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Vuosi 2018 oli sekä toiminnallisesti että taloudellisesti haasteellinen. KYSin palveluiden
myynti erityisvastuualueelle laski merkittävästi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Vaikka tilanne osin korjaantui syksyn kuluessa, jäivät ulkokuntatulot tavoitteestaan
lähes kymmenen miljoonaa euroa. Tällä on erityisen suuri merkitys, koska KYS on
Suomen pienin yliopistosairaala.
Taustalla oli kysynnän ohjautuminen uudella tavalla terveydenhuoltolakiin sisältyvän
valinnanvapauden perusteella. Erityisvastuualueen järjestämissopimukseen kirjatut
odotukset erityisesti leikkausten keskittämisestä asetuksen mukaisina eivät täyttyneet.
Kaikki erityisvastuualueen sairaanhoitopiirit eivät ole vahvistaneet järjestämissopimusta.
Jäsenkuntien laskutus toteutui taloussuunnitelman mukaisena nousten 1,9 % edellisestä vuodesta. Kokonaismenot kasvoivat kuitenkin runsaan viiden prosentin verran.
Kertaluonteisista myyntivoitoista huolimatta tilivuoden tulos oli 9,9 miljoonaa euroa
alijäämäinen. Rahoituspohjan riittämättömyys on noussut samalla tavalla esille useassa
sairaanhoitopiirissä ja sote-kuntayhtymässä.
Tästä kestävyysvajeen kuromisesta aiheutuu merkittävä sopeuttamistarve vuosille
2019–2020. Sairaanhoitopiirillä on kertyneitä alijäämiä yhteensä 13,7 miljoonaa euroa,
jotka kuntalain mukaan tulee kattaa viimeistään vuonna 2020.
Talouden sopeuttamisessa on otettava huomioon, että yliopistosairaalan lakisääteiset
velvoitteet ja palvelutasovaatimukset täyttyvät. Hoitoketjut on toteutettava entistä
tiiviimmässä yhteistyössä perusterveydenhuollon kanssa. Potilaille tämä tarkoittaa
oikeaa hoitoa oikeassa paikassa, mutta myös sekä lähipalvelujen hajauttamista että
vaativimpien hoitojen keskittämistä. Sote- ja maakuntauudistuksen kaaduttua tällä
vapaaehtoisella kehityksellä on entistä suurempi merkitys.
Uusi Sydän -rakennushanke eteni suunnitelman mukaisesti. Hankkeen tavoitteena
ovat joustavasti tulevaisuuden haasteisiin vastaavat tilat seuraaviksi vuosikymmeniksi.
Vuodepaikkojen määrää ei lisätä, mutta toimintatavat uudistuvat. Lisäksi käynnistettiin Psykiatriatalon suunnittelu Julkulan sairaalassa todetun vakavan sisäilmaongelman
vuoksi. Suunnittelussa otetaan huomioon koko Pohjois-Savon mielenterveyspalveluiden tarpeet. Hankkeet tarvitsevat vielä sosiaali- ja terveysministeriön investointiluvan.
Tilivuoden aikana toteutettiin myös useita toimintojen ulkoistuksia ja yhtiöittämisiä.
Kaikkien näiden muutosten keskellä henkilöstömme on osoittanut suurta sitoutumista,
joustavuutta ja yhteistyökykyä, mistä haluan erityisesti ja lämpimästi kiittää.
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KYSissä jouduttiin kohtaamaan suuronnettomuus 24.
elokuuta 2018, kun linja-auto suistui sillalta rautatiekiskoille Kuopiossa Kolmisopentiellä Leväsen liittymässä.
Neljän kuolonuhrin lisäksi onnettomuudessa loukkaantui vakavasti yhdeksän henkilöä ja lievästi kymmenen. Loukkaantuneet kuljetettiin KYSiin hoitoon.
Erittäin nopeaa toimintaa
Onnea Kuopion onnettomuudessa oli siinä, että onnettomuuspaikka sijaitsi lyhyen ajomatkan päässä sekä
paloasemalta (3,5 km) että KYSiltä (5 km).
Ensimmäinen puhelu onnettomuuspaikalta hätäkeskukseen tuli klo 14.47.48. Ja vain minuutti ja 15 sekuntia myöhemmin hätäkeskus hälytti viranomaiset paikalle. Myös KYSin päivystys sai samaan aikaan tiedon ja
käynnisti välittömästi toimet onnettomuuspotilaiden
vastaanottamiseksi.
Ensimmäinen paloyksikkö oli neljässä ja ensimmäinen ensihoidon yksikkö viidessä minuutissa onnettomuuspaikalla. Kuopion onnettomuudessa alitettiin
kaikki pelastustoimen ja ensihoidon valtakunnalliset
tavoiteajat, siksi lehdistössäkin kirjoitettiin: Kuopiota
nopeammin ei voida toimia.
Haasteellinen onnettomuuspaikka
Ensihoidon kannalta tilanne oli aluksi vaikea, koska
onnettomuuspaikka oli vaikeakulkuinen, korkeiden ja
jyrkkien kallioseinämien reunustama rata-alue. Bussi
oli pudonnut Leväsen liittymältä 10 metriä alas radalle
ja retkotti poikittain molempien kallioseinämien varassa, osittain tyhjän päällä.

”Kaikki pystyivät reagoimaan
hienosti”
KYSissä tehtiin hyvää työtä elokuussa 2018 bussiturmassa loukkaantuneiden
auttamiseksi.

4

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

5

12 tehopaikkaa ja 20 vuodepaikkaa. Pelastustoimien
nopeudesta kertoo se, että kaikki potilaat oli saatu
tuotua KYSiin klo 16.00 mennessä eli vain tunti onnettomuushälytyksen jälkeen. Kysiläisten ripeydestä
puolestaan kertoo se, että suuronnettomuushälytys
pystyttiin purkamaan parin tunnin päästä ensimmäisten potilaiden tulosta.
Suuronnettomuutta johdettiin KYSillä tilanne- ja
johtokeskuksessa, josta myös tiedotettiin onnettomuuden hoidosta niin sairaalan henkilökunnalle kuin
myös medialle ja suurelle yleisölle. Median kiinnostus
onnettomuutta ja sen jälkihoitoa kohtaan oli suurta.
Toimittajat tekivät bussiturmasta yli 300 erillistä
juttua ja KYSin somekanavillakin oli yli 45 000 asian
seuraajaa.

“

Anssi Lindqvist toimi suuronnettomuudessa
ensihoidon kenttäjohtajana.

