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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika 16.9.2022 klo 10 – 12.11
Paikka Teams-kokous
Asiat § 1- § 13

Allekirjoitukset (pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti)
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja
Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen
päätösten kanssa yhtäpitäväksi.
Eeva-Liisa Auvinen
Pirkko Valtola

Pöytäkirjan nähtävillä olo
Allekirjoitettu pöytäkirja julkaistaan ISLAB liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla
www.islab.fi heti, kun se on tarkastettu, kuitenkin viimeistään 30.9.2022.
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 KOKOUKSEN AVAUS, LÄSNÄOLIJAT SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAI-
SUUDEN TOTEAMINEN

Varsinainen jäsen Varajäsen
Ilkka Pirskanen Ilkka Naukkarinen
Eeva-Liisa Auvinen Tiina Mikkonen
Pirkko Valtola Mira Ilmoniemi
Sami Sipilä Santeri Seppälä
Mia Simpanen Merja Rautiainen
Antti Hedman Jari Saarinen
Juha Hartikainen Veli-Matti Kosma

Toimitusjohtajan esitys:
− Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat.
− Kokouskutsu on lähetetty varsinaisille jäsenille 9.9.2022.
− Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

Päätös:
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10. Läsnäolijat todettiin nimenhuudolla. Läsnä
oli 6 varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen, toimitusjohtaja, pöytäkirjantarkastaja
sekä läsnäolo- ja puheoikeutetut. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja pää-
tösvaltaiseksi.  Läsnäolijat:

Varsinaiset jäsenet: Toimitusjohtaja:
Ilkka Pirskanen, puheenjohtaja Merja Miettinen
Eeva-Liisa Auvinen Pöytäkirjanpitäjä:
Pirkko Valtola Anu Tervala
Sami Sipilä
Mia Simpanen Läsnäolo- ja puheoikeutetut:
Antti Hedman Johtava ylilääkäri Päivi Ylikangas
Varajäsenet: talousjohtaja Heidi Aho
Veli-Matti Kosma

 KOKOUKSESSA PIDETTÄVÄN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
JA TARKASTUSAJAN JA –PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi toimielimen valitsemaa jäsentä, ellei toimielin toisin
päätä. Pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus valitsee 2 pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaski-
joina. Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.

Päätös:
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva-Liisa Auvinen ja Pirkko Valtola, ja päätettiin,
että he toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.  Pöytäkirja lähetetään tarkastettavaksi
ja allekirjoitettavaksi sähköisesti.
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 HALLITUKSEN SIHTEERIN JA PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN KUTSUMINEN

Päätetään sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimivasta viranhaltijasta.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus kutsuu sihteeriksi ja pöytäkirjanpitäjäksi hyvinvointiyhtymän (vuoden 2022
aikana liikelaitoskuntayhtymän) hallintojohtajan.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Hallintosäännön § 121 mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyk-
sessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväkseen sel-
laisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy esityslistan.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 KOKOUSKUTSUN JA ESITYSLISTAN TOIMITTAMISESTA SOPIMINEN

Toimitusjohtajan esitys:
− Kokouskutsu lähetetään hallituksen varsinaisille jäsenille sähköpostitse 5 vrk

ennen kokousta. Materiaalia voidaan tarvittaessa toimittaa myös postitse säh-
köisen kokouskutsun lähettämisen jälkeen. Määräaika, jonka perusteella ko-
kous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi, koskee sähköisesti lähetettyä kutsua.

− Hallintosäännön mukaan toimielimen jäsen, joka on estynyt saapumasta ko-
koukseen, kutsuu varajäsenen sijaansa. Kun jäsen on esteellinen käsittelemään
jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsit-
telyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös
puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäse-
nelle.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.
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 LÄSNÄOLO- JA PUHEOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSEN KOKOUKSISSA

Yhtymäkokous on 2.9.2022 (§ 11) päättänyt valtuuttaa ISLAB laboratoriokeskuksen
seuraavat viranhaltijat oman toimensa ohessa hoitamaan ISLAB hyvinvointiyhty-
män puolesta sen toiminnan aloittamisen valmistelua.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus päättää myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kokouksissaan

− johtavalle ylilääkärille; raportointivastuu toiminnasta,
− talousjohtajalle; raportointivastuu taloudesta, sekä
− hallintojohtajalle; raportointivastuu hallinnosta

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 KATSAUS AJANKOHTAISIIN ASIOIHIN

