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Päätöksentekijät

JÄSEN
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x Tiina Minkkinen
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hallituksen pj

VARAJÄSEN
Jasmine Repo

hallituksen I varapj

Vesa Jarva

hallituksen II varapj

Liisa Stenman-Kässi
Petteri Nieminen
Jyrki Leijala
Jenni Leppilahti
Antti Rastela
Varpu Pöyhönen
Sami Haapakoski

x
x
x

Juha Suonperä
Janne Luoma-aho
Ilkka Pernu

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston I varapuheenjohtaja
valtuuston II varapuheenjohtaja

x
x

Juha Kinnunen
Juha Paloneva
Heljä Lundgrén-Laine

x

Seija Saarelainen

x
x

Aija Suntioinen
Tuija Melville

sairaanhoitopiirin johtaja, esittelijä
johtajaylilääkäri, poistui klo 9:15.
johtajaylihoitaja; poistui klo 9:15.
hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä, poistui klo
9:15.
talousjohtaja, poistui klo 9:15.
viestintäpäällikkö, poistui klo 9:15.

Pöytäkirjan allekirjoitus Tony Melville
Seija Saarelainen Anna-Kaarina Autere
ja varmennus
Puheenjohtaja
Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjanpitäjä, § 266
15
12
15 12
Pöytäkirjan tarkastus ____.____.2021
____.____.2021
Tarkastusaika
Kaisa Garedew
Jaakko Kaistinen
Pöytäkirja nähtävänä
Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin internetsivulla
www.ksshp.fi 15.12.2021. Sairaanhoitopiiri/Hallinto/Hallitus/Pöytäkirjat
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on annettava hallintosäännön 124 §:n mukaisesti vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta. Kutsu on hallituksen jäsenten lisäksi
annettava valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä
kokouksessa käsiteltävänä olevien asioiden esittelijöille. Esityslista, joka
sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen
päätöksiksi lähetetään kokouskutsun yhteydessä mahdollisuuksien mukaan.
Esityslista-aineisto toimitetaan myös hallituksen varajäsenille. Hallintosäännön
125 §: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 on annettu puheenjohtajan toimesta torstaina 2.12.2021 pidetyn
kokouksen yhteydessä. Esityslista on annettu sähköisesti 3.12.2021.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjan tarkastajat
Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Markku Puro ja Michelle
Seppälä. Tarkastusvuorossa ovat Kaisa Garedew ja Jaakko Kaistinen.

Päätös

Hyväksyttiin.
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Selvitys Aster-hankkeen päätöksenteosta Keski-Suomen
sairaanhoitopiirissä

Diaarinumero
DKSSHP/146/00.01.02.02/2021
Kuntayhtymähallitus 2.12.2021 § 260
Kuntayhtymähallitus 23.11.2021 § 243
Valmistelijat

Hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.
Sairaanhoitopiirin hallitus päätti kokouksessaan 2.12.2021 palauttaa asian
valmisteltavaksi, jotta Ernst & Young Oy:n selvitys (3.12.2021) on käytettävissä
hallituksen kokouksessa, valtuustolle annettavaa ehdotusta tehtäessä.

Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää merkitä tiedokseen esityslistan liitteenä
olevan selvityksen ja esittää, että valtuusto merkitsee sen tiedokseen.
Siltä osin kuin selvitys ja siinä esitetyt johtopäätökset koskevat
sairaanhoitopiirin johtajan huolellisuusvelvoitteen täyttämistä, tekee
sairaanhoitopiirin hallitus tästä erillisen esityksen valtuustolle.
Selvityksessään Ernst & Young Oy on suositellut seuraavaa: "Koska Selvityksen
kohteena ei ole ollut varsinaisesti projektihallinnan läpikäynti eikä
kustannusarvioiden analysointi, suosittelemme erillisen projektikohtaisen
hankeselvityksen suorittamista tältä osin, jotta vastaavanlaisilta ongelmilta
voidaan välttyä jatkossa." Sairaanhoitopiirin hallitus esittää, että kyseisen
selvityksen mahdollinen toteuttaminen käsitellään sairaanhoitopiirin
hallituksen ja tarkastuslautakunnan yhteisessä kokouksessa 15.12.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.
Johtajaylilääkäri Juha Paloneva, johtajaylihoitaja Heljä Lundgrèn-Laine,
talousjohtaja Aija Suntioinen, viestintäpäällikkö Tuija Melville ja
hallintopäällikkö Seija Saarelainen poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja
päätöksenteon jälkeen klo 9:15.
Kokouksen sihteeriksi (klo 9:15 alkaen) valittiin hallituksen I varapuheenjohtaja
Anna-Kaarina Autere.

