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Leena Kaulamo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
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193 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin.

Nimenhuudon yhteydessä jokainen kokoukseen osallistuva vakuutti olevansa etäyhteydellä kokoukseen osallistuessaan yksin siinä tilassa, mistä
osallistuu kokoukseen ja että kokousta ei pysty kukaan ulkopuolinen seuraamaan eikä kuuntelemaan käytyjä keskusteluja eikä niitä tallenneta.
Todettiin, että salaiset ja ei julkiset asiakirjat tulee jokaisen jäsenen hävittää
asianmukaisesti kokouksen jälkeen.
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194 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa Leena Kaulamo ja Riitta
Savolainen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kaulamo ja Riitta Savolainen.
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195 §
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee katsauksen tiedoksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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196 §

1371/00.01.00/2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkuntien ja kuntayhtymien potilasvahinkojen vakuuttaminen

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 196 §
Valmistelija: Henkilöstö- ja hallintojohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi, 044 717 9460
Potilasvahinkolainsäädäntö muuttuu 1.1.2021 alkaen (Potilasvahinkolaki
22.8.2019/948). Lain 6 § mukaan: ”Terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa
harjoittavalla yhteisöllä, säätiöllä ja itsenäisellä ammatinharjoittajalla sekä
työnantajalla, jonka palvelussa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä, on
oltava vakuutus tämän lain mukaisen vastuun varalta.” Tähän saakka sairaanhoitopiirit ovat vakuuttaneet myös kuntien potilasvahingot.
Kuntien vahinkohistoriaa ei voi irrottaa KYSin vahinkohistoriasta, jonka
vuoksi tarkoituksenmukaisinta olisi, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri vakuuttaisi jatkossakin potilasvahingot kuntien puolesta.
Sairaanhoitopiiri on tiedustellut sen jäsenkunnilta ja Ylä-Savon Sote kuntayhtymältä halukkuutta siihen, että sairaanhoitopiiri vakuuttaisi niiden potilasvahingot Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiössä.
Kaikki seuraavat organisaatiot ovat antaneet suostumuksensa vakuuttamiseen:
Iisalmen kaupunki, Kaavin kunta, Keiteleen kunta, Kiuruveden kaupunki,
Kuopion kaupunki, Lapinlahden kunta, Leppävirran kunta, Pielaveden kunta, Rautalammin kunta, Rautavaaran kunta, Siilinjärven kunta, Sonkajärven
kunta, Suonenjoen kaupunki, Tervon kunta, Tuusniemen kunta, Vesannon
kunta, Vieremän kunta, Ylä-Savon Sote kuntayhtymä, Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä
Varkauden kaupungilta ei ole saatu vielä vastausta.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä, että asiaselosteessa mainittujen kuntaorganisaatioiden (ml. Varkaus sen niin halutessa) potilasvahingot vakuutetaan
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimesta Suomen keskinäinen potilasvakuutusyhtiössä.

Päätös
Kari Janhonen poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsittelyn
aloittamista.
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Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen. Todetaan, että myös
Varkaus on antanut suostumuksensa vakuuttamiseen.
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197 §

1594/00.04.04/2020

Patologian ja kuvantamisen yhteistyö KYS ervan sairaanhoitopiirien ja HUSDiagnostiikkakeskuksen kanssa