Toimitusjohtaja sekä läsnäolo-oikeutetut viranhaltijat esittelevät ajankohtaiset asiat.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 ISLAB HYVINVOINTIYHTYMÄN KIRJANPITO VUODEN 2022 AIKANA

Yritys- ja yhteisötietolain (YTJ-laki, 244/2001) 3 §:n mukaan ISLAB hyvinvointiyh-
tymä julkisoikeudellisena oikeushenkilönä tulee rekisteröidä yritys- ja yhteisötieto-
järjestelmään. Koska ISLAB hyvinvointiyhtymää ei merkitä kaupparekisteriin, tekee
rekisteröintimerkinnän YTJ-lain 1 §:n mukaan Verohallinto. ISLAB hyvinvointiyhty-
män merkitsemisessä yritys- ja yhteisötietojärjestelmään sovelletaan YTJ-lain 7 §:n
1 momentista ilmenevää periaatetta, jonka mukaan organisaation yritys- ja yhteisö-
tunnus (Y-tunnus) ei muutu, jos oikeushenkilöä muutetaan laissa säädetyllä tavalla.
Liikelaitoskuntayhtymän muuttuminen hyvinvointiyhtymäksi noudattaa tätä periaa-
tetta. ISLAB hyvinvointiyhtymä jatkaa liikelaitoskuntayhtymän toimintaa 1.1.2023
alkaen ja liikelaitoskuntayhtymä purkautuu. Hyvinvointiyhtymälle ei tule uusia ta-
lous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä, vaan hyvinvointiyhtymä tulee käyttä-
mään samoja järjestelmiä kuin liikelaitoskuntayhtymäkin.

ISLAB hyvinvointiyhtymä on kirjanpito- ja verovelvollinen 1.1.2023 alkaen, kun ope-
ratiivinen toiminta on siirretty ja toiminta käynnistyy. Vuoden 2022 ajan hyvinvoin-
tiyhtymälle muodostuvat kulut erotellaan tarvittaessa kirjanpidossa laskentatunnis-
teiden avulla, mutta hyvinvointiyhtymälle ei muodosteta omaa kirjanpitoa tai laadita
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talousarviota. Vuoden 2022 tilinpäätös tehdään liikelaitoskuntayhtymälle ja hyvin-
vointiyhtymän kirjanpitovelvollisuus alkaa vuoden 2023 alusta.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 TALOUSARVION LAADINTAOHJE JA SUUNNITTELUKEHYS VUODELLE 2023

Talousarvio ja taloussuunnitelma on keskeinen hyvinvointiyhtymän toiminnan oh-
jauksen väline. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään hyvinvointiyh-
tymän toiminnan ja talouden tavoitteet, joiden tulee toteuttaa hyvinvointiyhtymän
strategiaa. Talousarvio laaditaan siten, että siinä otetaan huomioon hyvinvointiyhty-
män tehtävien ja toiminnan edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä osoitetaan,
miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalous- ja investointiosa sekä
tuloslaskelma- ja rahoitusosa.

Hyvinvointiyhtymän hallintosäännön luvussa 9 käsitellään hyvinvointiyhtymän talou-
den hoitoa. Hallintosäännön 46 §:n mukaan hallitus hyväksyy suunnittelukehyksen
ja talousarvion laadintaohjeet. Yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa sitovat toi-
minnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä
hyvinvointiyhtymänkonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Talousarvio laaditaan
Islab tasolla ja aluelaboratoriotasoiset käyttösuunnitelmat hyväksyy hallintosäännön
mukaan toimitusjohtaja.

Vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitteluun vaikuttaa keskeisesti kuluvan vuoden
toimintaympäristön muutokset. Geopoliittinen tilanne on nostanut muun muassa
energian ja raaka-aineiden hintoja hyvin nopeasti, joilla on myös välillisiä vaikutuk-
sia ISLABin toimintaan. Talouteen on vaikuttanut myös toiminnan asteittainen nor-
malisoituminen, kun vuodet 2020 ja 2021 olivat hyvin poikkeukselliset.

ISLABin taloudelliseen tilanteeseen heijastuu merkittävissä määrin yhteisöasiakkai-
den tutkimusten määrien palautuminen normaalimmalle tasolle, inflaation muka-
naan tuomat hinnankorotukset sekä työehtosopimuksen mukaiset palkkaratkaisut.
Kuluvan vuoden aikana ISLABin omiin hintoihin ei ole viety menopaineista huoli-
matta hinnankorotuksia ja vuoden 2022 tilikausi arvioidaan jäävän alijäämäiseksi.
Covid19-pandemian taloudellisissa vaikutuksissa on ollut tasaantumisen merkkejä
toukokuusta lähtien. Pandemian kehitystä on vaikea ennustaa ja vuoden 2023 ta-
loussuunnittelu rakentuu perustoimintaan.