Liitteet
Päätöshistoria:

Selvitys Keski-Suomen sairaanhoitopiirille 3.12.2021
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Kuntayhtymähallitus 2.12.2021 § 260
Valmistelijat

Hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on toiminut uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän hankintaa valmisteltaessa neljän kuntayhtymän
yhteisenä asiakasorganisaationa sekä Keski-Suomen tilaajaorganisaationa.
Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 21.9.2021 yhteydessä pidetyssä
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa uudelle valtuustolle esiteltiin vireillä
olevaa, asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankintaa. Tämä tulisi
valtuuston päätettäväksi lokakuussa 2021. Kokouksessaan 21.9.2021 (§ 12)
valtuusto päätti yksimielisesti, että Aster-päätöksenteosta (Keski-Suomen
osalta) teetetään puolueeton ulkopuolinen selvitys. Päätöksen mukaan
selvityksen kulut katetaan sairaanhoitopiirin yhteisten menojen
menokohdalta.
Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021 (§ 7), että KeskiSuomen osalta ei edetä Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun
toimitusprojektivaiheeseen eikä Aster-järjestelmän toimitus- ja
palvelusopimusta allekirjoiteta. Kokouksessaan 27.10.2021 sairaanhoitopiirin
hallitus päätti panna valtuuston päätökset täytäntöön (§ 204). Lisäksi hallitus
päätti (§ 218), että edellä mainittu ulkopuolinen selvitys tilataan Ernst & Young
Oy:ltä. Selvitys tehdään vuodesta 2019 eteenpäin ja se valmistuu hallituksen
käsiteltäväksi 23.11.2021 pidettävässä kokouksessa.
Yhtiölle annetun toimeksiannon mukaan kyseessä on "Selvityksen laatiminen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päätöksenteosta Aster-hankkeeseen liittyen
Asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Selvityksen perusteella
laaditaan raportti havainnoista. Selvityksessä ei arvioida Aster-hankkeen
hankintaa eikä hankkeen sisältöä, vaan se rajataan koskemaan ainoastaan
hanketta koskevaa päätöksentekoa."
Ottaen huomioon yhtiölle toimitetun aineiston laajuus, yhtiö on pyytänyt
lisäaikaa selvityksen teolle marraskuun 2021 loppuun saakka. Yhtiön
edustajien kanssa on sovittu, että valmis selvitys voidaan esitellä
sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 13.00
alkaen Teams -etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa. Esittelytilaisuuden
jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus pitäisi ylimääräisen kokouksen (2.12.2021
kello 14.00 alkaen).
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Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää selvitystä koskevasta ehdotuksestaan
valtuustolle.

Päätös

Hallituksen kokousta edelsi tilaisuus, jossa Ernst & Young Oy:n edustajat
esittelivät sairaanhoitopiirin hallitukselle, valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle
valmisteilla olevaa selvitystä. Jotta tämä, 3.12.2021 valmistuva selvitys,
voidaan ottaa huomioon valtuustolle tehtävässä ehdotuksessa, päätti hallitus
palauttaa asian valmisteltavaksi ja kokoontua ylimääräiseen kokoukseen
7.12.2021 kello 8.30.

