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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 11/2021 

Ajankohta:  maanantai 13.12.2021 klo 12:01 – 14:30 

RUOKAILU klo 11:00 – 12:00 

Paikka:  Scandic Kuopio satama tai TEAMS 

Kutsutut:  väliaikaiseen valmistelutoimielimeen (VATEen) nimetyt varsinaiset jäsenet (liite 1) 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS:  PJ Jari Saarinen avasi kokouksen klo 12.01. Asioiden käsittelyjärjestys muutettiin siten, että 

Kari Janhosen asiat käsiteltiin viimeisenä päällekkäisen PSSHP:n valtuuston kokouksen 

vuoksi.  

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS:  Tarja Miettinen suoritti nimenhuudon liitteen 1 mukaisesti. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan työjärjestyksen mukainen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
Kokouskutsun toimittaminen ja läsnä olevien määrä (vähintään puolet jäsenistä). 

PÄÄTÖS:  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajat, jotka voivat toimia samalla äänten laskijoina. 

Esittelijän päätösesitys: 

 Pöytäkirjantarkistajiksi esitetään Timo Tuunainen ja Eija Peltonen. 

PÄÄTÖS:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Tuunainen ja Eija Peltonen. 

 

5. Pohjois-Savon hyvinvointialueen maksuvalmiuden turvaaminen kuntatodistusohjelmilla 

Valmistelija: Kari Janhonen 
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Pohjois-Savon hyvinvointialueen maksuvalmius turvataan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin 

pankkitileillä olevilla varoilla, kuntatodistusohjelmilla ja luottolimiitillä. 

 

KYSin nykyiset kuntatodistusohjelmat ja luottolimiitti ovat 190 M€, mikä vastaa 4-5 kk mak-

suvalmiutta. Mikäli uusia limiittejä ei haeta, maksuvalmiuslimiitit tippuvat HVA:lla tasolle 2 

kuukautta.  Taloudellisessa kriisissä tämä saattaa olla liian pieni varautuminen. Tällä hetkellä 

ei ole varmuutta, saadaanko 28.02.2022 jälkeen haettaville kuntatodistusohjelmille valtion 

takaus. Kuntatodistusohjelmista ei synnyt kuluja. 

KYSin tarkoituksena on viedä kuntatodistusohjelmien nostaminen yhtymähallitukseen ja val-

tuustoon 13.12.2021, jotta ne voidaan esittää VM:lle 28.02.2022. 

Käsitelty joryssä 2.12.2021 ja sovittu, että käsitellään VATEssa ennen sitoumusten allekirjoit-

tamista. Uusia kuntatodistuksia otetaan kolmelta eri rahalaitokselta yhteensä 100M€. 

Valmistelijan päätösesitys: 

VATE toteaa tietoon saatetuksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suunnitelman kuntatodistus-

ohjelmien nostamisesta. Kuntatodistusohjelmiin ei talousjohtaja Kari Janhosen mielestä 

synny riskejä, vaan mahdollisuuksia. 

Esittelijän päätösesitys: 

 VATE toteaa tietoon saatetuksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin suunnitelman kuntatodistus-

ohjelmien nostamisesta. 

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi esittelijän päätösesityksen yksimielisesti. 

 

6. Ruokahuollon palveluiden tuottaminen hyvinvointialueelle 

Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen 

Janne Niemeläinen esittelee kokouksessa mahdollisuudet ruokahuollon toteuttamiseksi hy-

vinvointialueelle ja lausuntokierroksella olevan tukipalveluiden vuoden siirtymäaikaa koske-

van esityksen vaikutukset Pohjois-Savon hyvinvointialueelle. 

Asia käsitelty joryssä 9.12.2021. 

Esittelijän päätösehdotus: 

Vate toteaa asian tietoonsa saatetuksi. 

PÄÄTÖS: Janne Niemeläinen kertoi ruokahuollon palveluiden tuottamisesta Servican laatiman suunni-

telman pohjalta. Samantyyppisiä haasteita ruokahuollon palveluiden osalta on muillakin hy-

vinvointialueilla. Nykytila ruokapalveluissa Pohjois-Savossa on hajanainen. Parhaillaan on lau-

sunnolla vuoden siirtymäaika tukipalveluiden tuottamisessa, mutta siirtymäaika ei täyty Poh-

jois-Savossa hankintoja koskevan EU:n kynnysrajan takia. Kuntajohdolle 16.12.2021 annetta-

vassa katsauksessa on kaksi vaihtoehtoa: VE1 kunnat toteuttavat oman palvelutuotantonsa 

tarpeen ruokahuollossa tai VE2 kunnat siirtävät tuotannon Servicalle. Lisäksi on vaihtoehtoja 
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alueellisten tuotantokeittiöiden ja paikallisen tuotannon järjestämiseksi. Myös vaihtoehtona, 

ettei tehdä mitään. Ruokahuollon kokoluokka on arvioitu 25 milj.€ hyvinvointialueella. Väliai-

kainen valmistelutoimielin merkitsi kuntajohdolle annettavan informaation tiedoksi.  

