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JOHTOKUNNAN KOKOUKSEN 7.10.2022 JATKOKOKOUS
Aika 14.10.2022 klo 12.08 – 12.29

Paikka Teams-kokous

Käsitelty asia, läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
§ 74

Allekirjoitukset
Antti Hedman, puheenjohtaja

Anu Tervala, pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa.

Pöytäkirjan nähtävänä pito
Liikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. Liikelaitos-

kuntayhtymän kirjaamossa (osoitteessa Puijonlaaksontie 2, Kuopio, c/o KYS/Puijon

sairaala rak 1A, 3. krs.) 21.10.2022 klo 8.00–15.00.
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 ISLAB LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN JA HENKILÖSTÖN SIIRTÄMI-
NEN OSANA TOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYÄ

Kokouksen järjestäytyminen sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus:

7.10.2022 kokoontunut johtokunta päätti yksimielisesti siirtää kokouksen esityslistan

§ 74 ”ISLAB liikelaitoskuntayhtymän purkaminen ja henkilöstön siirtäminen osana

toiminnan uudelleenjärjestelyä” jatkokokoukseen, koska liikelaitoskuntayhtymän,

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin, Pohjois-Savon hyvinvointialueen sekä hyvinvoin-

tiyhtymän yhteinen yleisneuvottelu oli päätetty pitää 14.10.2022 klo 8. Purkusopi-

mus ja sen liitteet eivät näin ollen olleet valmistuneet 7.10.2022 kokoukseen men-

nessä. Hallintosäännön 52 § mukaan, jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita

ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet asiat voidaan siirtää jatko-

kokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille lähete-

tään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta. Jatkokokous päätettiin pi-

tää 14.10.2022 klo 12 TEAMS-kokouksena.

Johtokunnan jäsenille toimitettiin 10.10.2022 sähköpostitse viesti uudesta ko-

kousajasta TEAMS-linkkeineen. Puheenjohtaja Risto Kortelainen oli ilmoittanut es-

teestä jo edellisessä kokouksessa, puheenjohtajana toimi Antti Hedman. Puheen-

johtaja avasi kokouksen klo 12.08. Saapuvilla olevat jäsenet, sekä muut läsnäolijat

todettiin (taulukko alla), ja kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösval-

taiseksi.
Johtokunnan jäsenet: Läsnäolo-oikeutetut:
Antti Hedman, varapuheenjohtaja Merja Miettinen, toimitusjohtaja, esittelijä

Ilkka Naukkarinen, jäsen Anu Tervala, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Saara Tavi, jäsen Päivi Ylikangas, johtava ylilääkäri, läsnäolo-oik.

Riitta Smolander, jäsen Ilkka Pirskanen, hvy hallituksen puheenjohtaja

Heikki Löppönen, varajäsen (Juha Hartikainen)
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Asian käsittely:

Sote-uudistusta koskevan lainsäädännön vuoksi ISLABin toimintaa ei voida jatkaa

nykyisessä liikelaitoskuntayhtymämuodossaan, vaan ISLABin toiminta tulee uudel-

leenorganisoida. Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueet

ovat päättäneet jatkaa ISLABin toimintaa muuttumattomana hyvinvointiyhtymämuo-

dossa (ISLAB hyvinvointiyhtymä).

Toiminnan uudelleenjärjestely toteutetaan teknisesti kolmessa osassa ns. sekun-

titransaktiona vuodenvaihteessa 2022–2023 niin, että käytännön toiminta jatkuu en-

tisellään:

1. liikelaitoskuntayhtymä puretaan ja toiminta siirretään jako-osuuksina

sairaanhoitopiireille

2. voimaanpanolain (616/2021) 20 § mukaan toiminta siirtyy yleisseu-

raantona hyvinvointialueille

3. hyvinvointialueiden sopimukseen perustuva toiminta siirretään hyvin-

vointialueilta perustettuun ISLAB-hyvinvointiyhtymään

Nykyinen liikelaitoskuntayhtymän y-tunnus siirtyy hyvinvointiyhtymälle. Omaisuuden

ja sitoumusten sekä henkilöstön siirtymisestä osana edellä kuvattua kokonaisjärjes-

telyä sovitaan tarkemmin erillisissä sopimuksissa.

Kuntalain 56 §:n mukaan kuntayhtymän purkamisesta ja loppuselvityksen suoritta-

misesta sovitaan kuntayhtymän perussopimuksessa. ISLABin perussopimuksen 25

§:n mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän purkamisesta päättävät perustajayhteisöjen

valtuustot tai niitä vastaavat tahot, joille omistus mahdollisesti on siirretty.