Potilaat saatiin matkalle sairaalaan vain kantamalla
heitä junarataa pitkin noin sadan metrin päässä sijaitsevan autoliikkeen pihalla odottaviin ambulansseihin.
– Aluksi saimme paikalle kolme ensihoidon yksikköä, mutta nopeasti saimme täydennystä. Kokonaisuudessaan tehtävällä toimi 11 ambulanssia ja lääkärihelikopteri, kertoo KYSin ensihoidon kenttäjohtaja
Anssi Lindqvist.
Koska ensihoidon päivittäistoiminnan piti jatkua
koko ajan, lisää ambulanssiresurssia siirrettiin Kuopioon muilta maakunnan asemilta.
KYSillä hyvät valmiudet
Onnettomuuden ajankohtana KYSillä oli hyvät valmiudet hoitaa iso määrä onnettomuuspotilaita, koska
oli perjantai-iltapäivä ja vuoronvaihto meneillään.
Lisäksi päivän leikkaukset olivat juuri loppuneet tai
loppumassa, joten leikkaussaleja ja ryhmiä oli vapaana. Myös osastoilla oli tilaa, koska potilaita oli ennätetty kotiuttaa sairaalasta viikonlopuksi.
Kun ensimmäiset potilaat tuotiin KYSin päivystykseen klo 15.30, oli heitä odottamassa 18 leikkaussalia,
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Voidaan olla ylpeitä
Sekä Akuutin palvelukeskusjohtaja Jouni Kurolan että
sairaalanjohtaja Heikki Miettisen mukaan kysiläiset
voivat olla ylpeitä siitä, kuinka suuronnettomuuspäivä
hoidettiin.
– Koko hoitoketju ensihoidosta viimeisen potilaan
kotiuttamiseen asti toimi esimerkillisesti. Kaikki pystyivät reagoimaan hienosti, kiittelee Kurola.
Myös sairaalanjohtaja Heikki Miettinen on tyytyväinen suuronnettomuuden hoitoon.
– Haluan kiittää jokaista KYSin työntekijää erinomaisesta työstä suuronnettomuuden aikana ja sen
jälkeen. Lisäksi haluan kiittää sairaalan kanssa yhteistyössä olleita tahoja: pelastuslaitosta, poliisia, Kuopion kaupunkia, Suomen Punaista Ristiä sekä vapaaehtoisia auttajia.Yhteistyömme toimi hienosti vaikeassa
ja yllättävässä tilanteessa.
Terveys vaikutti onnettomuuteen
Onnettomuustutkintakeskuksen selvityksen mukaan
Kolmisopen onnettomuuteen vaikutti olennaisesti
kuljettajan terveydentila.
Selvityksessä todetaan, että kuljettajan terveydentila ja siihen nähden raskas työtehtävä alensivat vireystilaa. Sen vuoksi lähestyvän risteyksen havainnointi ja
jarrutusyritys epäonnistuivat.
Kuljettaja oli ajanut kyseisen yhtiön autoja satunnaisesti. Hänellä oli vain vähän kokemusta onnettomuusajoneuvosta, ja hän tunsi sen hallintalaitteet
huonosti.

Päivystystä uudistettiin
potilas edellä
Syyskuun alussa KYSin päivystys sekä Kuopion kaupungin ilta- ja viikonloppupäivystys yhdistettiin. Näin
potilaan käynti päivystyksessä yksinkertaistui, kun
hänen päivystykseen saapuessaan ei enää tarvitse
pohtia, mihin päivystyksen vastaanotolle tai tiloihin
hänen on mentävä.
Päivystyksen toimintamallia muutettiin myös niin,
että akuuttilääkärit hoitavat nyt kaikkia potilasryhmiä
kaikilla päivystysalueilla yhdessä muiden erikoisalojen
kanssa. Uudistuksen jälkeen lääketieteen eri erikois-

alojen yhteistyö onkin lisääntynyt.
Sairaanhoitajat Mervi Suomalainen ja Jonna
Dahlström ovat kumpainenkin työskennelleet KYSin
päivystyksessä jo yli kymmenen vuotta. Uusi toimintamalli saa heiltä sekä risuja että ruusuja: lääkärien
työnjakoa täytyy kehittää, mutta toisaalta yhdessä
tekemisessä on selvästi voimaa.
– Akuuttilääkärit ovat minun mielestäni hienosti
kiireestä huolimatta jaksaneet tehdä meidän kanssa
yhteistyötä, Suomalainen kertoo.

“

Sairaanhoitajat Jonna Dahlström (vas.) ja Mervi
Suomalainen tietävät, että hyvä yhteishenki on
tärkeä tekijä työssä viihtymisen kannalta.
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KYS Uusi Sydän 2025 -projektin
rakennustyöt käynnistyivät
Alkuvuodesta 2018 alkoivat KYSin uuden sairaalalaajennuksen rakennustyöt vanhan teho-osastorakennuksen purkamisella ja louhintatöillä. Uusi sairaala on osa KYS Uusi Sydän 2025 -projektia.
KYS valitsi Rakennusliike Lapti Oy:n rakennusprojektinsa päätoteuttajaksi. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen rakennustyöt käynnistyivät huhtikuussa.
Yleisö tutustui virtuaalisesti KYSille rakennettaviin
potilashuoneisiin sekä uuden sairaalarakennuksen
suunnitteluun Kuopion keskustassa huhtikuussa järjestetyssä Design Week Kuopio -tapahtumassa. Suurin osa uusista potilashuoneista on suunniteltu yh-

“

Uuden sairaalarakennuksen katolla loistava taideteos on
nimeltään Älyn humaani valo.

den hengen huoneiksi, jolloin potilaan yksityisyys
paranee merkittävästi.
Henkilökunnalle järjestetyissä esittelytilaisuuksissa
suunnitelmaluonnoksiin kävi virtuaalisesti tutustumassa noin 300 kysiläistä. Loppuvuodesta henkilökunta pääsi antamaan palautetta myös mallitilaksi
rakennetusta potilashuone -tilasta.
Taide viimeistelee
Uusi Sydän -taidetyöryhmän toiminta käynnistyi. Taidehankkeen teemoina ovat rakennuksen ulkopuolella Älyn humaani valo ja rakennuksen sisällä Elämän
valo. Uuden sairaalan ylimpään kerrokseen tulee si-

sustusarkkitehti Samuli Naamangan suunnittelema
betoninen Älyn humaani valo -teos, joka linkittyy
Savilahdessa käynnissä olevaan Valon kaava -hankkeeseen.
Uusi Sydän -taidehankkeen ensimmäisen ja toisen
rakennusvaiheen taiteilijoiksi valittiin kuusi kuvataiteen ammattilaista, joista kukin tuottaa taidetta yhden
kerroksen potilashuoneiden seinäpintaan sekä aulojen hoitajatiskeihin.
KYS Uusi Sydän 2025 uudistaa KYSin
KYS Uusi Sydän 2025 -projekti sisältää KYSin 60
vuotta vanhan pääsairaalan peruskorjauksen sekä uuden kymmenenkerroksisen sairaalatornin rakentamisen vaiheittain vuosien 2018–2025 aikana. Projektissa
toteutettava uudisrakennusosa on laajuudeltaan
40 000 bruttom² ja peruskorjausosa 20 000 bruttom².
Projektin kustannusarvio on 164 miljoonaa euroa.

