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Kuntayhtymän hallitus
14.06.2021

Kokoustiedot
Aika

14.06.2021 maanantai klo 9:00 - 12:00

Paikka

Teams

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

Muut läsnäolijat
Kari Ojala, valtuuston pj
Heikki Alanen, valtuuston 1. vpj.
Kaisa Raatikainen, valtuuston 2. vpj.
Risto Miettunen, esittelijä
Antti Hedman, esittelijä
Merja Miettinen, esittelijä
Janne Niemeläinen, sihteeri
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Heikki Miettinen, läsnäolo-oikeutettu

Poistui kokouksesta klo 10:35
§ 106 jälkeen.
Poistui kokouksesta klo 10:35
§ 106 jälkeen.
Poistui kokouksesta klo 10:35
§ 106 jälkeen.
Poistui kokouksesta klo 10:35
§ 106 jälkeen.
Osallistui kokoukseen klo 9:30
§ 92 kohdalla. Poistui kokouksesta klo 10:35 § 106 jälkeen.

Poissa
Minna Reijonen, varapuheenjohtaja

Asiat

90 - 106 §

Allekirjoitukset

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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Vuokko Hämäläinen
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 15.6.2021

Janne Niemeläinen
sihteeri

Leena Kaulamo
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Käsiteltävät asiat
Nro §

Otsikko

Liite/Oheismateriaali

1

90 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

91 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5

3

92 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

6

4

93 §

Sairaanhoitopiirin johtajan viran täyttäminen

7

5

94 §

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen ja kokoonpano

6

95 §

Sairaanhoitopiirin johtajan viran hoitaminen ajalla
26.7.-30.9.2021

7

96 §

Kysterin järjestämissuunnitelman päivittäminen 2021 2025

8

97 §

KYS Uusi Sydän 2025 kustannukset

16

9

98 §

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

17

10

99 §

Talousraportointi 1 - 5/2021

11

100 §

Hankekoordinaattorin tehtävä sairaalan kehittämis- ja
laatuyksikössä

21

12

101 §

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus

23

13

102 §

Oksava Maila Annikki testamentin vastaanottaminen,
Lasten ja nuorten osaamiskeskus OK133, 12403

25

14

103 §

Valtuuston 1/29.3.2021 päätösten täytäntöönpano

26

15

104 §

Sovintosopimuksen hyväksyminen (Julk 24 §, kohta
19)

27

16

105 §

Viranhaltijapäätökset 31.5.-13.6.2021

28

17

106 §

Muut mahdolliset asiat

29

1-3

Sivu

9
12

4-8

9

13

20

Muutoksenhaku
Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

30
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90 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin. Nimenhuudon yhteydessä jokainen kokoukseen osallistuva vakuutti olevansa etäyhteydellä kokoukseen 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.
Päätettiin muuttaa asioiden käsittelyjärjestystä seuraavasti: § 95 käsitellään
§ 106 jälkeen ja § 93 käsitellään § 95 jälkeen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

5 (36)
91 §

14.06.2021

91 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa Minna Reijonen ja Leena
Kaulamo.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Vuokko Hämäläinen ja Leena Kaulamo.
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92 §
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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59 §

26.4.2021

93 §

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.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
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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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60 §
75 §

