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Kokouspaikka
Päätöksentekijät
Läsnä = x

Muut läsnäolijat

ESITYSLISTAPÖYTÄKIRJA

3/2021

ke 24.2.2021 klo 12.37 - 14.44, 14.55 – 16.59.
Teams
x Leila Lindell
puheenjohtaja, poistui klo 16.56.
Katja Kanerva
x Tony Melville
I varapuheenjohtaja
Jussi Maasola
x Tuula Nieminen
II varapuheenjohtaja
Juho Kautto
x Jari Colliander
Tuomo Silvast
x Hanna Laakso
Pekka Pajala
x Satu Koskinen
Hillevi Kanervio
x Leena Laurila
Jasmine Repo
Petri Mutka
x
Liisa Kuparinen, poistui klo 16.30.
x Joonas Röppänen, poistui klo 14.44.
Kari Pajunen
x Leena Yksjärvi
valtuuston puheenjohtaja, poistui klo 15.58.
x Terhi Pulli
valtuuston I varapuheenjohtaja
x Harri Selänne
valtuuston II varapuheenjohtaja, poistui klo 16.54.
x Juha Kinnunen
sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä
x Juha Paloneva
vs. johtajaylilääkäri
x Heljä Lundgrén-Laine
johtajaylihoitaja, poistui klo 16.53.
x Seija Saarelainen
hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä
x Aija Suntioinen
talousjohtaja
x Tuija Melville
viestintäpäällikkö
x Jyrki Jalkanen
palvelujohtaja, paikalla klo 12.37–15.15.
x Janne Mäntynen
palvelujohtaja, paikalla klo 12.37–14.44.
x Jouni Ranua
palvelujohtaja, paikalla klo 12.37–14.24.
x Jyrki Saarivaara
ma. palvelujohtaja, paikalla klo 12.37–14.44.
x Anne Pihl
ma. palvelujohtaja, paikalla klo 12.37–14.54.
x Afra Prokki
palvelujohtaja, paikalla klo 12.37–15.00.
x Eva Pihlamaa-Tuononen toimitusjohtaja, paikalla klo 12.37–14.44.
x Päivi Leikkola
kehittämisyksikön johtaja, paikalla klo 12.37-15.15.
x Mikko Jylhä
konsultti, paikalla klo 15.24–15.40.
x Liisa Tolonen
sairaanhoitaja, Jyväskylän kaupunki,
yo-harjoittelija, paikalla klo 12.37–15.51.
x Pauliina Mäenpää
hallintolakimies, paikalla klo 16.25–16.53.

Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Käsitellyt asiat
Pöytäkirjan allekirjoitus
ja varmennus

Todettiin.
24H - 46H
Leila Lindell
Puheenjohtaja

Tony Melville
Puheenjohtaja 41H

Seija Saarelainen
Pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

27.2.2021

Allekirjoitukset
Pöytäkirjan nähtävänäpito
Otteen oikeaksi todistaa

Satu Koskinen

27.2.2021
Leena Laurila

Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin nettisivuilla
5.3.2021 www.ksshp.fi. Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat
Pöytäkirjanpitäjä
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Kh 24H
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Päätös:

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouskutsu on annettava hallintosäännön 118 §:n mukaisesti vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi annettava
valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille. esityslista-aineisto toimitetaan myös hallituksen varajäsenille. Hallintosäännön 119 §:n mukaisesti kokouskutsu, esityslista,
liitteet ja oheismateriaali voidaan toimittaa hallituksen jäsenten käyttöön sähköisesti.
Kuntalain 103 §:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, kuin enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu ja esityslista on annettu sähköisesti keskiviikkona 17.2.2021.
Hallitus totesi, että koronavirus leviää edelleen myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri päätti 2.9.2020 rajoittaa keskussairaalassa vierailuja Jyväskylän pahentuneen koronavirustilanteen takia toistaiseksi. Ohjeistuksessa todetaan mm., että sairaalaan tullessaan vierailijoilla ja
saattajilla ei saa olla minkäänlaisia hengitystieinfektion oireita.
Hallitus päätti, että hallituksen kokous pidetään Teams-yhteyttä käyttäen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kh 25H
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT
Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hanna Laakso ja Jari Colliander.
Tarkastusvuorossa ovat Satu Koskinen ja Leena Laurila.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Satu Koskinen ja Leena Laurila.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY
Hallitus

KOKOUS
24.2.2021

6

Kh 26H
TIEDOTUS- JA ESITTELYASIAT
Palvelualueiden raportit 1-12/2020, tammikuun 2021 toiminta ja talous sekä
vuoden 2021 ennakointi; keskeiset asiat ja riskikohdat
Palvelujohtajat
Kokouksessa käydään läpi palvelualueiden raportit 1-12/2020. Lisäksi käsitellään
tammikuun 2021 toiminnan ja talouden keskeiset huomiot sekä vuoden 2021
suunnitelman onnistumisen edellytykset ja tunnistetut riskikohdat palvelualueittain.
Palvelualueiden raportit talletetaan hallituksen Arkkiin.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee tiedotus- ja esittelyasiat tiedoksi.
Kh 26H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Kokous oli keskeytettynä klo 14.44 – 14.55 asian käsittelyn ja päätöksenteon
jälkeen.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kh 27H
TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT JA VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Pöytäkirja taidetoimikunnan kokouksesta 10.12.2021 on LIITTEENÄ 27H.2 ja
pöytäkirja tiedetoimikunnan kokouksesta 21.1.2021 on LIITTEENÄ 27H.1.
Sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan viranhaltijapäätökset ajalta 10.-23.2.2021 tallennetaan hallituksen Arkkiin.
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan tekemät
viranhaltijapäätökset 10.-23.2.2021 ja päättää, että ei käytä niihin
otto-oikeutta.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
1. Hallitus merkitsee taidetoimikunnan 10.12.2021 pöytäkirjan ja tiedetoimikunnan
21.1.2021 pöytäkirjan tiedoksi ja päättää, että hallitus ei ota kokouksissa päätettyjä asioita käsiteltäväkseen.
2. Hallitus merkitsee tiedoksi johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 10.-23.2.2021 ja päättää, että ei käytä niihin ottooikeutta.
Kh 27H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kh 28H
LIIKELAITOKSEN JOHTOKUNNAN PÖYTÄKIRJA
Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan kokoukset on pidetty
26.1.2021 ja 12.2.2021. Pöytäkirjat jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee Seututerveyskeskuksen liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjat
26.1.2021 ja 12.2.2021 tiedoksi sekä päättää, että hallitus ei ota kokouksessa
päätettyjä otto-oikeuden piiriin kuuluvia asioita käsiteltäväkseen.
Kh 28H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
Seututerveyskeskuksen liikelaitos
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Kh 29H
SAIRAANHOITOPIIRIN NEUVOSTON PÖYTÄKIRJA
Pöytäkirja sairaanhoitopiirin neuvoston 3.2.2021 pidetystä kokouksesta on LIITTEENÄ 29H.1.
Sairaanhoitopiirin neuvostossa käsiteltiin seuraavat asiat:
-

Neuvoston toiminnan kehittäminen ja vuosikellon hyväksyminen
Hallintosääntö
Hyvä työpaikka ja johtamisen fiilismittaukset
Työsuojelun toimintasuunnitelman väliarviointi
Riskienhallinnan tilannekatsaus
Hoitotyön toimintaohjelma ja KysErva yhteistyösopimuksen hoitotyö

Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 29H.1 olevan neuvoston pöytäkirjan.
Kh 29H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kh 30H
SAAPUNEET KIRJEET
Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, kuntayhtymän hallitus, pöytäkirjan ote
25.01.2021 § 27: Osallistuminen neurokeskuksen perustamiseen
Kansallisen neurokeskuksen perustamissopimuksesta on neuvoteltu vuoden
2020 aikana. Myös toimintasuunnitelma vuodelle 2021 on laadittu. Sopijapuolia
ovat Aalto-korkeakoulusäätiö sr, Tampereen korkeakoulusäätiö sr, Helsingin ja
Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistot.
Sopimuksessa sovitaan Kansallisen neurokeskuksen tavoitteista, tehtävistä ja
työnjaosta sekä sopijaosapuolten oikeuksista, vastuista ja velvoitteista. Kansallisen neurokeskuksen Koordinoiva yksikkö perustetaan Itä-Suomen yliopiston yhteyteen.
Tavoitteena on edistää neurotieteiden tutkimusyhteistyötä ja edesauttaa aivosairauksien diagnostiikkaan, hoitoon ja kuntoutukseen liittyvien innovaatioiden syntymistä. Sopijapuolet sitoutuvat yhteistyön edistämiseen Kansallisen neurokeskuksen tavoitteita tukien.
Lisäksi sopijapuolet sitoutuvat osallistumaan Kansallisen neurokeskuksen rahoitukseen. Vuonna 2021 kukin sopijapuoli rahoittaa toimintaa 50 000 eurolla.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi Kansallisen neurokeskuksen
perustamissopimuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2021 ja valtuutti johtajaylilääkärin tekemään sopimukseen teknisluontoisia muutoksia, jos ne ovat tarpeen.
Saapunut kirje on talletettu hallituksen Arkkiin.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää merkitä saapuneen kirjeen tiedoksi.
Kh 30H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kh 31H
SAIRAANHOITOPIIRIN JOHTAJAN KATSAUS
Sairaanhoitopiirin johtaja antaa kokouksessa ajankohtaiskatsauksen seuraavista
teemoista:
sairaanhoitopiirin toiminta ja talous
Sairaala Novan käyttöönoton eteneminen sekä
osakkuusyhtiöiden toiminta.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää merkitä tiedoksi sairaanhoitopiirin johtajan katsauksen.
Kh 31H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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Kh 32H
JÄSENEN NIMEÄMINEN MUSEOTOIMIKUNTAAN
Asian aiempi käsittelyvaihe on tallennettu hallituksen Arkkiin.
Asian valmistelijat ylilääkäri, museotoimikunnan puheenjohtaja Teuvo Antikainen, puh. 014 269 5573 ja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269
1674.
Museotoimikunnan sihteeri Riitta Rintala on jäänyt eläkkeelle tammikuussa 2021.
Uudeksi jäseneksi ehdotetaan koulutuspäällikkö Minna Ruorasta. Hän toimisi
myös toimikunnan sihteerinä. Koulutuspäällikkö Minna Ruoranen on suostunut
toimimaan museotoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää nimetä museotoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi koulutuspäällikkö Minna Ruorasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kh 32H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
Museotoimikunnan puheenjohtaja Teuvo Antikainen ja koulutuspäällikkö Minna Ruoranen
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Kh 33H
TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2020; VALMISTELUA OHJAAVAT HALLITUKSEN
PÄÄTÖKSET
Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.
Osana tilinpäätöksen valmistelua hallituksen käsiteltäväksi tuodaan tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä ennakkotietoja, selvityksiä ja periaatteita.
Tilinpäätöksen valmistelu on edennyt suunnitellun aikataulun mukaisesti.
Tilinpäätöksen ennakkotietoja esitellään tarkemmin hallituksen kokouksessa.
Aiemmin vuoden mittaan hallitus on käsitellyt tilinpäätösennustetta johtajan katsausten yhteydessä, ja tilipäätösennuste on sisältynyt myös osavuosikatsauksiin,
jotka myös valtuusto on hyväksynyt. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä on käsitellyt
tilinpäätösennustetta aiemmissa kokouksissaan säännöllisesti ja jatkaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen käsittelyä tulevissa kokouksissaan helmikuussa
ja maaliskuun alussa. Jäsenkuntien käyttöön toimitettiin tilinpäätöksen ennakkotietoja viikolla 6.
Tilinpäätös käsitellään hallituksen maaliskuun kokouksessa. Tämän jälkeen tilinpäätöstä käsittelevät tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunta
esittää arviointikertomuksen valtuustolle ja valtuusto käsittelee tilinpäätöksen
12.6.2021.
Tilikauden tulos ja alijäämän kattamissuunnitelma
Ennakkotieto sairaanhoitopiirin vuoden 2020 tuloksesta on -7,1m€. Talousarvion
mukainen tulostavoite oli -10,0 m€. Tulos on 2,9 m€ talousarvion tavoitetta parempi. Kumulatiivinen alijäämä on ennakkotiedon mukaan 14,7 m€.
Vuoden 2021 talousarviossa tulostavoite on -17,9 m€. Valtuusto hyväksyi
4.12.2020 kokouksessaan taloussuunnitelman, jonka mukaan talouden tasapaino saavutetaan vuonna 2024. Taloussuunnitelman laadinnassa lähtökohtana oli
jäsenkuntalaskutuksen tasainen vuosittainen muutos, sen vuoksi sairaanhoitopiirin vuosittaiset tulokset ovat alijäämäisiä vielä suunnitelmakauden alussa. Sairaanhoitotoiminnalla ja Liikelaitos Seututerveyskeskuksella on omat erilliset, valtuuston hyväksymät suunnitelmat alijäämän kattamiseksi.
Sairaanhoitopiirin tilinpäätöksessä yhdistellään liikelaitoksen tilinpäätös.
Liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulostavoite oli talousarvion mukaan 0 €. Ennakkotiedon mukaan seututerveyskeskuksen tilikauden tulos on 0€. Liikelaitos
Seututerveyskeskuksen edellisten tilikausien alijäämä on -0,9 m€. Seututerveyskeskuksen tulos esitetään kirjattavaksi Liikelaitos Seututerveyskeskuksen taseen
omaan pääomaan. Kuntalain mukaisesti hallitus voi ottaa kantaa myös liikelaitosten tuloksen käsittelyyn.
Seututerveyskeskuksen johtokunnan 12.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti
tilikauden 2020 tasauslaskutuksen yhteydessä tehdään myös tilikausien 2018 ja
2019 jäämiin liittyvä tasauslaskutus. Tämä korjaa liikelaitoksen kumulatiivista
tulosta siten, että kumulatiivinen alijäämä pienenee. Johtokunnan päätöksen
mukaisesti kevään 2021 aikana päivitetään myös liikelaitoksen alijäämän kattamissuunnitelma.
Sairaanhoitopiirin näkemyksen mukaan kuntayhtymän alijäämän kattamissuunnitelma on riittävä, eivätkä Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnossa

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet
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113/2015 tarkoitetut edellytykset täyty siten, että kuntien olisi tarpeen varautua
alijäämän kattamiseen pakollisella varauksella omissa tilinpäätöksissään.
Kiinteä laskutus jäsenkunnilta
Vuonna 2020 jäsenkuntien laskutus perustui talousarvion mukaan määräytyneeseen kiinteään laskutukseen. Tämän vuoksi valtuuston hyväksymään sitovaan
jäsenkuntalaskutuksen suuruuteen ei syntynyt poikkeamaa.
Varastot
Varastoeroista, inventointieroista ja hävikeistä tehdyt selvitykset on tallennettu
hallituksen Arkkiin; LIITTEENÄ 33H.1 selvitys keskusvaraston sekä Sairaala Novan keskusvaraston osalta ja LIITTEENÄ 33H.2 selvitys lääkevaraston osalta. Varastokirjanpito on käytössä keskusvarastossa ja lääkevarastossa sekä uutena
aloittaneessa Sairaala Novan keskusvarastossa.
Erot varaston oman kirjanpidon ja kirjanpidon välillä ovat seuraavat: Keskusvaraston varastoero on 40 778,62 (3,7 % varaston arvosta). Sairaala Novan keskusvaraston ero kirjanpito- (Fina) ja varastojärjestelmän (D365) välillä on 16 167,54 (1,1 % varaston arvosta). Kirjanpidon (Fina) varaston arvo on oikea.
D365:n varaston arvo oikaistaan vuoden 2021 aikana, ettei ero siirry eteenpäin
seuraavalle vuodelle. Lääkevaraston varastoero on -12 632,03 euroa (0,3 % varaston arvosta).
Sekä keskusvarasto, jatkossa Sairaala Novan keskusvarasto että lääkevarasto
ovat jatkuvan inventoinnin kohteena. Varastontarkastus on tehty vuosittain ja
yhteistyökokouksia varastokirjanpitojen laadun parantamiseksi on pidetty. Vuoden 2020 aikana tehtyjen varastontarkastusten tarkastuskertomus on nähtävänä
hallituksen kokouksessa.
Luottotappiot
Kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksessä on varauduttava varovaisuuden periaatteen mukaan saamisiin ja vastuisiin. Saamiset on kirjattava siten, että vain varmat saatavat ovat saamisia.
Vuoden 2020 aikana saatavia on talousjohtajan päätöksellä, varovaisuuden periaatteen mukaisesti, kirjattu luottotappioina kuluksi 0,6 m€. Seututerveyskeskuksen osalta talous- ja hallintopäällikön päätöksellä, varovaisuuden periaatteen
mukaisesti, on kirjattu luottotappiona kuluksi 0,1 m€. LIITTEINÄ 33H.3 ja 33H.4
ovat päätökset poistetuista saatavista, jotka on kirjattu kuluksi.
Asiakasmaksusaatavien luottotappiot on kirjattu vuosittain sairaanhoitopiirin
käyttämän perintätoimiston Intrum Justitian luottotappioesitysten sekä ulosoton
varattomaksi todettujen saatavien perusteella. Muiden saatavien osalta arviointi
luottotappioksi kirjattavista saatavista tehdään sairaanhoitopiirin talouden palveluissa.
Keskimääräisen poistettavan saatavan määrä on 71 euroa. Kuluksi kirjaaminen
ei merkitse sitä, että saatavien perinnästä luovuttaisiin. Poistetut asiakasmaksusaatavat on siirretty perintätoimistolle jatkoperintään.
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Pakollisten varausten muutokset
Kirjanpitolain varovaisuuden periaatteen mukaan vastuut on kirjattava realistisesti tulevaisuudessa odotettavien vastuiden mukaisesti. Kirjanpitolain mukaisesti tilikauteen kohdistuva varauksen muutos on kirjattava kuluksi. Mikäli varaus muuttuu, niin siitä aiheutuu tulosvaikutteinen kulukirjaus.
1.

Potilasvakuutus

Potilasvakuutuksen vastuun määrittely tapahtuu Potilasvakuutuskeskuksen yksipuolisella ilmoituksella vakuutuksenottajalle. Tilinpäätös on valmisteltu Potilasvakuutuskeskuksen antaman tiedon (12.1.2021) perusteella. Valmistelussa on
otettu huomioon vuoden 2021 alussa voimaan tullut uusi potilasvakuutuslaki.
Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut lausunnon (122/2020) potilasvakuutuslain muutoksen vaikutuksesta sairaanhoitopiirien tilinpäätöksiin ja tilinpäätös on valmisteltu kuntajaoston lausunnon mukaisesti.
Lausunnon mukaan ennen 1.1.2021 syntyneet Potilasvakuutuskeskuksen hallinnoimat täysomavastuiset vakuutusvastuut esitetään tilinpäätöksessä kuntajaoston lausunnon 108/2015 mukaisesti niin kauan kuin vastuita on jäljellä.
Sairaanhoitopiirin potilasvahinkovastuu 31.12.2020 on yhteensä 19,8 m€. Pakollisen varauksen osuus vastuusta on 18,0 m€. Pakolliseen varaukseen kirjattava
osuus vastuun muutoksesta on 0,4 m€. Siirtovelkoihin kirjataan vuonna 2021
maksettava osuus korvauksista, 1,6 m€.
Sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvä vastuu koostuu kokonaisuudessaan seuraavista osista:
-

-

Ilmoitettujen vahinkojen varaukset vuosilta 1987-2020, yhteensä
10,5 m€, joka on 0,2 m€ pienempi kuin 2019.
Ilmoittamattomien vahinkojen varaukset 7,3 m€, joka on 0,4 m€ suurempi kuin 2019.
Vahinkojen selvittelyvaraus 1,5 m€, joka on 0,1 m€ suurempi kuin
2019.
Varmuuslisä 0,4 m€, joka on saman verran kuin 2019.

2.

Ympäristövastuu Kinkomaalta myydystä tonttimaasta

-

Sairaanhoitopiirin pakollisiin varauksiin esitetään potilasvahinkovastuun lisäksi
varauksena Kinkomaan tontin pilaantuneen maa-aineksen puhdistamisen kustannukset, jotka ovat toteutumassa vuonna 2021.
Sairaanhoitopiiri on myynyt vuonna 2008 Kinkomaan sairaala-alueen kiinteistöineen. Kauppakirjassa todetaan, että ”mikäli kiinteistön alueella ilmenee muuta
ympäristönsuojelulain (YSL) mukaista ympäristön pilaantumista, minkä vaara on
aiheutunut myyjän toiminnan tai toimenpiteiden johdosta, vastaa myyjä näin
syntyvistä kustannuksista YSL 1:4 §:n aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Tällaisia kustannuksia ovat esim. puhdistus-, ennallistamis- ja pilaantumisvahinkokustannukset.” Vitapoliksen järjestämissä tutkimuksissa on löydetty pilaantuneita
maa-aineksia kaavassa asuinalueeksi tarkoitetulla alueella. Maa-aineksen puhdistamisesta on tehty kustannusarvio ja töiden toteuttamisesta on laadittu sopimus. Työt on suurimmalta osin toteutettu vuoden 2020 aikana ja tilinpäätöksessä 2019 tehtyä pakollista varausta on purettu toteutuneita menoja vastaava
summa. Työ jatkuu vielä alkuvuonna 2021. Arvioidut, vuonna 2021 toteutuvat
kustannukset ovat suunnitelman mukaan 41 150 €, mikä vastaa vuoden 2019 ti-
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linpäätöksen pakollisesta varauksesta käyttämätöntä osuutta. Tästä syystä esitetään, että vuoden 2020 tilinpäätöksessä pakollisena varauksena käsitellään
41 150 €.
Muut merkittävät vastuut
Tilinpäätöksessä esitetään tulosvaikutteisesti lomapalkkavelan muutos. Lomapalkkavelkaan sisältyy myös työntekijöiden oikeus lomarahaan. Kilpailukykysopimukseen sisältynyt lomarahan leikkaus oli voimassa 31.3.2020 saakka, joten
tilinpäätöksessä on otettava huomioon lomarahojen tason muutos lomapalkkavelassa. Tähän oli varauduttu myös vuoden 2020 talousarviossa. Yhteensä lomapalkkavelan muutos on 2,2 m€, muutokseen vaikuttavat myös muut tekijät kuin
lomarahaoikeus.
Johdannaissopimukset tullaan esittämään tilinpäätöksen liitetiedoissa.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää
1.

merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 33H.1 olevan materiaalitoimen johtaja Miia Paatolan
selvityksen keskusvaraston ja Sairaala Novan keskusvaraston arvoista ja hyväksyä varastoeron kirjauksen 40 778,62 euroa esityksen mukaisesti.

2.

merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 33H.2 olevan sairaala-apteekkari Kirsi Juurisen selvityksen sairaala-apteekin varastoeroista ja hyväksyy varastoeron yhteensä
-12 632,03 euroa.

3.

, että potilasvakuutusmaksuihin liittyvä pakollisen varauksen muutos on 404 105
euroa.

4.

, että Kinkomaan pilaantuneen maa-aineksen puhdistamiseen liittyvä vastuu
kustannuksista 41 150 euroa käsitellään pakollisena varauksena.

5.

, että vuoden 2020 tilinpäätöksen valmistelua jatketaan sillä periaatteella, että
tilikauden alijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan.

6.

, että vuoden 2020 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos Seututerveyskeskuksen tulos kirjataan liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

7.

merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 33H.3 olevan talousjohtaja Aija Suntioisen tiedoksiannon saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi.

