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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen kokous 2022 

Ajankohta:  keskiviikko 19.1.2022 klo 13.00 – 13.39 

Paikka:  TEAMS 

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

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jari Saarinen avaa kokouksen 

PÄÄTÖS:  Puheenjohtaja Jari Saarinen avasi kokouksen klo 13.00. 

 

2. Kokoukseen osallistujien toteaminen 

Todetaan kokoukseen osallistuvat nimenhuudolla. 

PÄÄTÖS: Kokouksen läsnäolijat todettu 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 Vesa Toivanen ja Kirsi-Tiina Ikonen. 

PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Toivanen ja Kirsi-Tiina Ikonen. 

 

5. Muutoskoulutus koko siirtyvälle henkilöstölle 

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Taitotalolta on pyydetty tarjous koko siirtyvälle henkilöstölle suunnatusta Teams 
koulutuksesta; muutos ja tunteet. Tarjottu hinta on 1850 €+alv 24 %. Tarjous liitteenä. 
Toteutus kevät 2022. 
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Lisäksi koko henkilöstölle on välttämätöntä hankkia Nepton työajan seurantakoulutus 
Monetra P-S Oy:ltä. Hinta-arvio koulutukselle on 850 €+alv 24 %. Toteutus syksy 2022. 
 
Asia on käsitelty VATEn johtoryhmässä. 
 

Esittelijän päätösesitys: 

Hankitaan Taitotalolta muutoskoulutus koko henkilöstölle ja Monetra P-S Oy:ltä Nepton 
koulutus koko henkilöstölle. 
 

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösesityksen. 

 

6. KYS rakennus 10 kerros 5 tilasuunnittelu  

Valmistelija: Janne Niemeläinen 

Asia käsitelty johtoryhmässä 13.1.2022. Esityslistan liitteenä on luonnos suunnitelluista 

tilamuutoksista. Karkea kustannusarvio muutoksille irtokalusteineen on 70.000 €. Summa ei 

sisällä tietokoneita, näyttöjä yms., jotka jäävät käyttäjän kustannuksiksi. 

 

Esittelijän päätösehdotus: 

VATE päättää hyväksyä suunnitellut tilamuutokset ja arvioiden kustannusarvion 70.000 € 

toteutettavaksi. 

PÄÄTÖS: VATE hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösesityksen. 

VATElle tiedotettiin aluevaltuuston ja -hallituksen kokousten tilasuunnittelusta, kannettavista 

sekä äänestyskäytännöistä tukeutuen D10:n sähköiseen toimintamalliin. Kaikki valmistelu 

tapahtuu ennakoidusti Virpi Kauppisen johdolla.  

 

7. VATEn lopullinen riskienhallintasuunnitelma 

Valmistelija: Kari Janhonen 

Vaten lakisääteisiin tehtäviin kuuluu mm. valmistelevien hyvinvointialueen toimenpiteiden 

riskienhallinta. Riskienhallinnan suorittamiseksi Vate järjesti sähköisen riskienhallintakyselyn 

sekä työpajan 23.11.2021. Alustava riskienhallintaraportti käsiteltiin Vaten joryssa 9.12.2021. 

Vaten joryn käsittelyssä riskejä täsmennettiin ja lisättiin sekä valittiin riskin omistajat.   

Päätösesitys: Vaten jory hyväksyy omalta osaltaan riskianalyysin, riskit ja hallintakeinot sekä 

esittää riskianalyysin Vaten hyväksyttäväksi. 

Asia käsiteltiin VATEn johtoryhmässä 17.1.2022.  

Esittelijän päätösesitys: 

Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy liitteessä 2 esitetyn riskianalyysin. 
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PÄÄTÖS: Asia siirtyy seuraavaan VATEn kokoukseen. 