 

7. Siirtyvän henkilöstön sairauspoissaolokustannukset  

 Valmistelija: Muutosjohtaja Janne Niemeläinen 

Janne Niemeläinen esittelee kokouksessa arvion siirtyvän henkilöstön sairauspoissaolokus-

tannuksista.  

Esittelijän päätösesitys: 

Vate toteaa asian tietoonsa saatetuksi.  

PÄÄTÖS: Työterveyshuollon merkitys on suuri hyvinvointialueelle, etenkin sairauspoissaolojen osalta. 

Kevan aineiston pohjalta tehty laskelma osoittaa siirtyvän henkilöstön sairauspoissaolojen 

laskennallisiksi kustannuksiksi 71 milj.€ ilman kela- korvausta. Asiaan pitää etuottoisesti va-

rautua hyvällä työterveyshuollon yhteistyöllä, esihenkilösuhteilla ja työolosuhteilla. Myös 

johtamisella on tärkeä vaikutus sitouttamisessa. Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi tie-

doksi saadun katsauksen.  

 

8. Pohjois-Savon hyvinvointialueen tuloslaskelmaennuste  

Valmistelija: vastuuvalmistelija Kari Janhonen 

Talousjohtaja Kari Janhonen esittelee alustavat laskelmat vuoden 2023 tuloslaskelmaksi kol-

men laaditun vaihtoehdon pohjalta, sekä antaa katsauksen tuloslaskelmaennusteiden vaiku-

tuksesta investointien toteuttamiseen. 

Kari Janhonen esittelee asiaa VATElle. 

Asia on käsitelty joryssä 9.12.2021 

Esittelijän päätösesitys: 

Vate merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen tuloslaskelmaennusteista sekä tilanteen 

vaikutuksesta investointien toteuttamiseen. 

PÄÄTÖS: Alustavien laskelmien pohjalta hyvinvointialueen talous vaatii sopeuttamistoimenpiteitä. 

Vuosikate ja olemassa oleva lainamäärä ennustavat arviointimenettelyyn joutumista. Lisäksi 

edellä mainitut tunnusluvut estävät lisälainan ottamista tuleville investoinneille. Kolmella 

tavalla tehdyt tuloslaskelmaennusteet osoittivat alijäämää 38-74 milj.€. Lisäksi vuosikate, 

jolla kyvykkyys uusiin investointeihin saadaan, tulisi olla 50-60 milj.€. Tämä tarkoittaa vähin-

tään 20 milj.€ lisäsopeuttamista.  Yksi tärkeä investointi tulee olemaan asiakas- ja potilastie-

tojärjestelmän uudistaminen, mihin nykytiedoin ei ole investointivaraa. Väliaikainen valmis-

telutoimielin merkitsi tiedoksi saadun tilannekatsauksen.  
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Pöytäkirjamerkintä: 

 Varajäsen Eeva Suomalainen vaihtui kokouksen jäseneksi tämän asian käsittelyn aikana.  

 

9. Vuoden 2023 investointimahdollisuudet Pohjois-Savon hyvinvointialueella 

Valmistelija: vastuuvalmistelija Kari Janhonen 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen lainanottovaltuus 2023 määräytyy KYSin ja Vaalijalan talous-

arvion 2023 vuosikatteen pohjalta. KYSin budjetin vuosikate on 32 M€, mikä johtaisi siihen, 

että maksimaalinen lainanottovaltuus olisi 320 M€ (sisältäen leasingsopimukset ja vuokraso-

pimukset).  KYSillä on tällä hetkellä velkaa noin 340 M€, joten nykyisen lainsäädännön mu-

kaan lainanottovaltuutta ei olisi. Tämä tilanne on eräillä muillakin hyvinvointialueilla.  Vaalija-

lan vaikutus lainanottovaltuuteen on vielä tässä vaiheessa selkiytymätön.  

 Investointien rahoitus 2023 on näin ollen budjetin 2023 vuosikatteen ja liikkeenluovutuk-

sella siirtyvien varojen varassa. 

