sopimuksen mukaista optio-oikeutta käytetään vuonna 2022.

Päätös
Valtuusto hyväksyy tarkastuslautakunnan esityksen.
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Kuntayhtymän hallitus

83 §

24.5.2021

18 §

1181/01.02.01.00/2018

Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 24.5.2021 83 §

Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuusto on määritellyt 10.12.2018 § 30
luottamushenkilöiden kokouspalkkiot seuraavasti:


yv:n puheenjohtajan palkkio 350 €/kuukausi



yh:n puheenjohtajan palkkio 450 €/kuukausi



tarkastuslautakunnan 200 €/kuukausi
puheenjohtajan palkkio



yv:n ja yh:n puheenjohtajien 190 €/kokous ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio)



toimikuntien 160 €/kokouspuheenjohtajien ja jäsenten kokouspalkkio (peruskokouspalkkio)



tarkastuslautakunnan 190 €/kokous
puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio(peruskokouspalkkio)



toimituspalkkio 160 €/toimituspäivä



KYSTERIn johtokunnan 230 €/kuukausipuheenjohtaja



KYSTERIn johtokunnan 170 €/kokous
puheenjohtajan ja jäsenten kokouspalkkio(peruskokouspalkkio)



ansionmenetyskorvauksen ja muun korvauksen enimmäismäärä 30
€/tunti

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioita ei ole tarkasteltu vuoden 2018 jälkeen, jonka vuoksi niihin esitetään tehtäväksi 5 % indeksikorotus.
Lisäksi noudatetaan valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräyksiä.

Esitys
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Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden
palkkiot seuraavan suuruisiksi:
Puheenjohtajien kuukausipalkkiot:
- yhtymävaltuuston puheenjohtaja 367 €/kuukausi
- yhtymähallituksen puheenjohtaja 472 €/kuukausi
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 210 €/kuukausi
- Kysterin johtokunnan puheenjohtaja 242 €/kuukausi
Kokouspalkkiot (peruskokouspalkkiot):
- yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajat ja jäsenet 200
€/kokous
- toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet 168 €/kokous
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet 200 €/kokous
- Kysterin johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet 179 €/kokous
- toimituspalkkio 168 €/toimituspäivä
- ansionmenetyskorvauksen ja muun korvauksen enimmäismäärä 32 €/tunti
Lisäksi noudatetaan valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräyksiä.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän valtuusto 21.6.2021 18 §

Esitys
Hallitus:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto vahvistaa luottamushenkilöiden
palkkiot seuraavan suuruisiksi:
Puheenjohtajien kuukausipalkkiot:
- yhtymävaltuuston puheenjohtaja 367 €/kuukausi
- yhtymähallituksen puheenjohtaja 472 €/kuukausi
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 210 €/kuukausi
- Kysterin johtokunnan puheenjohtaja 242 €/kuukausi
Kokouspalkkiot (peruskokouspalkkiot):
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- yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen puheenjohtajat ja jäsenet 200
€/kokous
- toimikuntien puheenjohtajat ja jäsenet 168 €/kokous
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja jäsenet 200 €/kokous
- Kysterin johtokunnan puheenjohtaja ja jäsenet 179 €/kokous
- toimituspalkkio 168 €/toimituspäivä
- ansionmenetyskorvauksen ja muun korvauksen enimmäismäärä 32 €/tunti
Lisäksi noudatetaan valtuuston hyväksymän luottamushenkilöiden palkkiosäännön määräyksiä.

Päätös
Valtuusto hyväksyy hallituksen esityksen. Valtuusto päättää, että palkkiot
otetaan käyttöön 1.8.2021 lukien
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Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus
VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus ja -perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa
tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja -aika
Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen
hallinto-oikeus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO.
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
Valituskirjan sisältö ja toimittaminen
Valituskirjassa on ilmoitettava
-

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

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

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

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

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

1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-

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

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

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

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