94 §

26.4.2021
24.5.2021
843/00.04.00/2021

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen ja kokoonpano

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 26.4.2021 60 §

Valmistelija: sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen, puh 044 711 3588,
sähköpostiosoite: risto.miettunen@kuh.fi
Pohjois-Savon liitto pyytää hyväksyntää esitykseen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen perustamisesta soteuudistusta koskevan lakikokonaisuuden (HE 241/2020 vp) voimaantulon
jälkeen.
Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen olisi sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaisi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä käyttäisi sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaisi tehtäviinsä liittyvästä puhevallan
käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto olisi valittu ja aluevaltuuston asettama aluehallitus olisi aloittanut toimintansa.
Esitystä väliaikaisesta valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettajasta
on valmisteltu POSOTE20 -hankkeen vapaaehtoisen valmistelun johtoryhmän johdolla, joka koostuu Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastuslaitoksen ylimmästä johdosta.
Pohjois-Savon väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet nimetään (16 varsinaista ja 16 varajäsentä) tasa-arvosta annetun lain mukaisesti seuraavasti:
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen viranhaltijat, joilla on hyvä
asiantuntemus toimialansa hallinnosta ja toiminnasta sekä mahdollisuus
osallistua valmisteluun (Eri aihealueiden asiantuntijoita, esim. SOTE- palvelut, PELA, talous, HR, juridiikka). Jäsenten tulee varautua käyttämään vähintään 50 % työajastaan väliaikaisen valmistelutoimielimen työhön.








Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri (2 jäsentä + 2 varajäsentä)
Pohjois-Savon pelastuslaitos (1 jäsen + 1 varajäsen)
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen)
Kuopion kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)
Kysteri - liikelaitos (1 jäsen + 1 varajäsen)
Varkauden kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)
Siilinjärven kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)
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Lapinlahden kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen)
Suonenjoen kaupunki (1 jäsen) ja Rautalammin kunta (1 varajäsen).
- Sosiaalitoimen palvelunsa itsenäisesti järjestävien kuntien
(Keitele, Pielavesi, Rautalampi, Suonenjoki, Tervo, Vesanto, Kaavi, Leppävirta, Rautavaara ja Tuusniemi) edustuksesta on sovittu näiden kuntien ja kaupungin johtajien
kanssa.
 Vaalijalan kuntayhtymä (1 jäsen + 1 varajäsen)

Hyvinvointialueen ja kuntien rajapintojen yhteensovittamisen viranhaltijat
(Eri aihealueiden asiantunti-joita, esim. sivistystoimi, HYTE):





Iisalmen kaupunki (1 jäsen +1 varajäsen)
Kuopion kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)
Varkauden kaupunki (1 jäsen + 1 varajäsen)
Siilinjärven kunta (1 jäsen + 1 varajäsen)

Kaikkien Pohjois-Savon kuntien ja kuntayhtymien tulee toimittaa päätös yllä
kuvatusta esityksestä Pohjois-Savon liiton kirjaamoon 1.5.2021 mennessä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää:
1) Hyväksyä esityksen Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamisesta ja kokoonpanosta.
2) Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimettävien henkilöiden ja heidän
henkilökohtaisten varajäsenten osalta päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös
Johtajaylilääkäri teki kokouksessa muutetun päätösesityksen siten, että:
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen kohdan 1) osalta ja
hallitus päättää siirtää esityksen kohdan 2) käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen.
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin kokouksessa tekemän muutetun päätösesityksen.

Kuntayhtymän hallitus 24.5.2021 75 §
Esitys
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Sairaanhoitopiirin johtaja:
Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimettävien henkilöiden ja heidän
henkilökohtaisten varajäsenten osalta päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös
Hallitus päättää siirtää asian 14.6.2021 kokoukseen.

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 94 §

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Väliaikaiseen valmistelutoimielimeen nimettävien henkilöiden ja heidän
henkilökohtaisten varajäsenten osalta päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös
Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa seuraavan päätösesityksen:
Hallitus päättää nimetä väliaikaiseen valmistelutoimielimeen seuraavat jäsenet:
-varsinaiset jäsenet Antti Hedman ja Janne Niemeläinen 100% työajalla
-varajäsenet Kari Janhonen ja Anne Kantanen 50-100% työajalla.
Varsinaisten ja varajäsenten keskinäisen työnjaon kussakin tilanteessa
VATEn toimikautena tulee perustua kokonaisuusharkintaan hyvinvointialueen kannalta.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