 

8. TA2022 

Valmistelija: Tarja Miettinen 

VATE hyväksyi vuoden 2022 talousarvion kokouksessaan 13.12.2021, minkä jälkeen tiedot 

toimitettiin Valtionvarainministeriöön vastauksena tietopyyntöön asiassa. Tietopyynnön 

määräaika oli 14.1.2022, johon mennessä tarkentui, että väliaikaisen valmistelutoimielimen 

talousarvio vuodelta 2022 sisältää myös ICT-muutosrahoituksen, joka on käsitelty VATEssa 

erillisenä asiana. 

 

Ko tiedot on talousarvioon lisätty ja tietopyyntöön on vastattu määräaikaan 14.1.2022 

mennessä korjatuin tiedoin. Kokousaineistossa kooste korjatusta talousarviosta, joka on 

syytä viedä vielä VATEllekin tiedoksi asiassa. 

Esittelijän päätösesitys: 

Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee ICT-muutosrahoituksella täydennetyn TA2022 

kokonaisuuden tiedoksi.  

Kokouksessa korjattu TA2022 esitys:  

Ministeriön kautta selvisi perjantaina 14.1.2022, että väliaikaisen valmistelutoimielimen 

talousarvioksi katsotaan sekä valmisteluun, että ICT-muutokseen saatu rahoitus. Lisäksi 

ministeriön ICT-ohjaustilaisuudessa 17.1.2022 selvisi, että ICT-ennakkorahoitus 1M€ on 

tulossa väliaikaiselle valmistelutoimielimelle saadun rahoituspäätöksen lisäksi. Näin ollen 
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Pohjois-Savon hyvinvointialueen väliaikaishallinnon talousarvio on kokonaisuudessaan 

seuraavaa: 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen valmisteluun 

o Demokratiakustannukset       1.100.000 € 

o Konsernijohdon kustannukset                         1.100.000 € 

o Hankehallinnollinen tuki PSL       300.000 € 

o Asiantuntijaostot                                                   307.000 €       yht: 2.807.000 € 

                   ICT-ennakkorahoitus, asiantuntijaostot                                   yht: 1.000.000 € 

                          ICT-muutosrahoitus, asiantuntijaostot                                          yht: 11.372.446 € 

TALOUSARVIO 2022 YHTEENSÄ                                                                                                     15.179.446 € 

 

Alla laskelma, josta ilmenee myös valtiovarainministeriöön ilmoitettu vaje rahoituksessa. 

 
 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi ICT-muutosrahoituksella ja ennakkorahoituksella täydennetyn TA2022 tiedoksi 

saaduksi.  

 

9.  Muut asiat 

Leila Pekkanen kertoi yhteisesti ajankohtaisista asioista. 25.1.2022 käsitellään 

toimielinorganisaatio- ja virkamiesrakennetta VATEn poliittisen seurantaryhmän ja 

poliittisten piirien yhteiskokouksessa. Ensimmäinen valtuuston kokous on 10.3.2022, missä 

on käsittelyssä toimielinrakenne, viranhaltijaorganisaatio, hallintosääntö, 
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hyvinvointialuejohtajaviran perustaminen ja avoimeksi laitto yms. Virka on tavoitteena 

täyttää kevään 2022 aikana, jotta muut keskeiset viranhaltijat uuden johtajan johdolla 

päästään valitsemaan. Alkuun varaudutaan etäkokouksiin ja erilaisiin striimauksiin. 

Poliittinen toimielinrakenne ja siihen yhdistetty viranhaltijaorganisaatiomalli tuodaan 

poliittisen käsittelyn jälkeen VATElle. Valmistelussa neljä lautakuntaa ja jaostoja hallituksen 

alla. Järjestäjän ja tuotannon tehtävät erotetaan, jolloin järjestäjä ohjaa tuotantoa. Etenkin 

taloustilanne velvoittaa vahvaa järjestäjää. Myös integraatio, asiakaslähtöisyys ja palvelujen 

saatavuus tavoitteet ohjaavat valmistelua. Viestinnän aktiivisuudesta on saatu palautetta. 

Hankeviestintää, joka on myös osa tätä valmistelua, ei ole osattu yhdistää valmisteluun. 