Vuonna 2023 jatkuu edelleen tuottavuus- ja strategiaohjelman mukaiset kehitys-
hankkeet, joiden tavoitteena on muun muassa lisätä automatisaatiota, hyödyntää
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digitalisaatiota sekä tehdä rakenteellisia muutoksia.  Strategiaohjelman mukaisesti
tavoitteena on suunnitella yhdessä asiakkaiden kanssa aluelaboratoriokohtaisesti
taloudellisesti kannattava ja kustannusvastaava laboratoriopalvelutuotannon toimin-
tamalli, joka palvelee asiakkaan yksilöllisiä palvelutarpeita. Omana haasteena tun-
nistetaan hyvinvointialueiden tiukka taloudellinen tilanne, joka heijastuu ISLABin toi-
mintaan.

Talousarvion laadintaohjeessa linjataan talousarvion laadinnan aikataulu sekä ta-
lousarviokehys vuodelle 2023. Kokonaisuutena talousarviokehyksen periaatteena
on tasapainoinen talous ja tilikauden ylijäämän tulee > 0.

Talousarvion laadintaohje esitetään liitteenä 1.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus hyväksyy talousarvion laadintaohjeen ja suunnittelukehyksen vuodelle
2023.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 TYÖTERVEYSHUOLLON JÄRJESTÄMINEN

Kun ISLAB liikelaitoskuntayhtymän toiminta siirtyy 1.1.2023 hyvinvointiyhtymämuo-
dossa tehtäväksi (ISLAB hyvinvointiyhtymä), toimintaa voidaan jatkaa samalla y-
tunnuksella. Tämän vuoksi myös liikelaitoskuntayhtymän työterveyshuollon sopi-
mukset voivat siirtyä sellaisenaan hyvinvointiyhtymälle, ja palveluntuottajan kan-
nalta kyseessä on vain asiakkaan nimen muutos.

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus keskustelee työterveyshuollon järjestämisestä ja antaa ohjeet jatkovalmiste-
lusta.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

 MUUT ASIAT

Toimitusjohtajan esitys:
Hallitus käsittelee muut mahdolliset esityslistalle otetut asiat.

Päätös:
Ei muita asioita.
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 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Syksyn 2022 kokousaikataulut/hallitus
- 14.10. klo 10–12 (paikallaolokokous)
- 04.11. klo 10–12 (Teams)
- 25.11. klo 08–10 (Teams, päivämäärä/aika tarkistetaan lähempänä)
- 16.12. klo 09–11 (paikallaolokokous, aikataulu tarkentuu)

Suunnitellut yhtymäkokoukset 2022
- 18.11. klo 10–12 (Teams, varapäivä)
- 09.12. klo 10–12 (Teams)

Toimitusjohtajan esitys:

Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin.

 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.11.
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

Muutoksenhakukielto

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueesta annetun lain
(611/2021) 141 §:n mukaan oikaisuvaatimusta tai aluevalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa:
Pykälät § 1-13

Oikaisuvaatimusoikeus ja -ohje

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuk-
sen, päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen:
Pykälät § ---

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
− se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-

teen tai etuun päätös
− välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
− hyvinvointiyhtymän jäsen tai sen (hyvinvointialueen) jäsen.

Oikaisuvaatimusoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli työntekijällä on oi-
keus saattaa asia pääsopimuksen mukaisesti paikallisneuvotteluun.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on ISLAB hyvinvointiyh-
tymän hallitus:

Postiosoite: ISLAB laboratoriokeskus, Kirjaamo, PL 1700,
70211 KUOPIO.

Käyntiosoite: KYS, C-ovi (päivystys ja näytteenotto) 3. krs

Sähköpostiosoite: kirjaamo@islab.fi

Puhelin: 044 717 8704 ja 044 717 8705

Kirjaamon aukioloaika:  arkisin 9–15.00.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Oikaisuvaatimus on hyvinvointiyhtymän kirjaamoon määrä-
ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näy-
tetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä
tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tie-
don päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Hyvinvointiyhtymän jäsenen (hyvinvointialueen) jäse-
nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaati-
musajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,
joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyt-
tää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan
- millä perusteella oikaisua vaaditaan

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta,
postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan an-
taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan
myös sähköpostiosoite.
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