Psykiatriatalon hankesuunnittelu
käynnistyi vauhdilla
Sairaanhoitopiirin hallitus päätti 23.4.2018 käynnistää
kiireellisesti hankesuunnittelun KYSin Puijon sairaalan kampukselle rakennettavasta Psykiatriatalosta.
Suunnitelman mukaan rakennukseen keskitettäisiin
kaikki Kuopiossa sijaitsevat erikoissairaanhoidon
tuottamat nuoriso- ja aikuispsykiatrian avo- ja sairaalahoidon toiminnot, jotka nykyään ovat eri puolilla
kaupunkia. Lisäksi uudisrakennukseen sijoittuisi sairaalakoulu, joka on Kuopion kaupungin tuottamaa
toimintaa.
Potilaan näkökulma esille
Psykiatriatalon suunnittelussa on ollut mukana alan
asiantuntijoiden lisäksi myös kymmenkunta kokemusasiantuntijaa.
– He ovat tuoneet erilaisissa suunnitteluryhmissä
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Rakentamista monella kulmalla
Puijon sairaalan Islabin laboratoriotilojen peruskorjaushanke käynnistyi syksyllä. ISLAB 2A -nimellä toteutettavan rakennushankkeen laajuus on 1 500 m².
Alueelle valmistuvat uudet tilat mm. mikrobiologian
ja kemian laboratorioille.Vaiheittain toteutettava
hankekokonaisuus valmistuu keväällä 2020 ja sen kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa.
Päivystys-MRI:n rakennustyöt käynnistyivät syksyn
aikana. Kuvantamiskeskuksen noin 1,6 miljoonan euron ja noin 370 neliön laajuinen investointi rakennetaan pääsairaalan sisäpihalle päivystyksen odotusaulan yhteyteen. Päivystys-MRI:hin tulee kaksi uutta
MRI-laitetta, joista toinen saadaan käyttöön keväällä
2019. Toinen sijoitetaan tiloihin 4–5 vuoden päästä.
Vuoden aikana KYSille rakennettiin väistötiloja miljoonalla ja tehtiin sisäilmaan liittyviä korjauksia 0,7
miljoonalla eurolla.

esille potilaan näkökulman ja auttaneet siten pohtimaan, mitä psykiatrian poliklinikan ja osaston tiloissa
pitäisi potilaan kannalta ottaa huomioon, suunnittelukoordinaattori Menna Kärnä kertoo.
KYSin kokemusasiantuntijat toimivat ikään kuin
tulkkina potilaan ja hoitohenkilökunnan välillä. Kokemusasiantuntijana voi toimia henkilö, jolla on omakohtainen kokemus somaattisesta tai psyykkisestä
sairaudesta joko edelleen sairastavana tai siitä toipuneena. Myös sairastuneen tai toipuneen omainen tai
läheinen voi toimia kokemusasiantuntijana.
Kokemusasiantuntijoiden käytön aiempaa perusteellisempi suunnittelutyö aloitetaan KYSissä vuoden 2019 aikana. Silloin suunnitellaan myös kokemusasiantuntijakoulutus ja valintakriteerit koulutukseen
hakeutuville.

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

9

Asiakkaat mukaan suunnitteluun
Asiakkaat eli potilaat ja heidän läheisensä halutaan entistä tiiviimmin mukaan sairaalan
toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. Tätä edistettiin asiakkuustoimintaohjelman toimenpiteillä.
Syksyllä KYS otti käyttöön uudet palautepäätteet
aulassa ja osastoilla. Myös palautekysely uudistettiin.
Uudistuksen aikana palautteiden määrä moninkertaistui. Palaute oli pääosin erittäin myönteistä.
Asiakasraatitoiminta laajeni palvelukeskuksiin ja
osaamiskeskuksiin. Asiakasraadissa asiakkaat antavat
palautetta palvelujen laadusta, tekevät ehdotuksia
palvelujen parantamiseksi ja tuovat ideoita palvelujen
suunnitteluun ja kehittämiseen.
Vuonna 2018 päätettiin valtakunnallisen OLKA-toiminnan laajentamisesta Kuopioon. OLKA on koordinoitua järjestö- ja vapaaehtoistoimintaa sairaalassa.
KYSissä toiminta alkoi vaiheittain tammikuusta 2019
alkaen.
KYSille suunniteltiin uusi opastamisen konsepti,

joka selkeyttää liikkumista Puijon sairaala-alueella ja
on osa asiakaslähtöisen toimintaympäristön kehittämistä. Osana uudistusta ajanvarausilmoituskirje
muutettiin selkokielelle.
Brändiuudistuksella lisää vetovoimaa
Keväällä KYS käynnisti brändiuudistuksen, jonka tavoite on parantaa KYSin vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä. Tarve tähän nousi terveydenhuollon muutoksesta, kun kilpailu erikoissairaanhoidon palvelutuotannossa kovenee.
Brändiuudistuksen myötä KYSin tavoitteet, vahvuudet ja osaaminen tuodaan entistä paremmin ihmisten
tietoon. Uudistuksen ytimen muodostavat maineen
ja yhteisen toimintamallin kehittäminen.

“

Brändityöpajoihin osallistui yli sata kysiläistä ja
asiakasraadin jäseniä.