1
2
3

Pyyntö: Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen
(VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko
Ohje päätöksentekoon: Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) perustamiseen liittyvä päätöksenteko
POSOTE20 infot kuntapäätäjille
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95 §

1246/01.01.01.01/2021

Sairaanhoitopiirin johtajan viran hoitaminen ajalla 26.7.-30.9.2021

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 95 §
Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 4 luvun 2 §:n mukaan sairaanhoitopiirin
johtajan sijaisena tämän ollessa poissa tai ollessa esteellinen, toimii johtajaylilääkäri ja hänenkin ollessaan poissa tai esteellinen toimii sijaisena sairaalan johtaja. Hallitus voi erikseen määrätä toisin sijaisena toimivista viranhaltijoista. Sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen on vuosilomalla
ajalla 26.7.-30.9.2021 ja hän jää sen jälkeen lakisääteiselle eläkkeelle
1.10.2021 lukien.
Mikäli Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen jäseneksi
nimetään johtajaylilääkäri Antti Hedman, ei hän pysty hoitamaan samaan
aikaan sairaanhoitopiirin johtajan sijaisuutta eikä sijaisuutta pysty hoitamaan myöskään sairaalan johtaja Heikki Miettinen, koska hän on johtajaylilääkärin sijainen. Edellä olevasta johtuen hallituksen tulee päättää sairaanhoitopiirin johtajan sijaisuudesta 26.7.-30.9.2021 väliselle ajalle.
Hallintosäännön 19 luvun 16 §:n mukaan toimielin voi erityisistä syistä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Esitys
Hallituksen puheenjohtaja:
Koska kaikki hallituksen esittelijät ovat asiassa esteellisiä hallintolain 28 §
1) kohdan mukaan (viranhaltija tai hänen läheisensä on asianosainen),
päättää hallitus asiasta puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.
Hallitus päättää nimetä sairaanhoitopiirin johtajan sijaisen 26.7.-30.9.2021
väliselle ajalle.

Päätös
Tämä asia käsiteltiin § 106 jälkeen.
Antti Hedman, Merja Miettinen ja Heikki Miettinen poistuivat esteellisinä kokouksesta ennen asian käsitellyä.
Hallituksen puheenjohtajan esitys:
Hallitus päättää valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan nimeämään sairaanhoitopiirin johtajan sijaisen ajalle 26.7.-30.9.2021.
Hallitus hyväksyy hallituksen puheenjohtajan esityksen.
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Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta
Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon tilaajatoimikunta

83 §

16.12.2020

16 §

7.4.2021

21 §

23.4.2021

96 §

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 §

Kunnilta pyydetty kommentit alustavaan järjestämissuunnitelmaan 2.4.2021
mennessä. Tilaajatoimikunta käy keskustelun kunnilta ja Kysteriltä saatujen
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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.
Kaavin kunnanvaltuusto käsittelee asiaa 8.6.2021, Leppävirran kunnanvaltuustossa ja Vesannon kunnanvaltuustossa asiaa käsitellään 14.6.2021.
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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.

Liitteet

4
5
6
7
8

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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97 §

81/10.03.02/2016

KYS Uusi Sydän 2025 kustannukset

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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98 §

1243/02.02.00.00/2021

Valtuuston toimivallan osalta sitovien tavoitteiden tarkastaminen ja talousarviomuutokset

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.

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 johtu-
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va 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
Rahoitustuottoja kertyy budjetoitua enemmän Istekki Oy:n osingonjaosta ja
Islabin ylijäämän palautuksesta 2,2 M€.
Satunnaiset tuotot
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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.
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99 §

272/02.02.00.00/2021

Talousraportointi 1 - 5/2021

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 99 §
Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Toiminta- ja taloustiedot tammi- toukokuulta 2021valmistuvat suunnitellun
aikataulun mukaisesti 11.2.2021 ja ne esitellään kokouksessa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 5/2021 tietoon saaduksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet

9

Tuloslaskelma KYS2021.05
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100 §