Lisätään viestinnän aktiivisuutta. Organisaatio tulee saada valmiiksi, jotta mm. 

talousarviovalmistelu saadaan käyntiin. Arjen toiminta säilyy kohtuullisen ennallaan ja siitä 

tulisi kentän toimijoille viestiä. Isommat muutokset tapahtuvat johdossa ja hallinnossa. Ensi 

viikolla tiedotetaan asiasta. Aluevaltuutettujen perehdytys on perjantaina 28.1.2022, mm. 

strategiatyön ja päätöksenteon etenemisen varmistamiseksi. Toimielinrakenne ja 

viranhaltijaorganisaatio tuodaan edellä mainittujen käsittelyjen jälkeen VATEssa 

käsiteltäväksi ja esitettäväksi aluevaltuuston hyväksyttäväksi.  

Esittelijän päätösesitys: 

PÄÄTÖS: VATE merkitsi tiedoksi saadun ajankohtaisen tilannekatsauksen valmistelusta.  

 

10. Väliaikaisen valmistelutoimielimen seuraavat kokoukset. 

Esittelijän päätösesitys: 

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: VATE merkitsi tiedoksi. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

PÄÄTÖS: Puheenjohtaja Jari Saarinen päätti kokouksen klo 13.39. 

 

Allekirjoitukset tehdään sähköpostiviestein ja liitetään pöytäkirjaan. 

 

Sähköpost. 19.1.2022    

Jari Saarinen   Tarja Miettinen 
puheenjohtaja  sihteeri 
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Sähköpost. 19.1.2022  Sähköpost. 19.1.2022 
Vesa Toivanen   Kirsi-Tiina Ikonen 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja 
 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä: 
 
Pohjois-Savon liitossa toimistoaikana. Julkaistaan www.pshva.fi allekirjoitusten jälkeen. 
 
 
 
 
 
Tarja Miettinen 
hallintojohtaja 
 

http://www.pshva.fi/


Lähettäjä:                                               Saarinen Jari <jari.saarinen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                               keskiviikko 19. tammikuuta 2022 18.55
Vastaanottaja:                                       Ikonen Kirsi-Tiina; Kapanen Satu; Toivanen Vesa
Aihe:                                                         VS: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Seurantamerkintä:                               Flag for follow up
Merkinnän tila:                                      Merkitty
 
Hei, kokouksen mukainen, hyväksyn. yt jari
 
Lähettäjä: Ikonen Kirsi-Tiina <Kirsi-Tiina.Ikonen@iisalmi.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 19. tammikuuta 2022 15.19
Vastaanottaja: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi>; Toivanen Vesa <vesa.toivanen@kuopio.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VS: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.
 
T. Kirsi-Tiina
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 19. tammikuuta 2022 15.00
Vastaanottaja: Toivanen Vesa <vesa.toivanen@kuopio.fi>; Ikonen Kirsi-Tiina <Kirsi-Tiina.Ikonen@iisalmi.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Hei
 
Ohessa liitteenä tämän päiväisen VATEn ylimääräisen kokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Kuittaattehan näin sähköpostitse hyväksynnän ja mahdolliset korjausehdotukset.
 
Suuret kiitokset
 
Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1 A
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
satu.kapanen@pohjois-savo.fi
************************
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Viesti on tarkastettu Istekkipalveluiden roskapostinsuodatus- ja virustorjuntaohjelmistolla.

Tarkastuksesta huolimatta noudata asianmukaista varovaisuutta liitetiedostoja avatessasi.
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Lähettäjä:                                               Ikonen Kirsi-Tiina <Kirsi-Tiina.Ikonen@iisalmi.fi>
Lähetetty:                                               keskiviikko 19. tammikuuta 2022 15.19
Vastaanottaja:                                       Kapanen Satu; Toivanen Vesa; Saarinen Jari
Aihe:                                                         VS: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen.
 
T. Kirsi-Tiina
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: keskiviikko 19. tammikuuta 2022 15.00
Vastaanottaja: Toivanen Vesa <vesa.toivanen@kuopio.fi>; Ikonen Kirsi-Tiina <Kirsi-Tiina.Ikonen@iisalmi.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Hei
 
Ohessa liitteenä tämän päiväisen VATEn ylimääräisen kokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Kuittaattehan näin sähköpostitse hyväksynnän ja mahdolliset korjausehdotukset.
 