Tutkimusta potilaiden parhaaksi
KYSissä tutkimustoiminta oli vuonna 2018 vilkasta, vuoden lopussa oli käynnissä 620
tutkimusta. Niistä 34:n budjetti oli yli 100 000 €.
KYSissä tieteellistä tutkimusta tehdään potilaan parhaaksi.Vain tutkimuksen kautta saadaan käyttöön
vahvaan vaikuttavuusnäyttöön perustuvia diagnosointi- ja hoitomenetelmiä. Samalla KYSin ammattilaiset kehittävät osaamistaan ja vahvistavat KYSin
asemaa vetovoimaisena erityisvastuualueen yliopistosairaalana.
KYSissä tehtävä tutkimus on erittäin tuloksellista
ja vaikuttavaa. Tutkimusten aihealue on hyvin laaja.
Konkreettisia, uutiskynnyksen ylittäneitä tutkimustuloksia julkaistiin paljon. Tässä muutamia esimerkkejä:
- epilepsiapotilaiden aivojen rakenteelliset
muutokset
- lonkan tekonivelleikkausten komplikaatioriskin
pienentäminen
- nivelreumaan liittyvät keuhkomuutokset
- alkoholin vaikutuksista nuorten aivoihin
- raskausdiabeteksen yhteydestä masennukseen
- painonpudotuksen merkityksestä uniapnean
hoidossa
Valtion tutkimusrahoituksen pienenemisen myötä
muu ulkopuolinen rahoitus on muodostunut entistäkin tärkeämmäksi. Myös tieteellinen yhteistyö on ollut vilkasta, Kuopiossa esimerkiksi järjestettiin kesällä
2018 kuudes kansainvälinen Alzheimer-symposium.

Merkittävänä arvostuksen osoituksena voi pitää
myös apulaisylilääkäri Mikael von und zu Fraunbergin
nimeämistä Kansallisen Neurokeskuksen johtoon.
Kliinisen lääketutkimuksen edellytysten kehittämiseksi solmittiin tärkeät yhteistyösopimukset yhdessä
Itä-Suomen yliopiston ja kahden suuren kansainvälisen lääkeyrityksen (MSD, Roche) kanssa.
Itä-Suomen Biopankki vireänä
Vuonna 2015 toimiluvan saanut Itä-Suomen Biopankki on päässyt vauhtiin toiminnassaan.Vuoden 2018
loppuun mennessä se oli saanut kerättyä 10 000 biopankkisuostumusta ja kerännyt näiltä suostumuksen
antaneilta henkilöiltä 5 391 veri-, kudos- tai nestebiopsianäytettä.
Myös kansalliselle Finngen-tutkimukselle Itä-Suomen Biopankki toimitti yli 2 000 näytettä. Lisäksi se
on digitoinut biopankkipalveluna yli 10 000 patologista näytelevyä.
Suomen 10 biopankkia ovat ihmisperäisten biologisten näytteiden kokoelmia, joihin on liitetty tietoja
näytteen antajan terveydestä ja siihen vaikuttavista
tekijöistä. Biopankit luovuttavat keräämiään näytteitä
ja tietoja korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien
syitä ja edistää väestön terveyttä. Itä-Suomen Biopankki toimii KYSin erityisvastuualueella.

KYSissä korkealaatuista tutkimusta
KYSin tutkimuksille myönnettiin vuonna 2018
rahoitusta yhteensä noin 3,91 M€. Suurin ulkopuolinen rahoittaja oli valtion tutkimusrahoitus (VTR),
1,71 M€. Muita rahoituslähteitä olivat akateeminen
julkinen rahoitus (1,48 M€) ja ulkopuoliset toimeksiantotutkimukset (0,72 M€).
KYSin tieteelliseen tutkimukseen myönnetty koko-

10

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

naisrahoitus nousi vuonna 2018 noin 0,5 M€. Ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien tutkimusten
määrä kasvoi edellisvuodesta 37 %:sta 63 %:iin.
Vuoden 2018 lopussa tutkimuksia oli käynnissä
620 kpl. Uusia tutkimuksia vuoden 2018 aikana alkoi
126 kpl ja päättyi 164 kpl.
KYSin tutkimukset ovat laadultaan hyviä, joten nii-
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tä julkaistaan runsaasti kansainvälisesti arvostetuissa
tiedelehdissä. Julkaisujen kokonaislukumäärä vuonna
2018 oli 538 kpl.
Vuonna 2018 KYS sai lääketeollisuuden kustantamia lääkkeitä 1,95 M€:lla, mikä on KYSin kokonaislääkebudjetista 7,8 %. Tutkimuksia varten saatujen
lääkkeiden taloudellinen hyöty on laskettu lääkkeen

KYSissä tapahtui:

kauppanimen hinnan mukaan.
Lisäksi KYSin kliinisissä tutkimuksissa käytetään
tutkimusvaiheessa olevia lääkkeitä, joilla ei ole vielä
kauppanimeä tai hintaa. Kliininen tutkimus hyödyttää
KYSiä myös esimerkiksi tutkimuksen maksamien hoitopäivien ja potilaiden saaman tarkemman seurannan
kautta.

KYSin organisaatio uusiutui

Miljoona euroa Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskukselle
Vuonna 2018 suurimman ulkopuolisen kehittämisrahoituksen sai Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus, jolle
Euroopan aluekehitysrahasto myönsi 1,1 miljoonaa
euroa tutkimus- ja kehitystyön tukemiseksi, laitekannan monipuolistamiseksi ja digitaalisten palvelujen
kehittämiseksi.
Vuonna 2017 KYSiin perustettu Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus on Euroopassakin ainutlaatuinen tuotekehitys- ja koulutusympäristö. Se tarjoaa helposti
lähestyttävän ja pysyvän paikan leikkaustoiminnan simulaatioharjoittelulle, koulutukselle ja tutkimukselle.
Mikrokirurgiakeskus edistää niin kansainvälistä kuin
alueellista lääkärien koulutusta sekä tarjoaa mikrokirurgian perusopetusta lääkäriopiskelijoille. Myös
sairaanhoitajaopiskelijat voivat tehdä keskuksessa

“

Itä-Suomen Mikrokirurgiakeskus on ainutlaatuinen
tuotekehitys- ja koulutusympäristö.
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syventäviä opintojaan. Keskuksessa perehdytetään
uusia leikkaussalihoitajia ja järjestetään klinikoille
moniammatillista täydennyskoulutusta. Myös leikkaussalien tekninen henkilöstö kuten lääkintävahtimestarit osallistuvat tapahtumiin.
Keskusta hyödynnetään myös yritysten uusien
tuotteiden esittelyssä, testauksessa ja koekäyttöönotossa. Kirurgian vähän kajoavan teknologia-alan
kehitys on tärkeää, sillä uudet innovaatiot tukevat
elinkeinoelämän kasvua ja voivat tuottaa valtiolle
säästöjä hoitotulosten parantuessa.
Mikrokirurgiakeskuksessa on monipuolisesti leikkaus- ja harjoitusmikroskooppeja ja harjoituskalustoa.Ylläpitokulut on katettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin saamasta EVO-rahoituksesta.