68/01.01.01.01/2021

Hankekoordinaattorin tehtävä sairaalan kehittämis- ja laatuyksikössä

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 100 §
Valmistelija: kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen, puh 044 717 2111, sähköpostiosoite: juuso.tamminen@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri / KYS hallinnoi tällä hetkellä kahdeksaa julkisella kehittämisrahoituksella (ministeriöiden rahoitus, EU-rahoitus, ja
THL:n rahoitus) tuettua hanketta, ja osallistuu näiden lisäksi kuuteen hankkeeseen. Hanketoiminnan budjetti vuodelle 2021 on 11 310 308 euroa.
Hankkeiden koordinointi ja raportointivastuut ovat tällä hetkellä hajautettu,
eikä toimintatapaa ole vakioitu. Osa hankkeista on ministeriöiden ohjauksessa käynnistettäviä (ministeriöiden strateginen ohjaus), osa KYSin tarpeista lähteviä (KYSin strategian toteuttaminen), ja osa ulkopuolisten hallinnoimia hankkeita, joihin KYS osallistuu osatoteuttajana.
Tällä hetkellä hanketoiminnan kokonaisuuden ohjaus on puutteellista. Keskeisenä juurisyynä tähän on tunnistettu hankehallinnoinnin prosessin vastuiden pirstaleisuus ja epäselvyydet prosessin omistajuudessa. Edellä mainituista asioista aiheutuu päällekkäistä työtä ja epäselvyyksiä ja siten kohonneita kustannuksia hankehallinnoinnissa. Lisäksi hankehakemusten tekemisen ja käynnissä olevien hankkeiden käytännön ohjaus ja neuvonta on
puutteellista.
Hankerahoituksen ennakoidaan olevan tulevaisuudessakin merkittävä ohjauskeino valtionhallinnon ja EU:n suunnasta, joten hankerahoituksen
mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä varten keskitetyn ulkopuolisella
rahoituksella rahoitettavien hankkeiden koordinointia on syytä kehittää.
Tavoitteena kehittämistoimenpiteellä on, että keskitetty hankehallinnointi
vähentäisi hankkeiden kokonaishallinnointikustannuksia siten, että hankerahoituksesta jatkossa suurempi osa pystyttäisiin käyttämään varsinaiseen
toiminnan muuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on lisätä ja parantaa hankehakemuksia ja näin saada aikaisempaa enemmän ulkopuolista hankerahoitusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin käytettäväksi.
Suunnitellut toimenpiteet:
 Hankekoordinaattorin tehtävän perustaminen sairaalan kehittämisja laatuyksikköön.
 Hankeprosessin kuvaaminen (sisältäen selvitys, käynnistys, toteutus ja päättämisvaiheet)
 Hankeprosessin vakioinnin tukeminen (dokumentointi, viestintä, ja
neuvonta)
Hankekoordinaattorin toimen kustannusvaikutus on noin 54 000 euroa /
vuosi. Tarkoituksena on, että tämä kustannus veloitetaan toteutettavilta
hankkeilta hallinnollisena sivukuluna. Hankesuunnitteluprosessissa siis
huomioidaan keskitetyn hankekoordinaation kustannukset.
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Asiaa on käsitelty omistajaohjausjaoston kokouksessa 2.6.2021.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus päättää hyväksyä hankekoordinaattorin palkkaamisen ja siitä aiheutuvat kustannukset vuodelle 2021 yhteensä 25.000 €. Tehtävän sijoituspaikkana on sairaalan kehittämis- ja laatuyksikkö.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

23 (36)
101 §

14.06.2021

101 §

466/02.05.00.00/2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain osittaisuudistus