8.

merkitä tiedoksi LIITTEENÄ 33H.4 olevan hallinto- ja talouspäällikkö Salla Mannin päätöksen Seututerveyskeskuksen saatavien kirjaamisesta luottotappioiksi.

9.

merkitä tiedoksi saamansa selostuksen vuoden 2020 tilinpäätöksen ennakkotiedosta ja selvityksen vastuiden muutosten vaikutuksesta tilikauden tulokseen.

10.

antaa tarpeelliseksi katsomansa muut tilinpäätöksen jatkovalmistelua koskevat
ohjeet.
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Kh 33H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Talouden palvelut
Talousjohtaja Aija Suntioinen

17

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY
Hallitus

KOKOUS
24.2.2021

18

Kh 34H
VUODEN 2021 TALOUSARVION MUUTOKSET
Asian valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.
Uniapneatutkimusten toiminnan siirto
Valtuusto hyväksyi 4.12.2020 kokouksessaan talousarvion vuodelle 2021. Tuolloin oli tiedossa, että yhtenäisen maakunnallisen hoitokäytännön varmistamiseksi valmisteltiin uniapneatutkimusten siirtoa Jyväskylän osalta kaupungin omaksi
toiminnaksi. Alueellisen hoitoketjun mukaisesti uniapneatutkimukset kuuluvat
perusterveydenhuollon vastuulle. Muun maakunnan ja osittain Jyväskylänkin
osalta toiminta on ollut näin jo muutaman vuoden ajan. Asia oli kuitenkin talousarviota valmisteltaessa kesken ja vasta etenemässä Jyväskylän päätöksenteossa. Tästä syystä muutoksesta aiheutuvia vaikutuksia ei voitu ottaa huomioon
vielä sairaanhoitopiirin talousarviossa.
Nyt valmistelu on edennyt siihen pisteeseen, että asiasta on mahdollista tehdä
toiminnan muutosta vastaava muutos myös talousarvioon. Talousarvion muutokset koskevat tuloissa jäsenkuntien kiinteän laskutuksen kokonaissummaa ja Jyväskylän maksuosuutta, sairaanhoitotoiminnan tuloja ja menoja sekä sen myötä
koko kuntayhtymän tuloja ja menoja. Vaikutukset rahoituslaskelmaan ovat teknisiä, eikä muutos vaikuta sairaanhoitotoiminnan eikä kuntayhtymän tulostavoitteeseen. Muutoksella ei ole vaikutusta myöskään muiden kuntien hoitopalvelujen
laskutukseen.
Esityslistan LIITTEENÄ 34H.1 on talousarviolaskelmat, joissa ilmenevät muutokset alkuperäiseen talousarvioon:
•
Sairaanhoitotoiminnan tuloslaskelma
•
Kuntayhtymän tuloslaskelma
Valtuusto hyväksyi 4.12.2020 talousarvion yhteydessä hoitopalvelujen laskutuksen perusteet. Niiden mukaan hallitus päättää kiinteään laskutukseen tehtävistä
muutoksista.
Hallituksen päätettäväksi valmistellaan myöhemmin jäsenkunnittain kiinteän laskutuksen tulot ja palvelualueiden sitovuustasojen muutokset. Nyt esitettävät
muutokset tulevat voimaan 1.1.2021, kuitenkin niin, että Jyväskylän kiinteän
laskutuksen kuukausittaista summaa muutetaan teknisesti 1.4.2021 alkaen.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
1.

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2021
talousarviossa valtuustoon nähden sitovan erän jäsenkuntien laskutuksen suuruudeksi 291 514 783 euroa.

2.

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy informatiivisina
laskelmina LIITTEESSÄ 34H.1 olevat sairaanhoitotoiminnan ja kuntayhtymän tuloslaskelmat.
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Kh 34H, 24.2.2021
Päätös:
1. – 2. Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
Talousjohtaja Aija Suntioinen
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Kh 35H
ESITYS UNA OY:N NIMITYSTOIMIKUNNAN JÄSENEKSI
Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.
UNA Oy:n hallitus pyytää 19.2.2021 saapuneella pyynnöllä omistajia tekemään
esityksen nimitystoimikunnan jäsenestä. Päätöksen nimitystoimikunnan jäsenistä
tekee UNA Oy:n osakaskokous 16.3.2021. Esityksessä on huomioitava myös Esko Systems Oy:n edustaminen muiden organisaatioiden lisäksi.
Nykyisen nimitystoimikunnan jäsen Risto Miettunen edustaa KYS Ervaa ja Istekki
Oy:tä.
Pyyntö on talletettu hallituksen Arkkiin.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus esittää, että sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen nimetään UNA
Oy:n nimitystoimikunnan jäseneksi.
Kh 35H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
UNA Oy, sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen
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Kh 36H
SAIRAALA NOVA -PROJEKTIN LÄPIKÄYNTI; ULKOPUOLISEN SELVITYKSEN KÄSITTELY
Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670
ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.
Hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2020 (Kh 207H) esittää valtuustolle Sairaala
Novan päivitetyn kustannusarvion hyväksymistä. Samassa yhteydessä hallitus
päätti, että kustannusten noususta tilataan ulkopuolinen selvitys. Sairaala Novan
talous- ja tuottavuustavoitteiden toteutumista seuraava ohjausryhmä valmisteli
selvitettävät aihekokonaisuudet. Selvityksen tuli olla valmis määräajassa, tammikuun 2021 loppuun mennessä.
Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 4.12.2020 (Kv 7) Sairaala Novan päivitetyn
kustannusarvion. Lisäksi valtuusto päätti seuraavaa: ”Alkuvuodesta 2021 saatavan selvityksen perusteella tulee arvioida mahdolliset ja tarvittavat toimenpiteet
ennen tilinpäätöksen hyväksymistä. Kuntien kanssa sovittu jäsenkuntalaskutuksen taso vuosille 2021 - 2024 ei muutu.”
Ulkopuolisen selvityksen laati KPMG Oy Ab. Selvityksessä on käyty läpi Sairaala
Nova -hanke. Selvitystyön tavoitteena oli löytää vastaukset siihen, miksi hankkeen kustannukset ovat ylittyneet sekä lisäksi selvittää päätöksentekoon, tiedottamiseen ja projektinjohtoon liittyviä kysymyksiä. Selvityksessä keskitytään erityisesti hankkeen hallintoon, johtamiseen raportointiin ja tiedonkulkuun sekä
kustannusten seurantaan ja niiden ohjaukseen.
Raportti valmistui aikataulun mukaisesti tammikuun lopussa 2021. Raporttiluonnos on käsitelty toimeksiannon ohjausryhmässä tammikuussa 2021.
Tämän jälkeen raporttia on käsitelty seuraavasti:
-

sairaanhoitopiirin hallituksessa 27.1.2021 johtajan katsauksessa sekä
kuntakokouksessa 9.2.2021.

Raportin suositusten pohjalta on valmisteltu toimenpideohjelma sen varmistamiseksi, että kehittämisehdotukset huomioidaan jatkossa sairaanhoitopiirin menettelytavoissa.
KPMG:n laatima raportti on esityslistan LIITTEENÄ 36H.1.
Toimenpideohjelma on valmistelussa ja luonnos on talletettu hallituksen Arkkiin.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää
1.

merkitä raportin tiedoksi

2.

hyväksyä raportin pohjalta laaditun toimenpideohjelman

3.