Merkittiin, että sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Tony Melville,
hallituksen jäsen Terhi Pulli ja sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen
poistuivat kokouksesta tästä asiasta käydyn keskustelun kuluessa (kello 15.36).
Tämän jälkeen puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja AnnaKaarina Autere, aina tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon loppuun saakka
(kello 16.45).
Kuntayhtymähallitus 23.11.2021 § 243
Valmistelijat

Hallintolakimies Pauliina Mäenpää, puh. 014 269 1466.
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri on toiminut uuden asiakas- ja
potilastietojärjestelmän hankintaa valmisteltaessa neljän kuntayhtymän
yhteisenä asiakasorganisaationa sekä Keski-Suomen tilaajaorganisaationa.
Sairaanhoitopiirin valtuuston kokouksen 21.9.2021 yhteydessä pidetyssä
tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa uudelle valtuustolle esiteltiin vireillä
olevaa, asiakas- ja potilastietojärjestelmä Asterin hankintaa. Tämä tulisi
valtuuston päätettäväksi lokakuussa 2021. Kokouksessaan 21.9.2021 (§ 12)
valtuusto päätti yksimielisesti, että Aster-päätöksenteosta (Keski-Suomen
osalta) teetetään puolueeton ulkopuolinen selvitys. Päätöksen mukaan
selvityksen kulut katetaan sairaanhoitopiirin yhteisten menojen
menokohdalta.
Sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan 15.10.2021 (§ 7), että KeskiSuomen osalta ei edetä Aster-hankesuunnitelman mukaiseen tarkennettuun
toimitusprojektivaiheeseen eikä Aster-järjestelmän toimitus- ja
palvelusopimusta allekirjoiteta. Kokouksessaan 27.10.2021 sairaanhoitopiirin
hallitus päätti panna valtuuston päätökset täytäntöön (§ 204). Lisäksi hallitus
päätti (§ 218), että edellä mainittu ulkopuolinen selvitys tilataan Ernst & Young
Oy:ltä. Selvitys tehdään vuodesta 2019 eteenpäin ja se valmistuu hallituksen
käsiteltäväksi 23.11.2021 pidettävässä kokouksessa.
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Yhtiölle annetun toimeksiannon mukaan kyseessä on "Selvityksen laatiminen
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin päätöksenteosta Aster-hankkeeseen liittyen
Asiakkaan toimittaman materiaalin perusteella. Selvityksen perusteella
laaditaan raportti havainnoista. Selvityksessä ei arvioida Aster-hankkeen
hankintaa eikä hankkeen sisältöä, vaan se rajataan koskemaan ainoastaan
hanketta koskevaa päätöksentekoa."
Ottaen huomioon yhtiölle toimitetun aineiston laajuus, yhtiö on pyytänyt
lisäaikaa selvityksen teolle marraskuun 2021 loppuun saakka. Yhtiön
edustajien kanssa on sovittu, että valmis selvitys voidaan esitellä
sairaanhoitopiirin hallitukselle ja valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 13.00
alkaen Teams -etäyhteydellä järjestettävässä tilaisuudessa. Esittelytilaisuuden
jälkeen sairaanhoitopiirin hallitus pitäisi ylimääräisen kokouksen (2.12.2021
kello 14.00 alkaen).
Sairaanhoitopiirin
johtajan ehdotus

Sairaanhoitopiirin hallitus:
- päättää merkitä asian valmistelutilanteen tiedokseen,
- hyväksyä sen, että valmis selvitys esitellään sairaanhoitopiirin hallitukselle
ja valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 13.00 alkaen Teams etäyhteydellä pidettävässä tilaisuudessa,
- hyväksyä sen, että sairaanhoitopiirin hallitus päättää selvitystä koskevasta
ehdotuksestaan valtuustolle torstaina 2.12.2021 kello 14.00 alkaen
pidettävässä kokouksessa ja
- saattaa tämän valtuutetuille tiedoksi valtuuston kokouskutsun
yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.
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§ 266