Liikelaitoskuntayhtymä on valmistellut liikelaitoskuntayhtymän purkusopimusta yh-

teistyössä jäsentensä kanssa mm. hyvinvointiyhtymän valmistelun ohjausryhmässä,
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liikelaitoskuntayhtymän johtokunnassa sekä hyvinvointiyhtymän hallituksessa. Sopi-

mus sekä sen liitteet 1 ja 3 jaetaan tämän pöytäkirjan liitteinä 1–3.

Liikelaitoskuntayhtymä puretaan erillisen purkusopimuksen perusteella. Purkami-

sesta ja purkusopimuksen hyväksymisestä päättävät edellä kuvatun mukaisesti IS-

LAB liikelaitoskuntayhtymän jäsenten valtuustot ISLAB liikelaitoskuntayhtymän pe-

russopimuksen ja jäsenten välisen purkusopimuksen mukaisesti. Loppuselvityksen

laatii liikelaitoskuntayhtymän johtokunta.

Purkusopimuksen mukaisesti liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan toimikautta jatke-

taan, kunnes se on saanut purkusopimuksessa tarkoitetut tehtävät hoidetuksi. Joh-

tokunta tai määräämänsä valtuutetaan jäsenkuntien toimesta ryhtymään purkami-

sen johdosta kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Liikelaitoskuntayhtymän nykyinen

johtokunta ja tarkastuslautakunta ovat purkautumisen jälkeen tarvittavan ajan

osana Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän [ts. sen vastuut vastaanotta-

neen Pohjois-Savon hyvinvointialueen] organisaatiota (kustannuksista vastaa liike-

laitoskuntayhtymä/hyvinvointiyhtymä).

ISLAB liikelaitoskuntayhtymän henkilöstö sovitaan siirtyväksi purkusopimuksella

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille, josta se siirtyy voimaanpanolain mukaisella yleis-

seuraannolla Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. Sieltä henkilöstö siirtyy erilliseen

henkilöstön siirtosopimukseen perustuen hyvinvointiyhtymän palvelukseen. Liikelai-

toskuntayhtymän henkilöstö siirtyy toiminnan uudelleenjärjestelyn vuoksi kussakin

siirrossa ja liikkeen luovutuksessa hetkeksi nimellisesti Pohjois-Savon sairaanhoito-

piirin sekä Pohjois-Savon hyvinvointialueen palvelukseen, mutta järjestelyn tarkoi-

tuksena on henkilöstön siirtäminen selkeänä kokonaisuutena liikelaitoskuntayhty-

mältä ISLAB hyvinvointiyhtymän palvelukseen häiriöttä vuodenvaihteessa.

Henkilöstön siirtoketju ja siinä mukana olevien osapuolten vastuut on erikseen ku-

vattu henkilöstön siirtoa koskevassa sopimuksessa, joka tehdään kaikkien
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siirtoketjussa mukana olevien osapuolten kesken. Henkilöstön todetaan siirtosopi-

muksessa siirtyvän uudelle hyvinvointiyhtymälle ns. vanhoina työntekijöinä liikkeen-

luovutuksen periaattein. Siirtoketjun osapuolet vastaavat itsenäisesti omien yhteis-

toimintaa koskevien velvollisuuksiensa täyttämisestä. Henkilöstön siirtosopimus on

purkusopimuksen liite.

Purkusopimusta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta: Päätös on tarkoitettu kun-

talain 143 §:n nojalla pantavaksi täytäntöön heti mahdollisesta muutoksenhausta

riippumatta.

Toimitusjohtajan muutettu esitys:
Johtokunta päättää

1) osaltaan hyväksyä purkusopimuksen (liitteet 1–3), ja esittää sen käsi-

teltäväksi ja päätettäväksi jäsenkuntayhtymille, ja täytäntöön panta-

vaksi sopimuksen allekirjoituksella, sekä

2) hyväksyä ISLAB liikelaitoskuntayhtymän henkilöstön siirtymisen Poh-

jois-Savon sairaanhoitopiirin palvelukseen liitteenä olevan henkilöstön

siirtosopimuksen mukaisesti. Sopimuksen täytäntöönpano tapahtuu so-

pimusasiakirjan allekirjoituksella.

Pykälä esitetään tarkastettavaksi heti kokouksessa.

Päätös:
Päätösesitys hyväksyttiin.

Pykälä tarkastettiin heti kokouksessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.29.
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OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikai-
suvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmis-
telua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: § 74, päätöksen osa 1

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jä-
senkunta ja sen jäsen. Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kir-
jallisen oikaisuvaatimuksen: Pykälät: § 74, päätöksen osa 2

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 135 §:n 1 mom:n mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu-
tosta valittamalla: Pykälät: § 74, päätöksen osa 2

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii
Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymän johtokunta,
osoite: Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä, Kir-
jaamo, PL 1700, 70211 KUOPIO.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Jäsenkuntayhtymien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asi-
anosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana
aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaadi-
taan, sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika
edellä sanotun mukaan on luettava.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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