“

Sairaalanjohtaja Heikki Miettinen

Vuoden 2018 alusta Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymä on organisoitu kolmeen palvelualueeseen: Hallintokeskus, Sairaala ja Perusterveydenhuollon ja vanhusten laitoshoidon liikelaitos Kysteri. Palvelualue Sairaala jakaantuu kuuteen palvelukeskukseen ja nämä edelleen osaamiskeskuksiin ja palvelulinjoihin.
Palvelualue Sairaalan operatiivista toimintaa johtaa
sairaalanjohtaja. Ensimmäisenä tässä uudessa virassa
toimi palvelualuejohtaja Markku Härmä ja hänen
jäätyään eläkkeelle sairaalanjohtajan virkaan valittiin
1. kesäkuuta alkaen sisätautiopin dosentti, lääketieteen tohtori, kardiologian erikoislääkäri Heikki Miettinen. Hän on aiemmin toiminut pitkään kardiologina
ja sydänyksiköiden johtotehtävissä Taysissa, KeskiSuomen keskussairaalassa ja KYSissä.

KYSille avattiin kaikille avoin apteekki
Joulukuussa 2018 KYSin pääaulaan avattiin yksityinen
Puijon apteekki, joka tarjoaa palvelujaan kansalaisille.
Puijon apteekki on vasta toinen apteekkiyritys, joka
perustettiin julkisen sairaalan yhteyteen. Ensimmäinen yksityinen, kuluttajia palveleva apteekki avautui
Taysissa lokakuussa.
Fimea myönsi Kuopion 14. apteekkiluvan apteekkari Jukka Väätäiselle, jolla on apteekki myös Alahärmässä.
– Tämän uuden avoapteekin ansiosta potilaiden ei
enää tarvitse lähteä etsimään mistään muualta auki
olevaa apteekkia kotiutuessaan sairaalasta. Näin heiltä säästyy aikaa ja rahaa, kun esimerkiksi ylimääräisiä
taksimatkoja ei tarvitse lääkkeiden haun takia tehdä,
tähdentää Väätäinen.
KYSin sisäisestä lääkehuollosta vastaa sairaalaapteekki, josta sairaalassa potilaana olevat saavat
lääkkeensä.

“

Apteekkari Jukka Väätäinen
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13

Uusia yhtiöjärjestelyjä
Vuoden 2018 aikana talous- ja henkilöstöpalvelut ulkoistettiin Monetra Pohjois-Savo Oy:lle.Vuoden lopussa työterveyshuolto liitettiin Järviseudun työterveys Oy:n palveluksi. Samaten Itä-Suomen huoltopalvelut liikelaitoskuntayhtymän toiminta luovutettiin
perustetulle Servica Oy:lle.
Kiinteistö Oy Isoharjan osakekanta myytiin Siilinjärven kunnalle. Lisäksi valtuusto päätti terveysmatkailuyritys FinnHealth Oy:n perustamisesta. Sairaan-

hoitopiiri liittyi myös 11 maakunnan yhteisiä asiakasja potilastietojärjestelmiä tavoittelevan UNA Oy:n
osakkaaksi.
Vuoden lopussa valtuusto päätti sairaanhoitopiirin liittymisestä perustajajäsenenä Kuopio Health
-osuuskuntaan. Sen tavoitteena on luoda Kuopion
Savilahteen vahva, kansainvälisesti verkostoitunut
innovaatioekosysteemi, joka työllistäisi yli 10 000
työntekijää vuoteen 2030 mennessä.

KYSille uudet video-EEG- ja unitutkimustilat
KYSissä otettiin keväällä käyttöön uudet, entistä tilavammat ja toimivammat video-EEG- ja unitutkimustilat. Laajennuksen myötä yksikössä voidaan tutkia aiempaa enemmän epilepsia- ja unitutkimuspotilaita, sillä
yksikön potilasmäärät ovat voimakkaassa kasvussa.
Nyt myös tutkittavien omaiset ja ystävät voivat
osallistua läheistensä hoitoon aiempaa paremmin ja

Itä-Suomeen alueellinen syöpäkeskus
KYSin erityisvastuualueelle perustettiin vuonna 2018
Itäinen syöpäkeskus (FICAN East). Se on osa perusteilla olevaa Kansallista syöpäkeskusta (FICAN), jonka muodostavat Suomen viisi alueellista syöpäkeskusta.
Suomessa syövänhoito ja -tutkimus ovat korkeatasoisia, mutta kuitenkin eroja hoitokäytännöissä ja
toimintamalleissa on niin alueellisesti kuin kansallisestikin.
Itäisen syöpäkeskuksen tavoitteena on yhteistyössä muiden alueellisten syöpäkeskusten kanssa yhtenäistää niin syövän hoitokäytännöt kuin myös hoi-

tojen saannin alueellista tasa-arvoa, syövän ehkäisyä,
diagnostiikkaa, alan tutkimusta sekä alaan liittyvää
koulutusta.
Tavoitteiden saavuttamisessa oleellista on Itä-Suomen syövänhoidon asiantuntijoiden yhteistyö. Itäisessä syöpäkeskuksessa on käynnistetty muun muassa
kehitysprojekti sädehoidon kohdealueiden yhtenäistämisestä sekä hankkeet syöpäkasvainten geeniprofilointiin sekä biopankkiyhteistyöhön liittyen.

lapsipotilaiden vanhemmat voivat yöpyä uusissa tiloissa lapsen tutkimusten ajan.
Video-EEG-tutkimuksessa rekisteröidään useiden
vuorokausien ajan jatkuvasti aivosähkötoimintaa ja
samanaikaista videokuvaa. Tutkimusta käytetään varsinkin lasten ja aikuisten vaikeiden epilepsioiden diagnostiikkaan.

Kansainvälinen laatusertifikaatti KYSille

“

KYS otti käyttöön Suomen nykyaikaisimmat epilepsia- ja
unitutkimuspotilaiden tutkimustilat.