esittää, että valtuusto käsittelee esityslistan LIITTEENÄ 36H.1 olevan KPMG:n
laatiman raportin ja merkitsee tiedokseen laaditun toimenpideohjelman.
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Kh 36H, 24.2.2021
Päätös:
1. – 3. Ehdotus hyväksyttiin.
Toimenpideohjelma on pöytäkirjan LIITTEENÄ 36H.2.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
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Kh 37H
KYS-ERVA ERIKOISSAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
Asian valmistelija va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva, puh. 014 269 1680.
Terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on järjestettävä yhteistyössä alueensa erikoissairaanhoito. Lain mukaan
alueen sairaanhoitopiirien on tehtävä tästä erikoissairaanhoidon järjestämissopimus. Sopimuksessa on sovittava erityisvastuualueeseen kuuluvien sairaanhoitopiirien kuntayhtymien työnjaosta ja toiminnan yhteensovittamisesta sekä uusien menetelmien käyttöönoton periaatteista.
Erikoissairaanhoidon järjestämissopimus on laadittava valtuustokausittain (L
43.1) ja se tulee hyväksyä sairaanhoitopiirien valtuustoissa (L 43.3).
Järjestämissopimuksen tulee noudattaa Valtioneuvoston asetusta
(24.8.2017/583) kiireellisen hoidon perusteista ja päivystyksen erikoisalakohtaisista edellytyksistä sekä Valtioneuvoston asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta
ja eräiden tehtävien keskittämisestä (24.8.2017/582).
Vuonna 2018 voimaan tulleet asetukset aiheuttivat keskustelua asetusten tarkoituksenmukaisuudesta ja yhteensopivuudesta joillakin erikoisaloilla. Joidenkin
toimenpiteiden lukumäärien tarkoituksenmukaisuus ja tietyt ristiriitaisuudet herättivät myös keskustelua.
KYS ervassa ei ole lain edellyttämää voimassa olevaa järjestämissopimusta.
Vaikka erikoissairaanhoidon palvelujen järjestelyt vastaavat pääosin vallitsevaa
lainsäädäntöä, ervan alueella ei ole aikaisemmin onnistuttu sopimaan eräitä toimenpiteitä koskevista järjestelyistä asetusten puitteissa.
30.12.2020 tuli lausuntokierrokselle luonnos muutoksesta valtioneuvoston asetukseksi erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä.
Asetusta erikoissairaanhoidon työjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä on
muutettu asetuksen 6 ja 7 §:ien osalta. Nämä pykälät koskevat viiteen yliopistosairaalaan keskitettävää hoitoa ja toimenpiteiden valtakunnallisesti pienen määrän perusteella keskitettävää hoitoa. Asetuksesta poistettiin maininta siitä, että
6§ mukaisia toimenpiteitä voitaisiin erityisestä syystä tehdä viiden yliopistollisen
sairaalan lisäksi myös muussa vastaavan tasoisessa sairaalassa. Tämä tunnettiin
nk. Jyväskylä -pykälänä.
Asetusmuutoksen tiimoilta on vuoden 2020 aikana käyty lukuisia neuvotteluita
KYS ervan sairaanhoitopiirien johtajien, johtajaylilääkärien, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Näiden
neuvotteluiden tuloksena asetukseen tehtiin muutoksia, jotka ovat Ksshp:lle
kriittisten tärkeitä. Tärkeä muutos on rintaelikirurgian ja ruokatorvisyöpäkirurgian poistaminen asetuksesta. Muita tärkeitä lievennyksiä ovat peräsuolisyöpäkirurgian siirtäminen 7§:ään ja muiden syöpien maksaetäpesäkkeiden poistoleikkausten salliminen. Lisäksi erityisesti Sosterin ja Essoten kannalta tärkeitä lievennyksiä ovat 7§:ään tehdyt joustot vuosittaisista leikkausvolyymirajoista. Perusteena ovat sairaaloiden päivystysvalmiuden ylläpitämiseen vaadittava toiminta ja sairaaloiden yleinen elinvoimaisuus. Lievennykset koskevat erityisesti tekonivelkirurgiaa ja rintasyöpäkirurgiaa.
Muutokset kokonaisuutena mahdollistivat sen, että KYS ervan sairaanhoitopiirit
kykenivät saavuttamaan yksimielisyyden luonnoksesta järjestyssopimukseksi.
Asia on viimeksi ollut esillä KYS ervan johtoryhmien kokouksessa 26.-27.1.2020,
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jossa sovittiin kuluvaa valtuustokautta koskeva järjestämissopimus vietäväksi
käsiteltäväksi Keski-Suomen sairaanhoitopiirin, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Essoten) eikä Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosterin) valtuustoihin.
Sopimusluonnos liitteineen on esityslistan LIITTEENÄ 37H.1.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus
1.

hyväksyy päivitetyn järjestämissopimuksen liitteineen LIITTEEN 37H.1 mukaisesti.

2.

esittää järjestämissopimuksen liitteineen valtuuston hyväksyttäväksi sekä

3.

valtuuttaa va. johtajaylilääkärin tekemään järjestämissopimukseen liitteineen
teknisluontoisia korjauksia, mikäli tarvetta tähän muiden sairaanhoitopiirien hallintoelinten käsittelyssä ilmenisi.

Kh 37H, 24.2.2021
Päätös:
1. – 3. Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
KYS Erva sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY
Hallitus