Kari Janhonen esittelee asiaa VATElle. 

 Asia on käsitelty joryssä 9.12.2021. 

Esittelijän päätösesitys: 

Vate merkitsee tiedoksi saadun tilannekatsauksen investointimahdollisuuksista Pohjois-Sa-

von hyvinvointialueella vuonna 2023. 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi tiedoksi saadun tilannekatsauksen. 

 

10. Pohjois-Savon hyvinvointialueen investointisuunnittelun käynnistyminen vuosille 2023-2026. 

Valmistelija: vastuuvalmistelija Kari Janhonen 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen investointimahdollisuudet tulevat olemaan niukat vuonna 

2023 ja investointien priorisointi tehdään hyvinvointialueella. Edellä mainittujen syiden 

vuoksi investointien suunnittelu 2023-2026 on syytä käynnistää hyvissä ajoin, jotta sekä vi-

ranhaltija- että luottamushenkilövalmistelulle jää riittävästi aikaa.  

Kari Janhonen esittelee valmistelusuunnitelmaa, mistä ilmenee valmisteluun esitetyt henki-

löt ja merkittävimmät osat aikataulutuksesta. 

Asia oli käsittelyssä joryssä 9.12.2021. 

Esittelijän päätösesitys:  

VATE merkitsee tiedoksi suunnitelman investointien suunnittelun käynnistämisestä vuosille 

2023 – 2026. 

PÄÄTÖS: VATE siirsi asian jatkovalmisteluun nimettävien henkilöiden ja aikataulun osalta siten, että ne 

käsitellään 10.1.2022 JORYssä ja 12.1.2022 VATEssa.  
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11. Vakuutusmeklarin valinta vuodelle 2022 

Valmistelija: vastuuvalmistelija Kari Janhonen 

Pohjois-Savon hyvinvointialueen on syytä kilpailuttaa vakuutukset 2022 aikana esim kaudelle 

2023-2026. Vakuutuskilpailutusta varten tarvitaan vakuutusmeklari, jolloin saadaan laadukas 

tarjouspyyntö ja hyvät tarjoukset sekä meklarihyvitys. 

Valmistelijan päätösesitys:  

VATEjory esittää VATElle, että tehdään vakuutusmeklarisopimukset Novum Oy:n kanssa vuo-

den 2023 loppuun saakka hintaan 12.000 € + alv / vuosi. Kokonaiskustannus kahdelta vuo-

delta 24.000 € + alv. 

Asia oli käsittelyssä 9.12.2021 joryssä, missä sovittiin, että Kari Janhonen käy vielä vuoden 

2022 osalta jatkoneuvottelun hinnasta tukeutuen palvelussa vuonna 2022 nykyjärjestäjän 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin vakuutusmeklaripalveluun, jolloin kustannus pienenee 

12.000 € + alv. Lisäksi sovittiin, että VATE valtuuttaa Kari Janhosen valmistelemaa asiaa ja 

siihen liittyvää sopimusta, jonka kaksi puheenjohtajista allekirjoittaa. 

Esittelijän päätösesitys: 

VATE päättää hyväksyä valmistelijan johtoryhmässä 9.12.2021 täydennetyn päätösesityksen. 

PÄÄTÖS: VATE päätti hyväksyä vakuutusmeklarisopimukset suorahankintana siten, että vuonna 2022 

hankinta on 10 000 € + alv ja vuonna 2023 12 000 € + alv. Sopimukset laaditaan 31.12.2023 

saakka ja sopimus sisältää kilpailutuksen vuonna 2022.  

 

12. Vastuuvakuutuksen ja työtapaturmavakuutuksen ottaminen Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 

1.1.2022 alkaen. 

Valmistelija: vastuuvalmistelija Kari Janhonen 

Vuoden aikana hyvinvointialueen vastuuvakuutus on ollut osa Pohjois-Savon sairaanhoitopii-

rin vastuuvakuutusta eikä siitä ole peritty erillistä korvausta. Vuoden 2022 alusta Pohjois-

Savon hyvinvointialueella tulee olla oma vastuuvakuutus. Pohjois-Savon sairaanhoitopiriin 

käyttämä vakuutusmeklari Novum Oy on suositellut työtapaturma ja ammattitautivakuutuk-

sen todennut seuraavaa: 