14 Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

KYSin johtamisjärjestelmälle myönnettiin uusimman
ISO 9001-standardiversion mukainen laatusertifikaatti maaliskuussa 2018. KYS on Suomen ainoa johtamisjärjestelmänsä sertifioinut yliopistosairaala.
Kyseessä on Inspecta Sertifiointi Oy:n myöntämä
kansainvälisen laatustandardin ISO 9001:2015 mukainen sertifikaatti, joka on tunnustus KYSille laadukkaasta toiminnasta sekä johdon ja henkilöstön sitou-

tumisesta jatkuvaan kehitystyöhön.
Auditoinnissa KYSin erityiseksi vahvuudeksi on
todettu asiakaslähtöisyys, joka on yksi standardin
lähtökohdista.
KYSillä on ollut ISO 9001-standardin mukainen
sertifikaatti jo vuodesta 1999 alkaen, mutta nyt se
päivitettiin uusimman standardiversion mukaiseksi.
Standardi uusiutuu noin seitsemän vuoden välein.
ISO 9001 on maailman tunnetuin laadunhallintastandardi ja käytetyin johtamismalli, joka perustuu
jatkuvan parantamisen filosofiaan.
KYS oli aikoinaan ensimmäinen kokoluokkansa ISO
9001-sertifioitu sairaala koko Euroopassa.
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Vuoden kysiläinen Timo Kiljander

Vuoden hoitotyön kehittäjä Anne Airaksinen

Koskaan ei tule valmista
Vuoden kysiläiseksi valittiin mielisairaanhoitaja Timo Kiljander
Siilinjärven psykiatriselta poliklinikalta.
Kysiläiset äänestivät keskuudestaan vuoden sympaattisimmaksi työkaveriksi Timo Kiljanderin. Hän
valmistui mielisairaanhoitajaksi Kuopiossa vuonna
1984 ja työskenteli valmistumisensa jälkeen muun
muassa Turussa, mutta palasi kotiseudulle Siilinjärvelle ja tuli töihin KYSille vuonna 1989. KYS on siis
saanut hyötyä Kiljanderin positiivisesta asenteesta ja
ammattitaidosta jo kolmekymmentä vuotta.
Vuoden kysiläinen -äänestyksessä työtoverit perus-

telivat Kiljanderin valintaa erityisesti hänen esimerkillisellä asenteellaan työtä ja työtovereita kohtaan.
– Parasta ja toisaalta myös haastavinta on se, että
työ on monipuolista ja yllätyksellistä. Ihmisen tilanne voi muuttua nopeasti, joten hoitajan täytyy olla
todella sopeutumiskykyinen ja kestää hyvin painetta.
Tässä työssä ei tavallaan koskaan tule valmista, Kiljander pohtii.

Ensimmäinen muistihoitaja
Neurologian poliklinikan muistihoitaja Anne Airaksinen on työssään nähnyt muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon kehittymisen.
KYSin vuoden 2018 hoitotyön kehittäjäksi valittu
Airaksinen aloitti Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
ensimmäisenä muistihoitajana vuonna 2001. Silloin
kunnissa oli hyvin vähän tietoa muistisairauksien
hoidosta.
Nykyään muistisairautta voidaan hoitaa ja arjessa
selviytymistä tukea monin eri tavoin. Sairastuminen

on silti kova paikka ihmiselle ja hänen omaiselleen.
– Sanon aina, ettei elämä tähän lopu. Muistisairauteen saa hoitoa, Airaksinen kertoo.
– Ihmisten suhtautuminen muistisairauksiin on
muuttunut. Ennen koettiin jopa häpeää ja sairautta
saatettiin salailla, mutta nykyään osataan hakea apua.
Anne Airaksinen on luonut muistihoitajaverkoston
Pohjois-Savoon. Hän on myös kouluttanut sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisia muistisairauksien hoidossa
ja osallistunut aktiivisesti hoidon kehittämiseen.

“

Anne Airaksisen iloinen luonne on ollut tärkeä
apu muistihoitajan työssä.

“

Timo Kiljander tekee hoitotyötä potilaslähtöisesti ja
huumorin kautta.

16

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

17

Neurokeskuksesta vuoden tiedeyksikkö
KYSin vuoden tiedeyksiköksi valittiin KYS Neurokeskus. Neurokeskus on yksi KYSin aktiivisimmista
ja menestyneimmistä tutkimuskeskuksista.Yksikössä
tehdään tuloksellista tutkimusta kaikilla mittareilla
katsottuna ja viimeisen viiden vuoden aikana Neurokeskus on saanut yli viisi miljoonaa euroa talon
ulkopuolista tutkimusrahoitusta.
Tutkimustyön kohteina ovat yleisimmin hoidetut
aivosairaudet, kuten aivojen rappeuttavat sairaudet

(erityisesti Alzheimerin tauti), epilepsia, aivoverenkierron häiriöt ja aivovaltimoaneurysmat. Kuopioon
perustettavan Kansallisen neurokeskuksen tavoitteena on parantaa sairauksien diagnosointia, hoitoa,
ehkäisyä ja kuntoutusta yksilöllisen lääketieteen keinoin sekä parantaa perustutkimuksen ja potilastutkimuksen vuorovaikutusta ja siten uusien innovaatioiden saamista nopeammin käytäntöön.

Taloudellisesti haasteellinen vuosi
Vuonna 2018 KYSin toiminta oli edellisvuosien tapaan vilkasta.
Haasteeksi muodostui kuitenkin ulkokuntamyynnin lasku erityisvastuualueella.
Tilikausi muodostui 9,9 M€ alijäämäiseksi.
Edellisvuosien tapaan trendi kohti entistä avohoitopainotteisempaa hoitoa jatkui eli avohoidon käynnit
lisääntyivät lähes 8 000:lla ja hoitopäivät sairaalassa
puolestaan vähenivät 3 000:lla edellisvuodesta. Leikkaukset lisääntyivät lähes tuhannella.
Avohoitokäyntejä oli yli 517 000, leikkauksia 22 540
ja hoitopäiviä yli 167 000. Huomioitavaa on myös se,
että hoitotakuussa pysyttiin.
Alkuvuoden notkahduksen jälkeen ulkokuntamyynti korjaantui syksyllä, mutta siitä huolimatta ulkokuntatulot jäivät alkuperäisen taloussuunnitelman mukaisesta tavoitteestaan 9,8 M€ päätyen 74,5 M€:oon.

“

Vuoden toimintayksikön henkilökuntaa KYS-päivän
juhlassa 23.5.2018.