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 197 §
Valmistelija: johtajaylilääkäri Antti Hedman, puh. 044 717 2110, sähköpostiosoite: antti.hedman@kuh.fi
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ja Itä-Suomen laboratoriokeskuksen liikelaitoskuntayhtymä (ISLAB) solmivat 17.6.2020 yhteistoimintasopimuksen. Tuon yhteistoimintasopimuksen tarkoituksena on
hyödyntää sopijapuolten asiantuntemusta ja resursseja tehokkaalla tavalla,
varmistaa laboratoriodiagnostiikkaan vaadittava erityisosaaminen ja sen
kehittyminen sekä edistää uusien laboratoriotutkimusmenetelmien käyttöönottoa potilashoitoa edistävästi. Sopijapuolten tarkoituksena on edelleen
turvata laboratoriopalveluiden jatkuvuus poikkeusoloissa.
Tämän sopimuksen ulkopuolelle jäivät meillä patologian palvelut ja kuvantamisen palvelut, joita tuotetaan HUS diagnostiikkakeskuksessa.
4.11.2019 HUS toimitusjohtaja Juha Tuominen ja Diagnostiikkakeskuksen
johtaja Lasse Lehtonen tekivät aloitteen yhteistyömahdollisuuksien selvittämisestä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja HUS Diagnostiikkakeskuksen
kanssa myös patologian ja muun kuvantamisen osalta.
HUSin ja KYS ervan sairaanhoitopiirien patologian ja kuvantamisen yhteistyö oli esillä helmikuussa KYS ervan johtoryhmien yhteistyökokouksessa.
Myös kaikki muut ervan sairaanhoitopiirit/kuntayhtymät olivat halukkaita
osallistumaan selvitykseen.
Talent Vectia selvitti kuvantamisen (kliininen fysiologia, kliininen neurofysiologia, radiologia) ja patologian palveluiden yhteistyön tiivistämisestä HUS
Diagnostiikkakeskuksen ja KYS-ervan sairaanhoitopiirien välillä ja millaisia
hyötyjä yhteistyöllä voidaan tavoitella. Selvitys on toimitettu hallitukselle
erillisenä liitteenä.
Selvitystyöskentelyyn osallistui neljä asiantuntijatyöryhmää diagnostisen
erikoisalajaon mukaisesti:
1. Radiologia
2. Patologia
3. Kliininen neurofysiologia
4. Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede
Työryhmät tunnistivat yhteensä 48 aluetta, joilla yhteistyötä voidaan tiivistää. Nämä liittyvät palvelujen saatavuuden varmistamiseen, parhaiden toimintamallien ja uusien tekniikoiden omaksumiseen, koulutukselliseen ja
tutkimukselliseen yhteistyöhön ja myös sitä kautta kustannusvaikuttavuuden kasvuun ja kustannusten nousun hillintään mm. hankintayhteistyötä
kehittämällä. Huomionarvoista on, että KYS-ervan sairaanhoitopiirien väli-
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sen yhteistoiminnan kehittämiseen liittyy merkittävä potentiaali, jonka hyödyntämisessä voidaan käyttää apuna HYKS-ervan alueella tehdyn vastaavan kehitystyön oppeja.
Euromääräisen hyötyarvion ryhmät laativat yhteensä 11 yhteistyöaihioista.
Yhteistyöaihioiden lisäksi kustannushyötyjä on tarkasteltu hinnastovertailun
sekä kokonaiskustannusvertailun kautta. Hinnastovertailussa on laskettu