Suuret kiitokset
 
Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1 A
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
satu.kapanen@pohjois-savo.fi
************************

 

 
 
 

mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi
mailto:vesa.toivanen@kuopio.fi
mailto:Kirsi-Tiina.Ikonen@iisalmi.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:eila.roivainen@pohjois-savo.fi


Lähettäjä:                                               Toivanen Vesa <vesa.toivanen@kuopio.fi>
Lähetetty:                                               keskiviikko 19. tammikuuta 2022 15.05
Vastaanottaja:                                       Kapanen Satu; Ikonen Kirsi-Tiina; Saarinen Jari
Aihe:                                                         VS: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Hei
 
Pöytäkirja on ok.
 
yt
Vesa Toivanen
 
Lähettäjä: Kapanen Satu <satu.kapanen@pohjois-savo.fi> 
Lähetetty: 19. tammikuutata 2022 15:00
Vastaanottaja: Toivanen Vesa <vesa.toivanen@kuopio.fi>; Ikonen Kirsi-Tiina <kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi>; Saarinen Jari
<jari.saarinen@kuopio.fi>
Aihe: VATEN 19.1.2022 kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen
 
Hei
 
Ohessa liitteenä tämän päiväisen VATEn ylimääräisen kokouksen pöytäkirja tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.
Kuittaattehan näin sähköpostitse hyväksynnän ja mahdolliset korjausehdotukset.
 
Suuret kiitokset
 
Ystävällisin terveisin,
 
Satu Kapanen
Talousassistentti
POSOTE20 Tulevaisuuden sote-keskus ja Rakenneuudistus
VATE Pohjois-Savon väliaikainen valmistelutoimielin
 
Pohjois-Savon liitto
Sepänkatu 1 A
70101 KUOPIO
Puh. +358 44 714 2646
satu.kapanen@pohjois-savo.fi
************************
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mailto:satu.kapanen@pohjois-savo.fi
mailto:vesa.toivanen@kuopio.fi
mailto:kirsi-tiina.ikonen@iisalmi.fi
mailto:jari.saarinen@kuopio.fi
mailto:eila.roivainen@pohjois-savo.fi


Pohjois-Savon väliaikaisen valmisteluelimen jäsenet ja varajäsenet
Kokoukseen osallistuminen 19.1.2022

P/T P/T
T  Kirsi-Tiina Ikonen Eeva Suomalainen
T Jari Saarinen (pj) Mikko Korhonen
T Vesa Toivanen Tanja Tilles-Tirkkonen
T Anne Waldén Jukka Tiihonen
T Kati Kantanen Merja Vartiainen
T Antti Jokikokko Petteri Ristikangas
T Eija Komulainen Kirsi Solmari
T Reetta Kettunen Joonas Hänninen
T Timo Tuunainen Anitta Korhonen
T Antti Hedman (1. vpj) Kari Janhonen
T Janne Niemeläinen Anne Kantanen
T Leila Pekkanen Petteri Soininen

Eija Peltonen Jari Lukkarinen
T Olli Lappalainen Minna Hiltunen T
T Jukka Koponen (2.vpj) Laura Natunen

Ilkka Fritius T Kirsi Ruutala

Muut osallistujat:
T Tuomo Pekkarinen, Tietohallintojohtaja
T Jan Tollet, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtaja
T Mikko Korhonen, Kuntoutusjohtaja

Petteri Alanko, viestintäjohtaja

Pysyvät asiantuntijat Pohjois-Savon liitosta:
T Jussi Lampi Liittyi mukaan kokouksen aikana
T Tarja Miettinen, sihteeri
T Satu Kapanen



Liite 1
Äänestys

Asia nro JAA EI



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: 1-4, 7, 9-11

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

Pykälät: 1-4, 7, 9-11

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät: 5,6,8

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: 5,6,8

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: 5, 6

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
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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
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