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Liitteitä: 

Asia THL:n erikoissairaanhoidon erikoisalojen tuottavuusseurannan kulujen 
jyvittäminen vuodesta 2020 alk.

Päätös ja sen 
perustelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (myöh. Kainuun sote) on 

THL:n erikoissairaanhoidon erikoisalojen tuottavuusseurannassa vuoteen 2019 
saakka jyvittänyt päivystyspoliklinikkatoiminnan kulut erikoisaloille. Vuoden 
2019 THL erikoisalatuottavuusseurannassa 11/15 keskussairaalaa on 
raportoinut päivystyspoliklinikkatoiminnan kustannukset 15 Akuuttilääketiede 
–erikoisalalle.

Päivystyspoliklinikkakustannusten jyvittäminen lisää erikoisalavertailukuluja ja 
siten heikentää erikoisalojen laskennallista tuottavuutta. 
Akuuttilääketieteen/päivystyspoliklinikkatoiminnan kustannusten ja 
tuottavuuden vertailu ei jyvittämisestä johtuen ole ollut mahdollista.

Päätän, että Kainuun sote raportoi seurantavuodesta 2020 alkaen THL 
erikoisalojen tuottavuusseurannassa päivystyspoliklinikan kustannukset 
15 Akuuttilääketiede –erikoisalalle eikä kuluja enää jyvitetä erikoisaloittain. 
Päätös ei vaikuta päivystyspoliklinikan kirjaus- eikä tilastointikäytöntöihin.

Päätöksenteko-oikeus Hallintosääntö 19 §

Allekirjoitus

Olli-Pekka Koukkari, terveysjohtaja
Päätös yleisesti Paikka ja aika
nähtävillä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallinto, Pohjolankatu 13, 

3 krs., 87100 Kajaani 

Julkaistu yleisessä tietoverkossa, päivämäärä:
  

Nähtäväksi 
asettaminen yleisessä 
tietoverkossa      Ei julkaistava päätös  

Muutoksenhakukielto 
(Päätökseen ei 
oikaisuvaatimus-
oikeutta)

     Valituskielto ja sen peruste

Tiedoksianto Asianosainen
asianosaiselle

Miten 
Lähetetty postitse                                                 x Lähetetty 

sähköpostitse    
Luovutettu  Muulla tavalla, miten?   

Tiedoksiantajan nimi ja virka-asema Tiedoksiantopäivämäärä

Anne Kemppainen, johdon sihteeri 
Vastaanottajan allekirjoitus
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Sisäinen jakelu kuntayhtymän johtaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja, talousjohtaja, 
päivystyspalvelujen ylilääkäri ja osastonhoitaja

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

 kuntayhtymän jäsenkunta ja jäsenkunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon 
kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta 
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä 
tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä. 

Kuntayhtymän jäsenkunnan ja jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on 
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Kainuun sosiaali- ja 
terveydenhuollon kuntayhtymän yhtymähallitus

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite:
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä/Yhtymähallitus
PL 400
87070 Kainuu  

Käyntiosoite:
Pohjolankatu 13, 3. kerros
87100 Kajaani

Sähköpostiosoite: 
kirjaamo@kainuu.fi
Faksinumero: 08 6155 4270
Puhelinnumero: 08 615 61 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika: arkisin ma–pe klo 9.00–15.00 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää 
vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 päätös, johon haetaan oikaisua

 miten päätöstä halutaan oikaistavaksi

 millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, 
postiosoite ja puhelinnumero. 

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, 
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kainuun 
sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kirjaamosta. (ks. yhteystiedot 
kohdasta ”Oikaisuvaatimusviranomainen”). Asiakirjoista peritään maksut 
Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosäännön 
153§:n mukaisesti.