KOKOUS
24.2.2021

25

Kh 38H
OMISTAJAOHJAUKSEN PERIAATTEET
Asian valmistelijat hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh 014 269 1466 ja talousjohtaja Aija Suntioinen, puh. 014 269 3370.
Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää strategiasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta. Kuntayhtymän omistajapolitiikka määrittelee,
millaista omaisuutta kuntayhtymä hankkii ja missä tehtävissä ja hankkeissa kuntayhtymä on mukana omistajana ja sijoittajana.
Omistajapolitiikassa yhtiöille asetetaan strategisia kehittämistavoitteita sekä tavoitteita toiminnan tuloksellisuudelle, kuten vaikuttavuudelle, laadulle, kustannustehokkuudelle, kannattavuudelle, omaisuuden arvon kehittymiselle ja tulokselliselle käytölle.
Konserniohje on omistajaohjauksen väline tytäryhteisöissä. Omistajaohjauksella
varmistetaan, että tytäryhteisö toimii kuntayhtymän tahdon ja tavoitteiden mukaisesti.
Sairaanhoitopiirin valtuusto on hyväksynyt sairaanhoitopiirin omistajaohjauksen
periaatteet kokouksessaan 3.10.2014.
Viime vuosina sairaanhoitopiirin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja
sairaanhoitopiirin omistuksissa on tapahtunut paljon muutoksia toiminnan uudelleenorganisointien myötä. Omistajaohjauksen periaatteiden päivittäminen on
tästä syystä ajankohtaista. Päivityksessä on huomioitu kuntalain määräykset sekä voimassa olevat suositukset kuntien ja kuntayhtymien omistajaohjauksen ja
konserniohjeen osalta. Samassa yhteydessä esitetään hyväksyttäväksi sairaanhoitopiirin konserniohje.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää esittää,
että valtuusto päättää hyväksyä LIITTEENÄ 38H.1 olevan omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje -asiakirjan.
Kh 38H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote
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Kh 39H
KSSHP:N HALLINTOSÄÄNTÖ JA SEN PÄIVITTÄMINEN 1.4.2021
Asian valmistelija hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.
Taustaa
Hallintosääntö on asiakirja, joka ohjaa kuntien ja kuntayhtymien päätöksentekoa ja
toimintaa. Hallintosäännössä määrätään sairaanhoitopiirin eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto päättää hallintosäännön sisällöstä ja siihen
tehtävistä muutoksista.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin valtuusto on 27.4.2018 (Kv 6) päättänyt Sairaala
Novan johtamisjärjestelmästä ja uudesta hallintosäännöstä, joka on tullut voimaan
1.9.2018. Valtuusto on muuttanut hallintosääntöä 30.11.2018 (Kv 11) siten, että
nykyinen hallintosääntö on ollut voimassa 1.12.2018 alkaen.
Sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan 11.12.2019 (225H) todennut, että on
tullut aika käynnistää hallintosäännön päivittäminen, sen sisältämien valta- ja vastuusuhteiden selkeyttämiseksi. Asian valmistelusta on vastannut sairaanhoitopiirin
johtoryhmä. Muutosehdotuksia on valmisteltu henkilöstölle suunnatusta kyselystä
saadun palautteen sekä johtoryhmässä käydyn keskustelun pohjalta.
Asian valmistelua on esitelty mm. sairaanhoitopiirin hallituksessa (29.4., 17.11.,
4.12., 16.12.2020 ja 28.1.2021) ja valtuustossa (12.6.2020) sekä johtajafoorumissa (27.10.2020) ja sairaanhoitopiirin neuvostossa (13.5.2020 ja 3.2.2021).
Hallintosäännön päivitystä koskeva ehdotus
Asian valmistelussa on lähdetty siitä, että valtuuston vuonna 2018 hyväksymää
johtamisjärjestelmää ei muuteta. Hallintosääntöön esitetään tehtäväksi vain sellaiset muutokset, jotka ovat tarpeen päätöksenteon selkeyttämiseksi. Muutokset esitetään 11.3.2021 kokoontuvan valtuuston hyväksyttäviksi. Päivitetty hallintosääntö
tulisi voimaan 1.4.2021.
Muutosehdotuksina:
- Nykyinen hallintosääntö painottuu henkilöstöasioita koskevaan toimivaltaan.
Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösvalta sairaanhoitopiirin toimintaa ja taloutta koskevissa asioissa pyritään tuomaan nykyistä paremmin esille.
- Hallintosäännössä mainitut johtamisjärjestelmää, toimielinorganisaatiota ja
henkilöstöorganisaatiota koskevat asiat järjestetään uudelleen. Hajallaan oleva
henkilöstöasioita koskeva päätösvalta kootaan omaan osioonsa.
- Sairaanhoitopiirin valtuuston ja hallituksen valitsemien viranhaltijoiden osalta
siirrytään noudattamaan ”yhden yli” periaatetta.
- Kliinis-hoidollinen toiminta, sitä koskevat valta-, vastuu- ja raportointisuhteet
selkiytetään.
- Johtajaylilääkärin ja johtajaylihoitajan tehtävät, vastuu ja rooli asiantuntijajohtajina täsmennetään.
- Palvelualueiden jako toiminnallisiin kokonaisuuksiin ja toimintayksiköihin sekä
niiden vastuuhenkilöiden rooli ja tehtävät selkiytetään
- Sähköistä kokouskäytäntöä koskevat päätöksentekotavat huomioidaan toimielinten työskentelyssä.
- Hallituksen toimivaltaa talousarvion täytäntöönpanon ohjeistamisessa vahvistetaan.
- Erillisestä hallintosäännön soveltamisohjeesta luovutaan.
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Osa hallintosäännön soveltamisohjeen määräyksistä sisällytetään hallintosääntöön.
Soveltamisohje sisältää myös koko joukon mm. hankintoja ja investointeja koskevaa toimivaltaa. Tähän liittyen sairaanhoitopiirin hallitus tulee antamaan erillisen
ohjeen hankinnoissa noudatettavista periaatteista sekä päättää hankintarajoista ja
-valtuuksista. Tämä toteutetaan talousarvion täytäntöönpano-ohjeella, jonka sairaanhoitopiirin hallitus antaa vuosittain, ja joka sisältää määräyksiä myös mm.
käyttöomaisuutta koskevasta toimivallan jaosta.
Hallintosäännön sisältö on pyrittävä pitämään mahdollisimman ajattomana, koska
sen muuttaminen vaatii aina valtuuston päätöksen. Hallintosäännössä määrättyä
toimivaltaa voi hallitus tai sairaanhoitopiirin viranhaltija siirtää edelleen alaiselleen
viranhaltijalle. Hallintosääntöön ei ole tarpeen ottaa myöskään sellaista viranhaltijoiden toimivaltaa, joka määräytyy erityislainsäädännön mukaan. Tällainen toimivalta voidaan huomioida yksittäisen viranhaltijan tehtävissä ja toimenkuvassa.
LIITE 39H.1: Luonnos hallintosäännön päivitykseksi 1.4.2021 alkaen.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää
esittää, että valtuusto päättää hyväksyä esityslistan liitteenä olevan luonnoksen
mukaisen hallintosäännön päivityksen.
Kh 39H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Hallintolakimies Pauliina Mäenpää oli kokouksessa läsnä asian käsittelyn ajan.
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Kh 40H
PATOLOGIAN JA KUVANTAMISEN YHTEISTYÖ KYS-ERVA SAIRAANHOITOPIIRIEN JA
HUS-DIAGNOSTIIKKAKESKUKSEN KANSSA
Asian valmistelijat palvelujohtaja Jouni Ranua, puh. 014 269 3542, ylilääkäri Kirsi
Timonen, puh. 014 269 5441 ja ylilääkäri Ville Mäki, puh. 014 269 3646, ylilääkäri
Jan Böhm, puh. 014 269 1583 ja ylilääkäri Urho Sompa, puh. 014 269 5183.
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) solmivat kesällä 2020 yhteistoimintasopimuksen, jonka tarkoituksena on hyödyntää sopijapuolten asiantuntemusta ja
resursseja tehokkaalla tavalla, varmistaa laboratoriodiagnostiikkaan vaadittava erityisosaaminen ja sen kehittyminen sekä edistää uusien laboratoriotutkimusmenetelmien käyttöönottoa potilashoitoa edistävästi. Sopijapuolten tarkoituksena on
edelleen turvata laboratoriopalveluiden jatkuvuus poikkeusoloissa.
Tämän sopimuksen ulkopuolelle jäivät patologian palvelut ja kuvantamisen palvelut, joita tuotetaan HUS diagnostiikkakeskuksessa. 4.11.2019 HUS toimitusjohtaja
Juha Tuominen ja Diagnostiikkakeskuksen johtaja Lasse Lehtonen tekivät aloitteen
yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja HUS
Diagnostiikkakeskuksen kanssa myös patologian ja muun kuvantamisen osalta.
HUS:in ja KYS ervan sairaanhoitopiirien patologian ja kuvantamisen yhteistyö oli
esillä helmikuussa KYS ervan johtoryhmien yhteistyökokouksessa. Myös kaikki
muut ervan sairaanhoitopiirit/kuntayhtymät olivat halukkaita osallistumaan selvitykseen.
Talent Vectia selvitti kuvantamisen (kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia,
radiologia) ja patologien palveluiden yhteistyön tiivistämistä HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan sairaanhoitopiirien välillä ja millaisia hyötyjä yhteistyöllä voidaan tavoitella.
Selvitystyöskentelyyn osallistui neljä asiantuntijatyöryhmää diagnostisen erikoisalajaon mukaisesti:
1.
2.
3.
4.

Radiologia
Patologia
Kliininen neurofysiologia
Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede