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 101 §
Valmistelijat:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
sairaalanjohtaja Heikki Miettinen, puh. 044 711 3950
sähköpostiosoite: heikki.miettinen@kuh.fi
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki uudistuu ja muutokset tulevat voimaan pääosin 1.7.2021. Maksukattoa koskevat muutokset tulevat
kuitenkin voimaan 1.1.2022.
1. 1.7.2021 voimaan tulevat muutokset:
Terveydenhuollon palveluista ovat maksuttomia uuden asiakasmaksulain
5§ ja Kuntaliiton ohjeiden mukaisesti:





Poliklinikan antama tutkimus ja hoito alle 18-vuotiaalle henkilölle
Naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettujen
ns. SERI-tukikeskusten tarjoamat terveyspalvelut
Päihteitä käyttäville raskaana oleville suunnattujen äitiyspoliklinikoiden antama tutkimus, hoito ja seuranta
yleisvaarallisen tartuntataudin tutkimus, hoito ja hoitoon määrätyt
lääkkeet, yleisvaaralliselle tartuntataudille altistuneeksi todetun tai
perustellusti altistuneeksi epäillyn karanteeni, yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn
eristäminen on maksutonta. Lisäksi valvottavaan tartuntatautiin sairastuneen hoitoon määrätyt lääkkeet sekä HIV-infektion, sankkerin,
tippurin ja sukupuoliteitse tarttuvan klamydiainfektion tutkimus, hoito
sekä hoitoon ja ehkäisyyn määrätyt lääkkeet ovat maksuttomia.

Asiakasmaksulain 3§ mukaisesti käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävää maksua ei saa periä alle 18 vuotiaalta asiakkaalta.
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien asiakasmaksua määrättäessä voidaan sairaalanjohtajan päätöksellä ottaa henkilökohtaisia kuluja huomioon.
2. 1.1.2022 voimaan tulevat muutokset:
Maksukattoa kerryttävien palvelumaksujen luetteloa on laajennettu sekä
osin selkeytetty. Jatkossakin maksukattoa kerryttävät ainoastaan tasasuuruiset maksut. 1.1.2022 alkaen laskennassa otetaan huomioon myös seuraavista palveluista perittävät maksut:
suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta, suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteet, tilapäinen
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kotisairaanhoito ja tilapäinen kotisairaalahoito. Lisäksi maksukattoa kerryttävät toimeentulotuesta maksetut maksut ja etäyhteyksien avulla toteutetuista palveluista perittävät maksut.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus hyväksyy asiakasmaksuihin 1.7.2021 ja 1.1.2022 tulevat muutokset
esityksen mukaisesti.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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102 §

766/02.07.02/2021

Oksava Maila Annikki testamentin vastaanottaminen, Lasten ja nuorten osaamiskeskus OK133,
12403

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 102 §
Valmistelija:
lakimies Risto Salmi, puh. 044 717 9685
sähköpostiosoite: risto.salmi@kuh.fi
Maila Annikki Oksava on tehnyt 23.7.2005 testamentin, jossa hän on määrännyt asunto Oy Joensuun Kurjenpesän osakkeet nro 571-1140, jotka oikeuttavat huoneiston A 2, 57 m2 2h+k+s, hallintaan osoitteessa Louhenkatu 14 A 2, 80110 Joensuu Kuopion yliopistollisen sairaalalle lasten syövän
hoitoon.
Asianajotoimisto Heli Nykänen Oy:lle on 21.5.2021 annettu toimeksianto
edustaa sairaanhoitopiiri testamentin tiedoksi antamisessa ja edustamisessa pesänselvityksessä ja perinnönjaossa. Pesää ei voida jakaa ennen kuin
testamentti on annettu tiedoksi vainajan perillisille ja pesä saatettu pesänselvittäjän toimesta jakokuntoon.
Lakimies Risto Salmi voi antaa ohjeita ja sitovia päätöksiä asianajaja Heli
Nykäselle testamentin vastaanottamiseen, pesänselvitykseen, perinnönjakoon ja asunto-osakkeiden realisoinnin suhteen. Sama koskee myös ohjeita ja päätöksiä pesänselvittäjän ja –jakajan suhteen.
Käräjäoikeuden määräämä pesänselvittäjä ja -jakaja on joensuulainen asianajaja Hannu Savolainen, jonka tulee selvittää pesä ja saattaa se jakokuntoon.
Sairaanhoitopiiri toteaa, että lakimies Salmen laillisesti antamat ohjeet ja
päätökset ovat sairaanhoitopiiriä sitovia.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää ottaa Maila Annikki Oksavan testamenttilahjoituksen kiitollisuudella vastaan ja päättää kohdentaa testamentatut varat testamenttimääräyksen mukaisesti KYSin lasten veri- ja syöpätautien osastolle.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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103 §