Hyvinvointialueen työtapaturmavakuutus kannattaa laittaa voimaan 1.1.2022, koska vakuu-

tuksen pitää olla lain mukaan voimassa vähintään kalenterivuoden ennen kuin se voidaan 

siirtää sitten kilpailutuksen voittaneeseen vakuutusyhtiöön. Tätä varten tarvitaan hyvinvoin-

tialueen valmistelijoiden palkkasumma-arvio, jos siis hyvinvointialue maksaa palkkoja vuonna 

2022. Jos sitten se alkaa maksamaan vasta maaliskuusta alkaen niin sitten se on voimassa 

samaisessa yhtiössä seuraavaan maaliskuuhun.  
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Valmistelijan päätösesitys:  

VATEjory esittää VATElle, että VATE ottaa vastuuvakuutuksen 01.01.2022 alkaen, 01.07.2021 

alkaen voimassa olleilla ehdoilla. Työtapaturmavakuutuksen osalta käydään keskustelu ko-

kouksessa. 

Asia oli käsittelyssä joryssä 9.12.2021, missä esitystä täydennettiin siten, että työtapaturma-

vakuutus otetaan 1.3.2022 alkaen. Lisäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirille annettiin oikeus 

valmistella asiat sovitulla tavalla kuntoon. 

Esittelijän päätösesitys: 

VATE päättää ottaa vastuuvakuutuksen 1.1.2022 alkaen valmistelijan joryssä 9.12.2021 täy-

dennetyn päätösesityksen mukaisesti.  

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi esittelijän päätösesityksen yksimielisesti. 

 

13. Vuoden 2022 talousarvio 

Valmistelija: hallintojohtaja Tarja Miettinen 

Vuodelle 2022 laadittu talousarvio perustuu syyskuussa valtionvarainministeriölle annettuun 

tilannekatsaukseen tunnistetuista menotarpeista hyvinvointialueen käynnistämiseen liittyen. 

Valtiolta saatava avustus on ennakkotietojen perusteella 2.806.671 €, mikä kattaa noin 50% 

tunnistetuista menoista. Talousarvio on saatujen ohjeiden mukaan laadittu siten, että menot 

joihin saatava avustus ei riitä on kirjattu talousarvioon ehdollisena.  

Ministeriö on ilmoittanut käyvänsä alueiden kanssa kvartaaleittain tilannekatsaukset avus-

tuksen riittävyydestä ja sen perusteella on valmis myös lisätalousarvioteitse rahoitusta lisää 

antamaan. Tästä syystä Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmisteluu osallistuvia nykyorgani-

saatioita ohjeistetaan kirjaamaan kaikki valmistelusta aiheutuvat kulut eriytetylle kustannus-

paikalle ja raportoimiaan ne kuukausittain. Näin voidaan asioiden todellinen kokoluokka ra-

portoida ministeriölle. 

Asiaa käsiteltiin ja evästettiin joryssä 9.12.2021. 

Tarja Miettinen esittelee talousarvion ja ehdolliset määrärahatarpeet kokouksessa. 
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Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 siten, että tulot ovat 

2.806.671 € ja sillä katettavat menot yhteensä 2.807.000 €. Alijäämä laskennallisesti 329€. 

Lisäksi väliaikainen valmisteluelin toteaa ehdollisina vuodelle 2022 kohdistuvia menoja ole-

van yhteensä 2.400.000 €. Kokonaisrahoitustarve on 5.207.000 €. 

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi esittelijän päätösesityksen yksimielisesti. 

 

14. Muut asiat 

Tiedoksi saatettava asia:  

- Kiuruveden kaupungin vetoomus ruokahuollosta soteuudistuksessa. Toimitettu sähkö-

postilla vetoomus ja sen liite (liite 2-3).  

- Pohjois-Savon hyvinvointialueen yhteisen lausunnon keskeiset näkökulmat hoitotakuusta 

(jättöaika 4.1.2022) tuodaan kokoukseen. Kokouksessa esitellään keskeiset periaatteet, 

joiden mukaan lausunto täydennetään. VATE merkitsee tiedoksi ja valtuuttaa Mikko Kor-

hosen viimeistelemään annettavan lausunnon.  

 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi yo. asiat tiedoksi ja valtuutti Mikko Korhosen viimeistelemään hoitotakuusta 

annettavan lausunnon (liite 4) nimissään. Lisäksi tiedoksi merkittiin, että hyvinvointialue on 

ilmoitettu arvonlisäverorekisteriin, ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin. 