Työryhmät tunnistivat yhteensä 48 aluetta, joilla yhteistyö voidaan tiivistää. Nämä
liittyvät palvelujen saatavuuden varmistamiseen, parhaiden toimintamallien ja uusien tekniikoiden omaksumiseen, koulutukselliseen ja tutkimukselliseen yhteistyöhön ja myös sitä kautta kustannusvaikuttavuuden kasvuun ja kustannusten nousun
hillintään mm. hankintayhteistyötä kehittämällä. Huomionarvoista on, että KYS ervan sairaanhoitopiirien välisen yhteistoiminnan kehittämiseen liittyy merkittävä potentiaali, jonka hyödyntämisessä voidaan käyttää apuna HYKS ervan alueella tehdyn vastaavan kehitystyön oppeja.
Euromääräisen hyötyarvion ryhmät laativat yhteensä 11 yhteistyöaihioista. Yhteistyöaihioiden lisäksi kustannushyötyjä on tarkasteltu hinnastovertailun sekä kokonaiskustannusvertailun kautta. Hinnastovertailussa on laskettu alueellinen hyötypotentiaali käyttämällä aina edullisinta toimenpidekustannusta. Koska toimijoiden tutkimushinnoissa on tavoitteena nollakate, vertailun keskeinen oletus on, että yksittäisen tutkimuksen hinta kuvaa toiminnallista tehokkuutta. Lisäksi on laskettu kolme eri tehostumisskenaariota kuvantamisen ja patologian kokonaiskustannuksia
hyödyntämällä. Kokonaiskustannusvertailun tavoitteena on luoda vertailuaineisto
kahdelle muulle näkökulmalle. Taloudellisen potentiaalin osalta on huomioitava, et-
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tä se koostuu selvityksen aikaisesta parhaasta arviosta. Jos yhteistyö päätetään tiivistää, arviot täydentyvät jatkotyöskentelyn aikana. Diagnostiikan luonteen takia
kaikki hyödyt eivät realisoidu kuvantamisen ja patologian yksiköissä, vaan esimerkiksi muissa erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksiköissä. Lisäksi
kaikkia hyötyjä ei voida käsitellä pelkästään talouden kautta.
Työryhmien tuottamien yhteistyöaihioiden kokonaishyödyksi on arvioitu noin 3,4
M€. Hinnastovertailun osalta kokonaispotentiaali KYS ervan alueella on noin 24 miljoonaa euroa. Selvityksen johtopäätöksenä esitettiin, että yhteistyön tiivistämisen
mahdollinen taloudellinen hyöty olisi neljännes hinnastovertailun potentiaalista,
6 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä vastaisi kuvantamisen ja patologian 7,1 % tehostumista KYS ervan alueella. Täysmääräisen potentiaalin saavuttamiseen oletetaan kuluvan noin viisi vuotta.
Selvityksen mukaan yhteistyön tiivistämisen riskit liittyvät pitkälti yhteistyön mahdollistamiseen, hyötyjen näkyväksi tekemiseen sekä toimintaympäristön tuomaan
aikataulupaineeseen ja epävarmuuteen.
Selvitys on käsitelty sekä KYS ervan sairaanhoitopiirien johtoryhmien palaverissa,
että osittain HUS ja sairaanhoitopiirien keskinäisissä palavereissa. Yhteistyötä kannatettiin laajalti. HUS on valmistellut yhteistyösopimuksen pohjan, joka on käynyt
kaikkien sairaanhoitopiirien hallinnoissa kommentoitavana ja siitä on muokattu versio, joka on lähetetty vielä sairaanhoitopiirien hyväksyttäväksi.
Nyt neuvotellulla HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan sairaanhoitopiirien välisellä yhteistyösopimuksella yhteistyötä viedään eteenpäin. Toteutuksissa hyödynnetään aikaisemman yhteistyön parhaita käytäntöjä ohjausryhmätyöskentelystä ja
hankkeiden toteutuksesta. Oletuksena on, että asiantuntijaryhmät jatkavat toimintaansa ja hankkeen ohjausryhmä asettaa tavoitteet sekä luo työryhmille toimintaedellytyksiä.
Selvitys yhteistyöstä on lisätty hallituksen Arkkiin.
Luonnos yhteistyösopimuksesta liitteineen on esityslistan LIITTEENÄ 40H.1. Liite
jaetaan esityslistan mukana hallituksen kokoukseen osallistuville.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus
1.

merkitsee tiedoksi tehdyn yhteistyöselvityksen HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS
ervan sairaanhoitopiirin välillä.

2.

päättää että,
a)

yhteistyö HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan muiden sairaanhoitopiirien kanssa voidaan käynnistää,

b)

sairaanhoitopiirin johtaja voi allekirjoittaa sopimuksen yhteistyön tiivistämisestä HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan sairaanhoitopiirien välillä,

c)

valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa tekemään
sopimukseen teknisluontoisia muutoksia.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY
Hallitus

KOKOUS
24.2.2021

30

Kh 40H, 24.2.2021
Päätös:
1. – 2. Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
HUS-Diagnostiikkakeskus, KYS erva sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät, palvelujohtaja Jouni Ranua, ylilääkärit Kirsi Timonen, Jan Böhm,
Ville Mäki ja Urho Sompa
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Kh 41H
FIMLAB LABORATORIOT OY:TÄ KOSKEVAN OSAKASSOPIMUKSEN UUDISTAMINEN
Asian valmistelija sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670.
Fimlab Laboratoriot Oy:n osakassopimus on laadittu alun perin vuonna 2011 Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä yhtiön välillä.
Sittemmin yhtiön omistuspohja on laajentunut siten, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on tullut yhtiön osakkaaksi ja liittynyt osakassopimuksen osapuoleksi vuonna
2014 tehdyllä liittymissopimuksella ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on
vastaavasti liittynyt sen osapuoleksi vuonna 2018 tehdyllä liittymissopimuksella.
Edellä mainittujen pääosakkaiden ohella yhtiöön ovat tulleet pienemmillä omistusosuuksilla pienosakkaiksi Satakunnan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit
sekä NordLab -liikelaitoskuntayhtymä. Pienosakkaat ovat vuonna 2018 liittyneet
osakassopimuksen osapuoliksi allekirjoittamalla liittymis- ja muutossopimuksen.
Sopimuksella, jonka Vaasan sairaanhoitopiiri on osaltaan allekirjoittanut vuonna
2020, on sovittu Vaasan sairaanhoitopiirin osakemäärän kasvattamisesta ja sen
aseman muuttumisesta yhdeksi yhtiön pääosakkaaksi sekä siihen liittyvistä muutoksista osakassopimukseen.
Edellä kuvatusta yhtiön omistuspohjan laajentumisesta johtuen yhtiön osakassopimus useine liittymis- ja muutossopimuksineen on muodostunut laajaksi dokumentiksi, jonka teksti on paikoin vaikeasti tulkittavaa ja eräin osin myös vanhentunutta.
Yhtiö on valmistellut osakassopimuksen päivityksen pääosakkaiden antamien linjausten mukaisesti. Uudessa sopimuksessa korostuu yhtiön asema omistajiensa sidosyksikkönä sekä tämän edellyttämä hallintomalli. Pienosakkaiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin muutoksilla ei ole vaikutusta.
Uudistettu Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskeva osakassopimus on esityslistan LIITTEENÄ 41H.1. Liite ei ole vielä julkinen (JulkL 6 § kohta 8).
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus
1.

hyväksyy Fimlab Laboratoriot Oy:tä koskevan uudistetun osakassopimuksen sekä

2.

valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan sopimuksen sekä
hyväksymään siihen tarvittaessa vähäisiä teknisluonteisia muutoksia.

Kh 41H, 24.2.2021
Päätös:
1. – 2. Ehdotus hyväksyttiin.
Hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell poistui esteellisenä kokouksesta (yhteisöjäävi)
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.
Kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen I varapuheenjohtaja Tony Melville.

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KY
Hallitus

KOKOUS
24.2.2021

32

Tämä asiakohta käsiteltiin asiakohdan Kh 46H käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen.