Tilapäisen valiokunnan asettaminen ja johtajasopimuksen mukaisen
menettelyn käynnistäminen sairaanhoitopiirin johtajan viranhoidon
päättämiseksi

Diaarinumero

DKSSHP/188/00.02.00/2021
Asia otetaan käsiteltäväksi pöydältä.
Asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan
esittelyä, koska sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty ovat esteellisiä
asiassa.
Kuntayhtymän johtaja voidaan irtisanoa, mikäli hän on menettänyt valtuuston
luottamuksen. Asia tulee kuntalain 43 §:n ja 64 §:n mukaan vireille aloitteella,
jota vähintään neljäsosa valtuutetuista on kannattanut, taikka kuntayhtymän
hallituksen esityksestä. Jos asia etenee tilapäisen valiokunnan valmisteluun, eli
valtuusto päättää asettaa kyseisen toimielimen valmistelemaan asiaa,
tarvitaan lopulliseen irtisanomispäätökseen valtuustossa määräenemmistö.
Irtisanomisen takana on oltava vähintään 2/3 kaikista valtuutetuista, ei siis
pelkästään kokouksessa paikallaolijoista.
Johtajasopimus voi syrjäyttää edellä mainitut kuntalain säännökset ja
menettelytavat epäluottamustilanteessa. Johtajasopimukseen voidaan
sisällyttää myös ehto erokorvauksen maksamisesta.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja sairaanhoitopiirin johtaja
Juha Kinnusen välillä on 2.12.2013 allekirjoitettu johtajasopimus.
Johtajasopimus on tehty vanhan kuntalain aikaan, jolloin johtajasopimuksesta
ei ole ollut säännöksiä kuntalaissa. Kyseessä on tuolloin ollut
yksityisoikeudellinen sopimus.
Johtajasopimuksessa on sovittu mm. seuraavaa:
Johtajasopimuksen §:ssä 11 määrätään erokorvauksen maksamisesta:
"Sairaanhoitopiirin johtaja on oikeutettu erokorvaukseen irtisanoutuessaan itse
Kuntalaissa määritetyn epäluottamuksen perusteella tai sairaanhoitopiirin
identiteetin nykymuotoisena hävitessä rakenteellisten muutosten vuoksi.
Erokorvauksen suuruus vastaa 12 kuukauden palkkaa. Ellei sairaanhoitopiirin
johtaja irtisanoudu, hän ei ole oikeutettu erokorvaukseen."
Johtajasopimuksen §:ssä 12 määrätään oikeudesta palkkaan irtisanomisajalta:
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"Mikäli virkasuhde päättyy kuntayhtymän suorittamaan irtisanomiseen
Kuntalaissa määritetyn epäluottamuksen perusteella tai kuntayhtymän
nykymuotoisen toiminnan loppumiseen, johtajalle maksetaan 12 kuukauden
palkkaa vastaava rahasumma."
Johtajasopimuksen allekirjoitusaikaan voimassa olleen kuntalain 25 § vastaa
sisällöltään edellä mainittua kuntalain 43 §:ää.
Johtajasopimus sisältää yleensä määräyksiä siitä, miten (ja keiden toimesta)
epäluottamuksen olemassaolo todetaan sekä menettelytavoista, joilla kunnan
/ kuntayhtymän johtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet
epäluottamustilanteissa ratkaistaan, kuntalaissa säädetyn menettelyn sijasta.
Koska kyseessä olevassa johtajasopimuksessa ei näitä ole määritelty, on aluksi
käynnistettävä kuntalain säännösten mukainen menettely, jotta
johtajasopimuksessa mainittu "Kuntalaissa määritetty epäluottamus" ja sen
olemassaolo voidaan todeta. Tällöin mahdolliseksi tulee myös
johtajasopimuksen 11 §:n mukainen menettely.
Sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja, valtuuston puheenjohtaja ja
sairaanhoitopiirin johtaja ovat käyneet keskustelun asiasta 6.12.2021 ja
todenneet, että johtajasopimuksen §:ssä 11 mainittu tilanne on käsillä.
Sairaanhoitopiirin johtaja on ilmoittanut olevansa valmis irtisanoutumaan,
mikäli valtuusto tilapäisen valiokunnan asettamista koskevalla päätöksellä
toteaa johtajasopimuksen §:ssä 11 määritetyn epäluottamuksen
olemassaolon.
Kokouskutsussa mainitsemattoman, mutta valmistellun asian valtuusto voi
ottaa käsiteltäväkseen ja ratkaistavakseen yksinkertaisella enemmistöllä
(kuntalaki 95 §).
Edellytyksenä on tällöin asian kiireellisyys, mikä yleensä tarkoittaa sitä, ettei
asiaa enää seuraavassa kokouksessa ehditä käsitellä tai että asian käsittelyn
siirtäminen joka tapauksessa aiheuttaisi kuntayhtymälle merkittävää
oikeudellista, taloudellista tai muuta haittaa. Käsiteltäväksi ottamisesta
tehdään erillinen päätös.
Hallituksen
puheenjohtajan
ehdotus