533/00.02.00/2017

Valtuuston 1/29.3.2021 päätösten täytäntöönpano

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 103 §
Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Hallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta
29.3.2021, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:
4 § Kys erva erikoissairaanhoidon järjestämissopimus

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa, että valtuuston 29.3.2021 tekemät päätökset ovat syntyneet
laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtuuston toimivaltaan eivätkä muutoinkaan ole lain vastaisia. Hallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset
täytäntöön.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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104 §

831/03.06.00.01/2018

Sovintosopimuksen hyväksyminen (Julk 24 §, kohta 19)

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 104 §

Esitys
Asian salassapidon vuoksi päätösehdotus, päätös ja asian käsittelyyn liittyvät liitteet jaetaan kuntayhtymän hallitukselle ja säilytetään asiakortilla.
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105 §

294/00.02.01/2021

Viranhaltijapäätökset 31.5.-13.6.2021

Kuntayhtymän hallitus 14.6.2021 105 §
Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Viranhaltijapäätökset ajalta 24.5.-30.5.2021 ovat menneet sähköpostilla
tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille sekä toimialajohtajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta päätöksiin.
Hallituksen kokoukseen tuodaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 31.5.13.6.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 31.5.-13.6.2021 ja
päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeutta

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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106 §
Muut mahdolliset asiat

Päätös
Ei ollut muita asioita.
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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: 90 – 93, 95 – 99, 103, 105 - 106
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 94, 100 - 102
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 94, 100 - 102
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.
Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.
Kanne on nostettava Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vahingonkorvausasiassa 3 vuoden kuluessa siitä, kun kielteinen oikaisuvaatimuspäätös on
tullut oikaisuvaatimuksen hakijalle tiedoksi. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi sähköisessä muodossa 3 päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä
ja postitse 7 päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Valitusaika alkaa
kulua seuraavana päivänä, kun päätös katsotaan tulleen tiedoksi. (Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728, 7 § 1 momentti 3 kohta)
Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat. Yleinen käräjäoikeus on PohjoisSavon käräjäoikeus, joka on työnantajan kotipaikka ja työn teettämisen
paikka (Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4, 10 luku 6 § (13.3.2009/135) [HE
70/2008]).
Kanne on nostettava 2 vuoden kuluessa siitä, kun työntekijä on saanut tiedoksi työsuhteen irtisanomis- tai purkuilmoituksen. Jos ilmoitus on lähetetty
sähköisessä muodossa, niin katsotaan ilmoituksen tulleen tietoon 3 päivän
kuluessa ilmoituksen lähettämisestä ja postitse 7 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Valitusaika alkaa kulumaan seuraavana päivänä, kun
ilmoitus katsotaan tulleen tiedoksi.
Työsuhteesta johtuva palkkasaatava ja vahingonkorvaus perusteettomasta
päättämisestä vanhenee työsuhteen jälkeen 2 vuodessa ja työsuhteen ai-
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kana 5 vuodessa. Työsopimuslaki 26.1.2001/55 13 luku 9 §
(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).
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
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

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

Muutoksenhakuohje

34 (36)
106 §

14.06.2021

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 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.
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.
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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.
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.
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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,
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