 

15. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

Esittelijän päätösesitys: 
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Merkitään tiedoksi, että kokousvaraukset on tehty 1. kokouksessa sovitulla tavalla 9.3.2022 

saakka (loppukaronkka) ja kokouskutsut on lähetetty varsinaisille jäsenille. Mikäli jäsen ei itse 

osallistu tulee hänen itse siirtää kutsu varahenkilölleen. 

 

PÄÄTÖS: Merkittiin tiedoksi, että seuraavan kokouksen esityslista toimitetaan VATElle 12.1.2022 pi-

dettävään kokoukseen pikimmiten johtoryhmän 10.1.2022 kokouksen jälkeen. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: PJ päätti kokouksen klo 14.30 ja toivotti rauhaisaa joulua kaikille.  

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

Sähköpost. 13.12.2021   

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
 
Sähköpost. 13.12.2021  Sähköpost. 13.12.2021 
 
Timo Tuunainen  Eija Peltonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 
 
 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                 Tuunainen Timo <Timo.Tuunainen@varkaus.fi>
Lähetetty:                                maanantai 13. joulukuuta 2021 17.33
Vastaanottaja:                        Kapanen Satu; Peltonen Eija; Saarinen Jari
Aihe:                                          VS: VATE 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirjan tarkastus
 
Seurantamerkintä:               Seuranta
Merkinnän tila:                      Valmis
 
Hei!
Kiitos kokouksesta (ja ruoasta)! Pöytäkirja mielestäni vastaa kokouksen kulkua.
Timo
 
Lähettäjä: Kapanen Satu [mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi] 
Lähetetty: maanantai 13. joulukuuta 2021 16.27
Vastaanottaja: Tuunainen Timo <Timo.Tuunainen@varkaus.fi>; Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VATE 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirjan tarkastus
 
Hei
 
Ohessa VATEn 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Vastaattehan tähän viestiketjuun kuittaukset sekä mahdolliset korjaus/muutospyynnöt.
 
Kiitokset
 
Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
PL 247 (Sepänkatu 1 A)
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
satu.kapanen@pohjois-savo.fi
************************
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Lähettäjä:                                 Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                maanantai 13. joulukuuta 2021 17.50
Vastaanottaja:                        Kapanen Satu; Tuunainen Timo; Peltonen Eija
Aihe:                                          VS: VATE 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirjan tarkastus
 
Hei, kokouksen kulun mukainen, hyväksyn. Kiitos. yt jari
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: maanantai 13. joulukuuta 2021 16.27
Vastaanottaja: timo.tuunainen <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Peltonen Eija <eija.peltonen@kuh.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VATE 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirjan tarkastus
 
Hei
 
Ohessa VATEn 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Vastaattehan tähän viestiketjuun kuittaukset sekä mahdolliset korjaus/muutospyynnöt.
 
Kiitokset
 
Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
PL 247 (Sepänkatu 1 A)
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
satu.kapanen@pohjois-savo.fi
************************

 

 
 
 
 

======================================================= 
Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.
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Lähettäjä:                                 Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>
Lähetetty:                                maanantai 13. joulukuuta 2021 17.50
Vastaanottaja:                        Kapanen Satu; Tuunainen Timo; Saarinen Jari
Aihe:                                          VS: VATE 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirjan tarkastus
 
Pöytäkirja vastaa näkemykseni mukaan kokouksen sisältöä.
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Eija Peltonen
Johtava hoitaja, TtT
Psshp, Kysteri
puh +35844 7171211
email: eija.peltonen@kuh.fi
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70029 KYS
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: maanantai 13. joulukuuta 2021 16:27
Vastaanottaja: Tuunainen Timo <timo.tuunainen@varkaus.fi>; Peltonen Eija <Eija.Peltonen@kuh.fi>; Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VATE 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirjan tarkastus
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Ohessa VATEn 11 kokouksen 13.12.2021 pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Vastaattehan tähän viestiketjuun kuittaukset sekä mahdolliset korjaus/muutospyynnöt.
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Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
PL 247 (Sepänkatu 1 A)
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
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Liite 1
Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet Äänestys
Kokoukseen osallistuminen 13.12.2021

P/T P/T Asia nro JAA EI
T  Kirsi-Tiina Ikonen T Eeva Suomalainen (13:34)
P Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen
T Vesa Toivanen (ei lounaalle) Tanja Tilles-Tirkkonen
T Anne Waldén (ei lounaalle) Jukka Tiihonen
T Kati Kantanen Merja Vartiainen