Sairaanhoitopiirin hallitus päättää:
1) todeta, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman
viranhaltijan esittelyä, koska sekä esittelijä että hänen sijaisekseen määrätty
ovat esteellisiä asiassa.
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2) että asia otetaan käsiteltäväksi pöydältä.
3) esittää, että sairaanhoitopiirin valtuusto ottaa kiireellisenä asian
käsiteltäväkseen
4) esittää, että valtuusto päättää asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä
tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kuntalain 43 §:ssä
säädettyä sairaanhoitopiirin johtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin
siirtämistä koskevaa asiaa. Valtuusto toteaa, että tilapäisen valiokunnan
asettamista koskeva päätös mahdollistaa johtajasopimuksen §:ssä 11 mainitun
menettelyn.
5) esittää, että valtuusto päättää valita tilapäiseen valiokuntaan viisi (5) jäsentä
ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.
6) esittää, että valtuusto päättää nimetä varsinaisista jäsenistä valiokunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan; sekä
7) esittää, että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin
sairaanhoitopiirin hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään
puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen
sihteerin.
Päätös

Hallitus hyväksyi päätösesityksen yksimielisesti.
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KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUKIELTO
Hallitus 07.12.2021

Asiat
Kiellon peruste

§ 263 - 266
Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI OIKAISUVAATIMUSOHJE
Hallitus 07.12.2021

Asiat

Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena
sairaanhoitopiirin hallitukselta.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja
oikaisuvaatimus-oikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä
- asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai se jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
sekä
- kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on jätettävä sairaanhoitopiirin hallitukselle 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta
näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai
erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimusaika

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä sairaanhoitopiirin
internetsivuilla 15.12.2021).
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta
määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen
muoto, sisältö

Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kuntayhtymähallitus

Pöytäkirja
7.12.2021
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta
- mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi ja
vaadittujen muutosten perusteet.

ja liitteet

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin sen tekijä vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle.
Oikaisuvaatimus on sen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen
allekirjoitettava. Kirjelmässä on mainittava oikaisuvaatimuksen
tekijän, ja jos hän ei ole allekirjoittaja, myös allekirjoittajan nimi,
asuinkunta ja postiosoite sekä puhelinnumero, johon asiaa koskevat
ilmoitukset voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa
asiamiehen toimitettava sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimuksen
toimittaminen
viranomaiselle

Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot

Lisätietoja

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköistä
asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on
tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Sähköisen viestin katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se
on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Oikaisuvaatimus
lähetetään aina lähettäjän omalla vastuulla.
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Sairaanhoitopiirin hallitus
Hoitajantie 3
40620 JYVÄSKYLÄ
kirjaamo@ksshp.fi
Virka-aika: klo 8.00-15.45
Asiakirjat ovat nähtävissä hallinnon palveluissa, osoite
Hoitajantie 3, 40620 JYVÄSKYLÄ.