Sote-tilanne- ja johtokeskuksesta vuoden toimintayksikkö
KYSin vuoden toimintayksiköksi valittiin sotetilannekeskus (SoteTike). Suomen ensimmäisessä
SoteTikessä KYSin ensihoidon, Kuopion kaupungin
kotihoidon sekä maakunnan sosiaalipäivystyksen
päivittäistoiminnan ohjaus ja johto on yhdistetty

yhteen pisteeseen.
– Näiden palveluiden sujuva toiminta varmistaa
saumattoman päivystyksellisen toiminnan ja kohdentaa kaikkien resurssit oikein. Se on myös kivijalka toimialan häiriö- ja poikkeustilannetoiminnalle.
Siksi toiminnan tilannekuva, ohjaus ja johtamisen
koordinointi yhdestä pisteestä on tärkeää, palvelukeskusjohtaja Jouni Kurola kertoo.

Taloudellisten resurssien riittävyys oli kuntataloudessa vuonna 2018 yleinen ongelma. Maan kaikkien
sairaanhoitopiirien johtajat vetosivatkin huhtikuussa
2019 maan hallitukseen, jotta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyössä jatkossa luotaisiin taloudelliselta kantokyvyltään riittäviä palvelujärjestelmiä.

Kokonaismenot nousivat yhteensä 23,7 M€ (5,1 %).
Erityisesti nousivat tuki- ja hoitopalvelujen ostot sekä
potilasvakuutusmaksut. Sen sijaan materiaali- ja lääkehankinnat pysyivät edellisvuoden tasolla.
Vuonna 2018 investoitiin 38,5 M€:lla, josta rakennusinvestointien määrä oli 20,1 M€. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 46,0 M€ ja vanhoja lainoja lyhennettiin 10,2 M€. Pitkäaikainen lainamäärä oli vuoden
lopussa yhteensä 258,1 M€.

Sairaanhoitopiirille on kerääntynyt aiemmilta vuosilta, vuosi 2018 mukaan lukien alijäämiä yhteensä
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Alijäämien takia sairaanhoitopiirin talous jatkuu
tiukkana, muun muassa vuonna 2019 jouduttiin käynnistämään yhteistoimintaneuvottelut taloussuunnitelmassa pysymiseksi.

Jäsenkunnille myynti puolestaan toteutui taloussuunnitelman mukaisena. Se nousi 5,9 M€ (1,9 %)
edellisestä vuodesta ja päätyi 311,8 M€:oon. Kertaluonteiset myyntivoitot lisäsivät tuloja yhteensä 9,3
M€:lla.

Kaikkinensa vuoden 2018 toimintatulot olivat 456,3
M€ ja toimintakulut 450,9 M€. Poistojen ja rahoituserien jälkeen tilikauden tulokseksi tuli -9,9 M€.

18

13,7 M€, jotka kuntalain mukaan on katettava pois
viimeistään vuonna 2020.

“

KYSissä potilas saa aina parasta hoitoa.
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Kuntayhtymän tuloslaskelma (€)

Kuntayhtymätase (€)

Sisältää perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin.

Sisältää perusterveydenhuollon liikelaitos Kysterin.

						 TILINPÄÄTÖS 2018

TILINPÄÄTÖS 2017

												
Toimintatuotot					
485 388 095		
482 186 801		
Myyntituotot				
448 528 424		
446 639 855
Maksutuotot					
20 169 586		
20 440 057		
Tuet ja avustukset				
10 933 049		
9 752 716		
Muut toimintatuotot				
5 757 037		
5 354 174		
		
Valmistus omaan käyttöön				
1 408 976		
1 564 376		
		
Toimintakulut					
-479 914 081
-456 951 501		
Henkilöstökulut				
-254 905 418		
-246 389 072		
		
Palkat ja palkkiot			
-207 746 589		
-198 566 764		
		
Henkilösivukulut		
-50 390 390		
-51 069 823
			
Eläkekulut		
-43 379 592		
-42 092 535		
			
Muut henkilösivukulut		
-7 010 798		
-8 977 287		
		
Henkilöstökorvaukset			
3 231 561		
3 247 515		
Palvelujen ostot				
-124 575 591		
-112 276 947
Aineet tarvikkeet ja tavarat		
-83 963 771		
-83 592 755		
Muut toimintakulut			
-16 469 300		
-14 692 727		
		
TOIMINTAKATE				
6 882 990		
26 799 677		
			
Rahoitustuotot ja -kulut				
-793 341		
-1 846 170		
Korkotuotot					
83 787			
91 405		
Muut rahoitustuotot				
2 818 978		
1 809 389		
Korkokulut					
-2 628 393		
-2 679 285		
Muut rahoituskulut				
-1 067 713		
-1 067 679		
			
VUOSIKATE						
6 089 650		
24 953 506		
		
Poistot ja arvonalentumiset			
-25 506 231		
-24 175 941
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Satunnaiset kulut				
TILIKAUDEN TULOS				

9 337 238		
9 337 238		
0
-10 079 343		

0		
0		
0
777 565

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)		
58 975
65 172
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)			
80 519
18 170		
						 					
												
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		
-9 939 850		
860 907		
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Muutos-%
0,7
0,4
-1,3
12,1
7,5
-9,9
5,0
3,5
4,6
-1,3
3,1
-21,9
-0,5
11,0
0,4
12,1
-74,3
-57,0
-8,3
55,8
-1,9
0,0
-75,6
5,5
***
***
***
***
-9,5
***
***

						TASE 31.12.2018
TASE 31.12.2017
Muutos-%
						
VASTAAVAA													
PYSYVÄT VASTAAVAT			
395 556 887		
382 821 964		
3,3
Aineettomat hyödykkeet			
11 472 969		
10 504 020		
9,2
Aineelliset hyödykkeet			
348 681 988		
344 843 582		
1,1
Sijoitukset				
35 401 930		
27 474 362		
28,9
						
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
1 846 255		
1 595 905		
15,7
						
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
55 208 402		
33 427 147		
65,2
Vaihto-omaisuus			
3 898 297		
3 995 006		
-2,4
Saamiset				
18 597 342		
21 230 027		
-12,4
Rahoitusarvopaperit											
Rahat ja pankkisaamiset		
32 712 763		
8 202 115		
***
						
														
						
452 611 544		
417 845 016		
8,3
						
VASTATTAVAA													
OMA PÄÄOMA				
87 486 813		
97 507 585		
-10,3
Peruspääoma				
102 119 035		
102 119 035		
0,0
Muut omat rahastot			
884 382
965 304		
-8,4
Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)
-5 576 755		
-6 437 662		
-13,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 		
-9 939 850		
860 907		
***
						
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET									
VARAUKSET				
1 385 068		
1 444 043		
-4,1
						