Antti Jokikokko x Petteri Ristikangas
P Eija Komulainen Kirsi Solmari
P Reetta Kettunen Joonas Hänninen
P Timo Tuunainen Anitta Korhonen
T Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen
T Janne Niemeläinen Anne Kantanen
P Leila Pekkanen Petteri Soininen
P Eija Peltonen Jari Lukkarinen
P Olli Lappalainen Minna Hiltunen T
P Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen
T Ilkka Fritius (ei lounaalle) Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja
Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja

P Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja
T Petteri Alanko, viestintäjohtaja (ei lounaalle)

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:
T Jussi Lampi (paikalla osittain)
P Tarja Miettinen, sihteeri
P Satu Kapanen
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Kirjoituskone
LIITE 2





Kapanen Satu
Kirjoituskone
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Hoitotakuu lain kiristys

Keskeiset huomiot laista liitettäväksi lausuntoon
Mikko Korhonen
Muutosjohtaja

Kapanen Satu
Kirjoituskone
LIITE 4
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Keskeiset kommentit
51§ yhteyden saanti terveyskeskukseen

• Tässä tulisi kuvata mitkä ovat ne yhteydenottotavat, joita laissa tarkoitetaan
• . Mitkä ovat tarkoituksenmukaiset yhteydensaantitavat? Puhelinkontakti, fyysinen asiointi?

Perusteena tulee olla terveydenhuollon henkilöstön ajankäytön hallinta.
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Keskeiset kommentit
51a§ hoitoon pääsy
• Miten hoidon tarpeellisuus määritellään?

• Onko kysymyksessä jonkin yksittäisen terveydenhuollon ammattihenkilön arvio
tarpeellisuudesta, tutkimusnäyttöön perustuva tarpeellisuus vai potilaan subjektiivinen kokemus
hoidon tarpeellisuudesta. Tarpeellisuus tulisi arvioida kokonaisvaikuttavuuden kannalta -ei
yksittäisen terveysongelman kautta. Tähän pitäisi kirjata selkeä määritelmä niin että
kysymyksessä on tutkimusnäyttöön perustuva tarpeellinen ja kokonaisuuteen vaikuttava hoito.

• Hoitoon pääsy 7 vrk:n sisällä on liian lyhyt ajanjakso
• esimerkiksi arkipyhäviikoilla sula mahdottomuus. Tämä tulisi pidentää vähintään 14 vrk:een ja

tarkastelu tulisi tapahtua 3-6 kk aikajaksoissa. Tällä tavalla toimien työntekijöiden lomajaksot,
arkipyhät ja muut sattumanvaraiset tekijät toiminnassa voidaan paremmin hallita. Vastaavasti
muitakin aikamääreitä tulisi muuttaa kaksinkertaisiksi ja tarkastelujakso 3-6 kk.
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Keskeiset kommentit
51a§ hoitoon pääsy
• Sana hoito on hyvin heikosti ja puutteellisesti määritelty.

• Onko kyseessä yksittäisen työntekijän ja potilaan välinen asia arvioida mikä on hoitoa? Vai
tarkoitetaanko hoidolla tutkimusnäyttöön perustuvaa vaikuttavaa hoitoa. Ainut oikea vaihtoehto on
tuo jälkimmäinen ja se tulee kirjata lakitekstiin.

• Kaikki pitkäaikaissairaudet vaikeutuvat jo lähtökohtaisesti ajan kuluessa, joten asia tulee
terävämmin kirjata lakiin.

• Esimerkiksi ennakoimaton, äkillinen määre kuvaamaan sitä, että kysymyksessä on jokin oleellinen ja
odottamaton muutos sairauden kulussa. Sama periaate koskee uusia oireita ja toimintakykyä.

• 4. kpl sisältö koskenee myös sairaanhoitajan vastaanottoja. Tulisi kirjata.
• Mitä ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut?

• On täysin määrittelemättä. Ja tässäkin olisi syytä pidättäytyä palveluissa, joista on
vaikuttavuusnäyttö.
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Keskeiset kommentit
54 Hyvinvointialueen velvollisuus hankkia palveluja muualta
• lähtökohtaisesti ostopalvelutuottajilla on tavoite lisämyyntiin. Jotta ostopalvelut tosiallisesti

toimisivat rahoittajan asettamien tavoitteiden mukaisesti
,vaaditaan huolellista suunnittelua esim. palvelusetelisääntökirjan määrittelyihin .Lain
perusteluissa on mainittu että “yksinkertaisissa” asioissa” hyödynnettäisiin ostopalvelua
hoitotakuun velvoitteen toteuttamisessa.