alueellinen hyötypotentiaali käyttämällä aina edullisinta toimenpidekustannusta. Koska toimijoiden tutkimushinnoissa on tavoitteena nollakate, vertailun keskeinen oletus on, että yksittäisen tutkimuksen hinta kuvaa toiminnallista tehokkuutta. Lisäksi on laskettu kolme eri tehostumisskenaariota kuvantamisen ja patologian kokonaiskustannuksia hyödyntämällä. Kokonaiskustannusvertailun tavoitteena on luoda vertailuaineisto kahdelle muulle
näkökulmalle. Taloudellisen potentiaalin osalta on huomioitava, että se
koostuu selvityksen aikaisesta parhaasta arviosta. Jos yhteistyötä päätetään tiivistää, arviot täydentyvät jatkotyöskentelyn aikana. Diagnostiikan
luonteen takia kaikki hyödyt eivät realisoidu kuvantamisen ja patologian yksiköissä vaan esimerkiksi muissa erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon yksiköissä. Myöskään kaikkia hyötyjä ei voida käsitellä pelkästään
talouden kautta.
Työryhmien tuottamien yhteistyöaihioiden kokonaishyödyksi on arvioitu
noin 3,4 M€. Hinnastovertailun osalta kokonaispotentiaali KYS-ervan alueella on noin 24 miljoonaa euroa. Selvityksen johtopäätöksenä esitettiin, että yhteistyön tiivistämisen mahdollinen taloudellinen hyöty olisi neljännes
hinnastovertailun potentiaalista, eli noin 6 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä
vastaisi kuvantamisen ja patologian 7,1 % tehostumista KYS-ervan alueella. Täysmääräisen potentiaalin saavuttamiseen oletetaan kuluvan noin viisi
vuotta.
Selvityksen mukaan yhteistyön tiivistämisen riskit liittyvät pitkälti yhteistyön
mahdollistamiseen, hyötyjen näkyväksi tekemiseen sekä toimintaympäristön tuomaan aikataulupaineeseen ja epävarmuuteen.
Selvitys on käsitelty ervan sairaanhoitopiirien johtoryhmien palaverissa, että
osittain HUS ja sairaanhoitopiirien keskinäisissä palavereissa. Yhteistyötä
kannatettiin laajalti. HUS on valmistellut yhteistyösopimuksen pohjan, joka
on käynyt kaikkien sairaanhoitopirien hallinnoissa kommentoitavana ja siitä
on muokattu versio, joka on lähetetty vielä sairaanhoitopiirien hyväksyttäväksi.
Nyt neuvotellulla HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan sairaanhoitopiirien välisellä yhteistyösopimuksella yhteistyötä viedään eteenpäin. Toteutuksissa hyödynnetään aikaisemman yhteistyön parhaita käytäntöjä ohjausryhmätyöskentelystä ja hankkeiden toteutuksesta. Oletuksena on, että asiantuntijaryhmät jatkavat toimintaansa ja hankkeen ohjausryhmä asettaa tavoitteet sekä luo työryhmille toimintaedellytyksiä.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
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Hallitus merkitsee tiedoksi tehdyn yhteistyöselvityksen HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan sairaanhoitopiirien välillä.
Hallitus päättää
1. että yhteistyö HUS Diagnostiikkakeskuksen ja KYS ervan muiden sairaanhoitopiirien kanssa patologian ja kuvantamisen osalta voidaan käynnistää
2. hyväksyä esityslistan liitteenä olevan yhteistoimintasopimuksen
3. valtuuttaa johtajaylilääkärin tarvittaessa tekemään
yhteistoimintasopimukseen teknisluontoisia muutoksia, mikäli se on vielä
tarpeen.