Päätöksen toimeenpano
Ote
Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Johtamisen palvelut
Fimlab Laboratoriot Oy
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Kh 42H
KIRURGIAN OSTOPALVELUN SÄÄNTÖKIRJAN MUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN
Asian valmistelija palvelujohtaja Jyrki Jalkanen, puh. 014 269 1143. Lisätietoja ylilääkäri Matti Kairaluoma, puh. 014 269 3133 ja järjestelmäasiantuntija Mervi Temonen, puh. 014 269 2683.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä käytössä olevaan kuntoutustoiminnan hallinnoimaan Effector –tietojärjestelmään liitettiin syksyn 2015 aikana palveluseteliosio, joka mahdollisti palvelusetelin käytön. Palveluseteli-järjestelmän lisenssi oikeuttaa
tämän järjestelmän käytön myös kaikissa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueen
terveyskeskuksissa ja kunnissa.
Palveluseteli on sairaanhoitopiirin / kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle
myöntämä sitoumus korvata palvelun tuottajan antaman palvelun kustannukset sairaanhoitopiirin/ kunnan ennalta määrittelemään arvoon asti. Palveluseteli on yksi
sairaanhoitopiirin/ kuntien käytössä oleva palveluiden järjestämistapa. Palvelusetelin
järjestämistä ohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki (569/2009) ja siihen liittyväsosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain 12 §:n muutos
(570/2009).
Tällä hetkellä palvelusetelillä ostettavaa palvelua sairaanhoitopiirissä on peruukkipalvelu, tukipohjallispalvelu, lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalvelut (fysio-, toiminta-, lymfa-, puhe- ja jalkaterapia sekä jalkojenhoito), silmätautien vastaanoton palvelut (silmätautien erikoislääkärin vastaanotto, OCT ja näkökenttätutkimus), kirurgian ostopalvelu (vasektomia) , psykiatrian ostopalvelu sekä seututerveyskeskuksessa
käytössä oleva yleislääkärin vastaanoton palveluseteli ja koululaisten silmälääkärin
vastaanoton palveluseteli.
Uutena palvelusetelinä on valmisteltu käyttöön otettavaksi 1.3.2021 alkaen nivustyrän leikkaus. Tämä sisällytetään uutena palvelusetelituotteena kirurgian ostopalvelun sääntökirjaan.
Palveluseteli on ensisijainen palvelumuoto, mutta asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä palvelusetelistä. Jos potilas kieltäytyy palvelusetelistä, hänet hoidetaan KeskiSuomen sairaanhoitopiirissä jonotilanteen mukaan, mutta hoitotakuun piiriin hoito ei
enää kuulu.
Palvelusetelin tavoitteena on
o parantaa palvelujen saatavuutta
o mahdollistaa hoitotakuun noudattaminen sairaanhoitopiirin tarjoamien palvelujen ruuhkautuessa
o monipuolistaa palvelutuotantoa sekä
o edistää kuntien elinkeinotoimen ja yksityisten palveluntuottajien yhteistyötä.
Hallintosäännön soveltamisohjeen mukaan hallitus hyväksyy palvelusetelin käyttöä
koskevan sääntökirjan muutoksen.
Muutettu palvelusetelin sääntökirja on esityslistan LIITTEENÄ 42H.1. Muutokset näkyvät punaisella fontilla.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää hyväksyä kirurgian palvelusetelin käyttöä koskevan muutetun sääntökirjan LIITTEEN 42H.1 mukaisesti.
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Kh 42H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

Päätöksen toimeenpano
Ote

Pöytäkirjan tarkastajien
nimikirjaimet

Palvelujohtaja Jyrki Jalkanen, ylilääkäri Matti Kairaluoma ja järjestelmäasiantuntija Mervi Temonen
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Kh 43H
EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOTEVIRTUAALIKIRJASTO OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN
15.4.2021
Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.
Sotevirtuaalikirjasto Oy:n yhtiökokous pidetään 15.4.2021 klo 14 – 15, kokous
toteutetaan Teams-etäyhteydellä.
Kokousmateriaali toimitetaan myöhemmin.
Kokouskutsu ja aineisto tallennetaan hallituksen Arkkiin myöhemmin.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus nimeää sairaanhoitopiirin edustajan Sotevirtuaalikirjasto Oy:n
yhtiökokoukseen ja antaa hänelle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet.
Kh 43H, 24.2.2021
Päätös:
Hallitus nimesi yksimielisesti edustajakseen hallintolakimies Pauliina Mäenpään
ja antoi hänelle tarpeelliset ohjeet.
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Kh 44H
LAUSUNTOPYYNTÖ HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA EDUSKUNNALLE SOSIAALIJA TERVEYDENHUOLLON JA PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÖN SEKÄ ERÄIHIN
MUIHIN LAKEIHIN TEHTÄVISTÄ MUUTOKSISTA SOTE-UUDISTUKSESTA JOHTUEN
(SOTE100)
Asian valmistelijat sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen, puh. 014 269 1670
ja va. johtajaylilääkäri Juha Paloneva, puh. 014 269 1680. Lisätietoja hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.
Sosiaali- ja terveysministeriö, sisäministeriö, oikeusministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja valtiovarainministeriö valmistelevat sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen
lainsäädäntöön sekä eräihin muihin lakeihin tehtäviä muutoksia, jotka johtuvat
hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä (HE 241/2020 vp).
Em. ministeriöt pyytävät lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi.
Tausta
Pääministeri Marinin hallitus antoi 8.12.2020 esityksen eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE
241/2020 vp). Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uuden hallintotason, hyvinvointialueiden, perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait, joita ovat laki
hyvinvointialueesta, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä, laki pelastustoimen järjestämisestä, laki sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimenjärjestämisestä Uudellamaalla sekä niiden yhteinen voimaanpanolaki, hyvinvointialueiden rahoituslaki sekä ehdotukset kuntien valtionosuutta koskevan
lainsäädännön, verolainsäädännön, hyvinvointialueen henkilöstöä koskevan lainsäädännön sekä eräiden yleishallintoa koskevien lakien muuttamiseksi.
Esityksen valmistelussa mukana olevien ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöä on tarpeen päivittää vastaamaan edellä mainittua sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta koskevaa uutta sääntelyä.
Tavoitteet
Lausuntopyynnön kohteena olevalla hallituksen esitysluonnoksella ehdotettaisiin
tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöön hyvinvointialueiden
perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta
koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset. Lisäksi tehtäisiin Uudenmaan erillisratkaisuun liittyvä tietojohtamista koskeva sisällöllinen täydennys. Näillä muutoksilla päivitettäisiin eri hallinnonalojen lainsäädäntö vastaamaan uutta rakenteellista toimintakenttää ja järjestämisvastuuta. Esityksen tavoitteena ei ole puuttua lainsäädäntöön sisällöllisesti edellä kuvattua Uudenmaan
erillisratkaisua koskevaa täydennystä lukuun ottamatta.
Lausuntopyyntö on talletettu hallituksen Arkkiin.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää todeta selostusosassa mainitusta hallituksen esityksestä lausuntonaan seuraavaa:
Keski-Suomen sairaala Novassa on mahdollista suorittaa ennalta sovittuja koulutusjaksoja lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta. Kliinisen vaiheen hajautetussa
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opetuksessa opiskelijat tutustuvat eri erikoisalojen käytännön toimintaan ja saavat päivittäin opetusta ja harjoitusta erikoislääkäreiden opastuksessa. Koulutusjaksoja toteutetaan muun muassa kirurgian ja sisätautien erikoisalalla.
Sairaala Novassa on mahdollista suorittaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon
kuuluvia harjoittelujaksoja eli amanuenssuureja. Erikoislääkärikoulutusuudistuksen myötä keskussairaalajaksojen kestossa on aikaisempaa enempää yksilöllistä
vaihtelua, jolloin erikoislääkärikoulutusta voidaan antaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä aikaisempaa pitempään.
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri kiinnittää huomiota siihen, että keskussairaalalle
on jatkossakin ensiarvoisen tärkeää sekä mahdollisuus antaa lääketieteen peruskoulutusta että myös erikoislääkärikoulutusta nykyistä laajemmin. Tämän tulee
olla mahdollista mm. sivuvirkajärjestelyin.
Kh 44H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kh 45H
VALTUUSTOLLE TEHDYT ALOITTEET
Asian valmistelija hallintopäällikkö Seija Saarelainen, puh. 014 269 1674.
Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 138 §:n mukaisesti hallituksen on vuosittain
esitettävä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja hallitukselle lähetetyistä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin niiden johdosta
on ryhdytty.
Vuonna 2018 tehdyt aloitteet on käsitelty loppuun 7.6.2019 pidetyssä valtuuston
kokouksessa.
Valtuustoaloitteita ei ole tehty vuonna 2020 ja aiemmin vuonna 2018 tehdyt
aloitteet on käsitelty loppuun.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus päättää ilmoittaa valtuustolle, että valtuustoaloitteita ei ole tehty vuonna
2020.
Kh 45H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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Kh 46H
VALTUUSTON KOKOUKSEN ASIALISTA
Hallitukselle jaetaan LIITTEENÄ 46H.1 oleva luettelo valtuuston kokouksessa
11.3.2021 käsiteltäväksi valmistelluista asioista.
Sairaanhoitopiirin johtajan ehdotus:
Hallitus merkitsee tiedoksi LIITTEENÄ 46H.1 olevan luettelon niistä asioista, joista hallitus on päättänyt tehdä esityksen valtuuston kokoukseen.
Kh 46H, 24.2.2021
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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