• Em. menettely johtaa jo nyt näkyvään ilmiöön että ns raskaat palveluintegraatiosta
hyötyvät asiakkaat jäävät julkisen toimijan vastuulle ja yksinkertaiset asiakkuudet hoidetaan
markkinoilla. Jos yksityinen toiminta kasvaa asettaa se haasteen julkisen toimijan
vetovoimaisuuden ylläpitämisessä suhteessa markkina ehtoisiin toimijoihin
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Keskeiset kommentit
Henkilöstö
• Henkilöstö kysymyksessä keskeistä on koko sote henkilökunnan määrä josta

osa sijoittuu avoterveydenhuollon palveluihin.
Jo nyt lähihoitajien osalta on nähtävissä että koulutuspaikkoja ei saada täytettyä ,samalla
kun koko sote sektorin eläköitymisvauhti kiihtyy. Sairaanhoitajien ja lääkärien tehtävien
täyttämien on myös hankaloitunut.

• Tiivistettynä uudistuksen ja sen vaatiman resurssilisäyksen keskeinen kriittinen tekijä on
työvoiman saatavuus koko sote sektorilla
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Keskeiset kommentit
Talous
• Taloudellisen lisä resursointi tarpeen arviossa on syytä tunnistaa

piilokysyntä ja julkisensektorin toimintamallit.
• Julkisella sektorilla on perinteisesti pyritty pidättäytymään vaikuttavassa hoidossa ja kysyntää

on hallittu hoidontarpeen arvioinnilla. Mikäli ei kyetä
määrittelemään vaikuttavan hoidon kriteereitä, asiakaslähtöisen kysynnän kasvu on
merkittävä
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Keskeiset kommentit
55§ Tietojen julkaisemien
• Seuranta jaksot ovat ehdottomasti liian lyhyitä.

• Työntekijöiden lomajaksot, ennakoimattomat poissaolot (esim sairauslomat), arkipyhäviikot ja
muu satunnaisvaihtelu palvelujen saatavuudessa vaikuttaa liian paljon kuukausittain tehtäviin
raportteihin. Esitämme kuvattujen muuttujien tarkastelua 3-6 kk aikajaksoissa. On jokseenkin
joutavanpäiväistä raportoida suuren organisaation jokaisen toimintayksikön mittareita varsinkin
lyhyinä seurantajaksoina. Jos toimintayksikkökohtainen raportointi halutaan säilyttää, 6 kk-1
v on sopiva tarkastelujakso.



13.12.2021 9

Keskeiset kommentit
17§ terveydenhoitajan ja lääkärin tavoitettavuus koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa
• Esityksen sanamuoto ”välittömästi yhteys opiskeluterveydenhuoltoon” rajaa

tarpeettomasti organisaation logistiikkaratkaisuja
• . On varmasti monia eri tapoja, joilla tuo yhteydensaantitavoite on toteutettavissa. Mitkä ovat

hyväksyttäviä yhteydensaantitapoja?
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Hanketyö versus uudistus
• Em hankkeilla kesto jatkuu vuoden 2023 loppuun mennessä minkä takia hankkeita

saatava hyöty realisoituu uusina vaikuttavina toimintamalleina vuoden 2024 lähtien,
Edellä mainituin perustein kiristyvän hoitotakuun alkua olisi syytä siirtää vähintäänkin
vuodella
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Suunterveydenhuollosta
• Patoutunutta hoidon tarvetta on paljon.
• Ikääntyneiden määrä kasvaa, monilla on omat hampaat.

• Hampaiden tukikudosten  hoito ( parodontiitin hoito) on vaativaa , aikaa vievää , toistuvaa  ja
pitkäaikaista.

• ikääntyneiden suunhoito on usein vajavaista, mikä lisää tulehdusfokusten määrää.

• Erikoishammaslääkäritasoisen hoidon saatavuus on huonoa ( vain Kuopiossa),
erikoishammaslääkärivajeen vuoksi.

• Kuopiossa on havaittavissa, että mikäli potilas tai hänen hammaslääkärinsä eläköityy,
potilas siirtyy julkisen terveydenhuollon piiriin.

• Suun terveys polarisoituu voimakkaasti, vähävaraisuus näkyy suun sairauksina.
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Suunterveydenhuollosta
• Muutos lisää potilaiden siirtymistä yksityispuolelta julkiselle puolelle.