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.

Liitteet

1
2
3
4
5

200827_Kuvantamisen ja Patologian palveluiden yhteistyöselvitys.pdf
KYS ERVA-HUS Diagnostiikkakeskuksen yhteistoimintasopimus_luonnos_01122020.docx
Liite 1_Sopimuksen täytäntöönpanon työryhmät.docx
KYS Erva HUS Yleinen tietoturvallisuusliite v1.22 399176_1_1.pdf
KYS- Erva Hus LIITE 3 Henkilötietojen käsittelyn kuvaus_luonnos_01122020.docx
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2100/02.08.00.00/2020

Kuvantamiskeskuksen laitehankintojen palvelusopimusmalli (Uusi Sydän)

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 198 §
Valmistelijat: fyysikko Hanna Matikka (+ työryhmä), puh 044 711 3201,
sähköpostiosoite: hanna.matikka@kuh.fi, sairaalanjohtaja Heikki Miettinen,
puh 044 711 3950, sähköpostiosoite: heikki.miettinen@kuh.fi, kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh 044 717 9715, sähköpostiosoite: petri.pyy@kuh.fi, ja
johtajaylilääkäri Antti Hedman, puh 044 717 2110, sähköpostiosoite: antti.hedman@kuh.fi
Uusi Sydän -hanke ja vanhan pääsairaalan peruskorjaus edellyttävät Kuopion yliopistollisen sairaalan kuvantamiskeskuksen isompien laiteinvestointien läpiviemistä suunnitellusti rakennushankkeen kanssa yhteen sovitetussa, molempia osapuolia sitovassa aikataulussa. Tämä synnyttää tarpeen
turvata kuvantamisen laiteinvestointien toteutumisen hallitusti vuosien
2022-2026 aikana.
Kuvantamiskeskuksen kuvantavat laitteet hankitaan tällä hetkellä vuosittaisen laitehankintabudjetin raameissa yksittäisinä laitteina. Nykyinen yksittäinen laitteiden kilpailutus varmistaa sen, että saadaan kussakin hankinnassa mahdollisimman hyvin tarpeisiin ja spesifikaatioihin sovitettu laite. Tällainen laitehankintamalli sisältää kuitenkin joukon epävarmuustekijöitä liittyen
mm. useiden ja työläiden hankintojen edistämiseen budjettivuoden puitteissa. Koko sairaalan laitehankintojen budjetoinnin vuosisykli voi myös aiheuttaa laitteiden uusimista liian aikaisin toiminnallisten ongelmien välttämiseksi, tai toisaalta liian myöhään, jolloin joudutaan tekemään kalliita varaosahankintoja vielä laitteen elinkaaren lopussa toiminnan turvaamiseksi. Toimintamalliin ei sisälly laajasti myöskään elinkaarikustannusten hallintaa
muun kuin huoltosopimuksen osalta. Huoltosopimuksessa voidaan säästösyistä tyytyä rajoitetumpaan sopimukseen täyshuollon sijaan, mikä lisää
sairaalan riskiä yllättäville varaosa- ja korjauskustannuksille. Lisäksi erilaiset laitteiden käyttöikää ja suorituskykyä parantavat ja ylläpitävät maksulliset teknologiapäivitykset joudutaan budjetoimaan erikseen. Nykyinen laitehankintamalli ei myöskään tue laitteiden yhtenevyyttä, mistä usein voisi olla
merkittävää toiminnallista etua.
Kuvantamiskeskuksessa on ryhdytty pohtimaan uusia tehokkaampia tapoja
kuvantamislaitteistojen hankintaan ja elinkaaren aikaiseen hallintaan. Radiologian 16 vuoden laiteinvestointisuunnitelma koskee 48 eri kuvantavaa
laitetta (investointitarve 27 M€/10v, investoinnit ja huollot 47 M€/10v) ja isotooppikuvantamisen suunnitelma 5 eri kuvantavaa laitetta (investointitarve
17 M€/10v, investoinnit ja huollot 24 M€/10v). Laitehankintojen vaatima
työmäärä Kuvantamiskeskuksessa ja erityisesti radiologian yksikössä on
huomattava etenkin, kun työ ajoittuu rinnakkain rakentamisesta aiheutuvien
toiminnallisten muutosten kanssa. Samaan aikaan kuvantamisteknologia
kehittyy nopeasti kaikilla kuvantamisen osa-alueilla ja erityisesti leikekuvantamisessa.
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Sujuvassa laitehankinta- ja elinkaariprosessissa tulisi huomioida ainakin
seuraavat tekijät:
 Hankintojen ja kustannusten ennakoitavuus pitkällä tähtäimellä, käytännössä useamman vuoden syklillä
 Hankintojen yhteensovittaminen muiden toiminnallisten muutosten (kuten tilojen uudistus) kanssa
 Suuremmissa kilpailutuksissa saatava hintaetu ja henkilöresurssien
säästö
 Laitteiden elinkaarikustannusten hallinta maksullisine laite- ja ohjelmistopäivityksineen (sisältäen myös hyödylliset uudet optiot) elinkaaren aikana.
 Mahdollisuus yhtenäistää laitekantaa ja analyysiohjelmistoja laajemmin,
esimerkiksi modaliteeteittain
 Hankintoihin ja elinkaaren hallintaan käytetty työmäärä
 Luotettavien yhteistyökumppanien valinta
 Mahdollisuus valita erityisesti nopeimmin kehittyviin modaliteetteihin
moderneinta laiteteknologiaa kliinisten tarpeiden mukaan
Ylläkuvattujen näkökulmien vuoksi KYS Kuvantamiskeskuksessa tehtiin
markkinakatsaus ja siihen perustuva selvitys erilaisista laitehankintamalleista (liite). Selvityksen keskeiset osat esitellään hallituksen kokouksessa.
Selvityksen perusteella ehdotetaan, että Kuvantamiskeskuksessa käynnistetään neuvottelut ja kilpailutus kuvantamislaitteiden hankinnasta ensisijaisesti palvelusopimusmallin tai toissijaisesti laajan kumppanuusmallin aikaansaamiseksi. SHP tilaajana linjaa sopimuksen lähtökohdat, tavoitteet ja
reunaehdot. Neuvottelut käynnistettäisiin ensisijaisesti radiologian laitteiden
osalta täydessä laajuudessa siten, että palveluntarjoaja ottaisi koko radiologian nykyisen ja tulevan laitekannan hallintaansa vuoden 2022 alusta.
Sopimuksen kustannusarvio on markkinaselvityksen perusteella 56-82 M€
16 vuoden ajalle (35-51 M€/10 v) riippuen palvelun tarjoajasta ja palvelusopimusmallin laajuudesta, perinteisen hankintamallin kustannusarvion ollessa 72 M€ 16 vuoden ajalle (47 M€/10 v). Isotooppikuvantaminen jätettäisiin
tässä vaiheessa sopimuksen ulkopuolelle.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus päättää hyväksyä Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksen laitehankintojen kilpailuttamisen yllä olevan esityksen mukaisesti
palvelusopimusmallilla 16 vuoden hankintakaudeksi.