PAKOLLISET VARAUKSET		
23 636 158		
20 271 960		
16,6
						
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT
1 925 193
1 687 204
14,1
VIERAS PÄÄOMA			
338 178 311
296 934 225		
13,9
Pitkäaikainen				
245 861 339
212 135 575		
15,9
Lyhytaikainen				
92 316 973		
84 798 650		
8,9
						
														
						
452 611 544		
417 845 016		
8,3
						
														
Kuntayhtymätaseen tunnusluvut:			
2018
2017 			
			
Omavaraisuus %			
19,9			
23,9
Suhteellinen velkaantuneisuus %
68,6			
60,7
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Kuntayhtymän hallinto 2018
Kuntayhtymän valtuusto
Iisalmi		
		
		

Sanna Kauppinen
Kauko Korolainen
Iivo Polvi

Kaavi		
		

Antti Miettinen
Jorma Räsänen

Keitele		
Sari Andersson
		
Kaisa Raatikainen
		
Kiuruvesi
Kati Huttunen
		
Harri Keskitalo
		
Martti Tikkanen
Kuopio		
		
		
		
		

Risto Asikainen
Mikko Lankinen
Vesa Linnanmäki
Ilkka Raninen
Anita Tuomainen

Lapinlahti
		
		

Aaro Kubin
Minna Rissanen
Anu Sorjonen

Leppävirta
		
		

Erkki Hynninen
Marjo-Nina Mustonen
Tiina Nousiainen

Pielavesi
		
		

Elsi Katainen (-> 21.5.2018)
Mia Simpanen (22.5.2018 ->)
Aku Saastamoinen

Rautalampi
		

Matti Kärkkäinen
Timo Satuli

Rautavaara
Lenita Ahola (-> 31.3.2018)
		
Jukka Korkalainen (1.4.2018 ->)
					
Siilinjärvi
Risto Daavitsainen
		
Kari Ojala
		
Veikko Salmela
Sonkajärvi
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Eila Kurtelius
Tiina Niskanen

Vuosikertomus 2018 || Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Suonenjoki		
Esko Airaksinen
			Olavi Ruotsalainen
		
Tervo			Erkki Pääkkönen
Tuusniemi		
Terttu Kolari
			Pekka Martikainen
Varkaus			Heikki Alanen
			Pauli Jumppainen
		
Esa Tuovinen
Vesanto			Heikki Haatainen
			Seija Pisto
Vieremä		
Leo Hentilä
			Tiia Väänänen
Itä-Suomen yliopisto
Tuomo Meriläinen
			Arja Häggman-Laitinen
Kuntayhtymän valtuuston puheenjohtajana toimi
ylilääkäri Kari Ojala, 1. varapuheenjohtajana
seurakuntaneuvos Heikki Alanen ja 2.
varapuheenjohtajana kansanedustaja Elsi Katainen
(-> 21.5.2018) ja Kaisa Raatikainen (11.6.2018 ->)
sekä sihteerinä sairaanhoitopiirin henkilöstö- ja
hallintojohtaja Janne Niemeläinen.
Tarkastuslautakunta (toimikausi 2017–2021)
Ilkka Raninen, rehtori (puheenjohtaja)
Iivo Polvi, hallintotieteiden maisteri (varapuheenjohtaja)
Heikki Haatainen, maatalousyrittäjä
Sanna Kauppinen, kätilö
Terttu Kolari, osastonhoitaja

“

Kuntayhtymän hallitus, valtuuston puheenjohtajisto ja sairaanhoitopiirin johtaja Risto Miettunen (2. vasemmalta).
Kuvasta puuttuvat hallituksen jäsenet Erkki Virtanen, Aino Kanniainen ja Jussi Kauhanen.

Kuntayhtymän hallitus
Markku Rossi, kansanedustaja (puheenjohtaja)
Minna Reijonen, farmaseutti (varapuheenjohtaja)
Aino Kanniainen, psykoterapeutti, yrittäjä
Leena Kaulamo, hallintopäällikkö
Jaakko Kekoni, toimitusjohtaja/hallitusammattilainen
Riikka Pirkkalainen, FM (-> 29.10.2018)
Miettinen Ulla, maatalousyrittäjä (29.10.2018 ->)
Pekka Pollari, yleislääketieteen erikoislääkäri
Riitta Savolainen, psykiatrinen sairaanhoitaja
Erkki Virtanen, veteraanikansanedustaja
Jussi Kauhanen, professori
Jukka Pelkonen, professori
Sihteerinä toimi henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne
Niemeläinen.

Tarkastuslautakunnan sihteeri reviisori Esko Kekäläinen.

Kuntayhtymän johtoryhmä

Kuntayhtymän tilintarkastajana tilikaudella 2018 toimi
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy (valtuuston päätös
6.6.2016). Yhteisön nimeämänä päävastuullisena
tilintarkastajana toimi JHT, HT Kati Mäntylä.

Risto Miettunen, sairaanhoitopiirin johtaja
(puheenjohtaja)
Jorma Penttinen, johtajaylilääkäri (varapuheenjohtaja)
(-> 31.5.2018)

Esko Vanninen, vs. johtajaylilääkäri (varapuheenjohtaja)
(1.6.2018 ->)
Merja Miettinen, toimialajohtaja
Kari Janhonen, talousjohtaja
Martti Kansanen, hallintoylilääkäri (-> 21.6.2018)
Juuso Tamminen, vs. hallintoylilääkäri (13.8.2018 ->)
Janne Niemeläinen, henkilöstö- ja hallintojohtaja
Markku Härmä, sairaalanjohtaja (-> 29.3.2018 )
Heikki Miettinen, vs. sairaalanjohtaja (3.4.–31.5.2018)
Heikki Miettinen, sairaalanjohtaja (1.6.2018 ->)
Esko Vanninen, muutosjohtaja (-> 31.5.2018)
Hannele Holopainen, Kysterin toimitusjohtaja
(-> 24.2.2018)
Ritva Vitri, Kysterin vs. toimitusjohtaja (1.1.2018 ->)
Veli-Matti Kosma, professori, Itä-Suomen yliopiston
edustaja
Sirpa Humaloja, sairaanhoitaja, henkilöstön edustaja
Pekka Turunen, vs. kiinteistöjohtaja, läsnäolo-oikeutettu
Kirsi Leivonen, hoitotyön johtaja (1.4.2018 ->)
Varpu Puskala, viestintäjohtaja, läsnäolo-oikeutettu
Sihteerinä toimi suunnittelija Raimo Tuomainen.
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