• Maksukatto ja eläköityminen tehostaa vaikutusta.
• Julkinen ja yksityinen suun terveydenhuolto kilpailee osaavasta henkilökunnasta. Vajetta on

koko alueella hammashoitajista, suuhygienisteistä, erikoishammaslääkäreistä. Kuopiossa
hammaslääkäreiden saatavuus on hyvä, mutta tilanne heikkenee nopeasti Kuopion
ulkopuolelle.
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Suunterveydenhuollosta
• Olemassa olevat tilat ja henkilöstö eivät riitä. Palveluseteli ja ostopalvelu ovat aivan

välttämättömät.
• Hoitohuoneet ja henkilöstö ei riitä. Aikataulullisesti mahdoton.
• Hoitoon pääsy ei nopeudu, jos ei ole lainsäädännöllistä velvoitetta.

• Suun terveydenhuolto vaikuttaa vain suun terveyteen vain tietyssä määrin.
• Suuri vaikutus on koulutustasolla, taloudellisilla tekijöillä.
• Hoitoon pääsyn tiukentaminen vaikuttaa vain hoitoon hakeutuviin henkilöihin. Oikea

kohdentuvuus?
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Kiitos



A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialueista annetun lain 141 §:n mukaan
oikaisuvaatimusta eikä aluevalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöön-
panoa:

Pykälät: 1-10, 14-16

Koska päätöksestä voidaan tehdä hyvinvointialueista annetun lain 139 §:n mukaan kirjal-
linen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät: 1-10, 14-16

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 11-13

Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel-
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen
jäsen. Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätök-
sestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja
sen jäsen.

Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi tehdä oikai-
suvaatimusta eikä aluevalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.

Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika

Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon hy-
vinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Osoite: c/o Pohjois-Savon liitto Sepän-
katu 1, 70100 Kuopio, kirjaamo@pohjois-savo.fi.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksi-
saantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa kat-
sotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettä-
misestä, jollei muuta näytetä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvoin-
tialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua
siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

mailto:kirjaamo@pohjois-savo.fi


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

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-
tava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
ajan päättymistä.

B. VALITUSOSOITUS

Pykälät: 11-13

Valitusoikeus ja -perusteet

Aluevalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksin vain se,
joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa päätökseen kuitenkin hakea muutosta aluevalituksin myös se, jolla on edellä ole-
van mukaan oikeus tehdä aluevalitus

Väliaikaisen valmistelutoimielimen oikaisuvaatimukseen antamaan päätökseen saa ha-
kea muutosta aluevalituksella hallinto-oikeudelta.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyk-
sessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muu-
ten lainvastainen. Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päätty-
mistä.

Valitusviranomainen ja -aika

Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen hallinto-oi-
keus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Hyvinvointialueen jäsenen
sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen hyvinvointialueen ja sen jäsenen kat-
sotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

Valituskirjan sisältö ja toimittaminen

Valituskirjassa on ilmoitettava

- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen on vaadittu teh-

täväksi
- muutosvaatimuksen perusteet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan am-
matti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oike-
aksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos vali-
tusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannus-
aatto tai arkilauantai, saa valituskirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin
välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen vali-
tusajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
hallinto-oikeudessa 260 euroa.

(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).

C. OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Pykälät: 11-12

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn rat-
kaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muu-
tosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15
§:n mukaisen kynnysarvon.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyyty-
mätön voi vaatia hankintalain 132–133 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua
voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistu-
mishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen
on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä
ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa

https://www.edilex.fi/lainsaadanto/20010055#a15.8.2003-743
https://www.edilex.fi/he/20020187


esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta
on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole
hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin. Osoite: c/o Pohjois-Sa-
von liitto Sepänkatu 1, 70100 Kuopio, kirjaamo@pohjois-savo.fi.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markki-
naoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saat-
taa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankin-
taan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koske-
vaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi-
keus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tär-
keää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut
tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei jäljempänä toisin
säädetä.
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Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopi-
muksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30
päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankin-
tapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai
58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.

Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankin-
tapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon
hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut
olennaisesti puutteellinen.

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai
58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Eu-
roopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen
julkaisemisesta.

Jollei 4 momentissa tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus
on tehtävä:
1) 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan

unionin virallisessa lehdessä; tai

2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saa-
duksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen
viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voi-
daan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta
muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhem-
min.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksi-
anto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedok-
sisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimuk-
set ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä
on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää
hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö,



valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava posti-
osoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta,
sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaati-
muksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolain-
käyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimei-
senä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää
ei lasketa mukaan.

Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköi-
sestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimei-
nen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arki-
lauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea
muutosta hyvinvointialueista annetun lain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei mark-
kinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimi-
tettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan
markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoit-
teeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax. 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalve-
lussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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