Päätös
Risto Miettunen poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsittelyn
aloittamista.
Johtajaylilääkäri teki kokouksessa täydennetyn päätösesityksen siten, että
kilpailuttaminen tapahtuisi joko palvelusopimusmallilla tai laajalla kumppanuusmallilla.
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin täydennetyn päätösesityksen.
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Liitteet

6

RAPORTTI Kuvantavien laitteiden hankintamallien selvitys Uusi Sydän
hanketta koskien JULKINEN.pdf
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1600/00.04.01/2020

Savilahtialueen voimajohtojärjestelyt

Päätöshistoria
Kuntayhtymän johtoryhmä 8.12.2020 203 §

Valmistelija:
kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh 044 717 9715, sähköpostiosoite: petri.pyy@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on solminut 20.3.2018 esisopimuksen voimajohtojärjestelyistä Fingrid Oyj:n, Kuopion Sähköverkko
Oy:n, Kuopion kaupungin, Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ja Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n kesken. Sopimuksessa on sovittu osapuolten välisestä yhteistyöstä, rooleista ja vastuunjakoperiaatteista tarvittavien lopullisten
sopimusten tekemisen pohjaksi ja järjestelyjen toteuttamiseksi. Esisopimuksella on sovittu Fingrid Oy:n Alapitkä – Iloharju voimajohtojen siirtämisestä Savilahden alueella. Esisopimuksen mukaisesti KYS toteaa, että järjestelyt avaavat mahdollisuudet kaavoittaa lisää rakennusoikeutta alueelleen ja siten avata tulevaisuuden laajentumismahdollisuuksia. Lisäksi KYS
sitoutuu osallistumaan hyödynsaajana toteuttamisen kustannuksiin maankäyttö- ja rakennuslain 12a-luvussa tarkoitetun maankäyttösopimuksen
kautta tai muulla erillisellä sopimuksella (hyödyn suhteessa). KYS luovuttaa
korvauksetta käyttöoikeuden hallinnassaan olevaan johtokadun / kytkinaseman tarvitsemaan maa-alueeseen.
Esisopimuksen perusteella on laadittu rakentamissopimus sähköaseman
siirrosta ja rakentamissopimus voimajohtojärjestelyistä. Sopimuksen perusteella KYS:n maksuosuus määritellään sähkölinjan (toisessa sopimuksessa
sähköaseman) siirron ja asemakaavoituksen aiheuttaman hyödyn suhteessa (pääsääntöisesti rakennusoikeuden lisäys).
Rakentamissopimukseen 110 kW linjan siirrosta liittyen Fingrid Oyj vastaa
yhteistyössä Kuopion Sähköverkko Oy:n kanssa rakennuttamisesta, suunnittelusta ja rakentamisesta huomioiden liittyvien osapuolien näkemykset
kokonaisuuteen. Siirron ja rakenteiden uusimisen kustannusarvio on
520 000 € (alv 0 %) tavanomaisia teräspylväitä käyttäen. Mikäli toteutuksessa käytetään Savilahden alueelle asetettujen kaupunkikuvallisten tavoitteiden mukaiseesti mukaisesti ns. maisemapylväitä tai muita tavoitteeseen
soveltuvia ratkaisuja, kustannusarvio on noin 1 000 000–1 500 000 € (alv 0
%) (kokonaisuus viidestä pylväästä). Kustannusarvio tarkentuu osaltaan
kaupunkikuvallisten tavoitteiden täsmentymisen myötä suunnitteluprosessin
aikana ja saatavien urakkatarjousten myötä. Kaupunkikuvallisten tavoitteiden määrittelyssä käytetään apuna Valon kaavan työryhmän asiantuntijoita
rakentamiseen liittyvien normaalien suunnittelu-, lupa- ja rakennuttamisprosessien lisäksi. Yleisesti toteutuksessa pyritään teknisesti, toiminnallisesti,
laadullisesti ja muodostuvien kustannusten suhteen hyvään kokonaisratkai-
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suun. Hyvän kokonaisratkaisun määrittämisessä on mukana Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon vastuualue. Valon
kaavan ohjausryhmässä on edustus Savilahti-projektista, tilapalvelusta,
museolta ja konsulteilta. Toteuttamisen enimmäiskustannustasoksi esitetään asetettavan 1 500 000 € (alv 0 %).
Molempien sopimuksen mukaiset kaupungille kohdistuvat kustannukset
(kustannustaso yhteensä enintään 2 000 000 € (alv 0 %), sähköaseman
siirto 0,5 M€ ja pylväät 0,5 – 1,5 M€) maksetaan Kaupunkiympäristön palvelualueen rakentamisen ja kunnossapidon investointimäärärahoista. Kuopion kaupunki perii KYS:lle kuuluvan osuuden KYS:lta esisopimuksen mukaisesti seuraavan kaavamuutoksen yhteydessä maankäyttösopimuskorvauksen lisänä. KYS:lla on oikeus osallistua suunnitteluprosessiin ja osaltaan vaikuttaa ratkaisuihin. Esisopimuksen mukainen SYK/Suomen yliopistokiinteistöt Oy:n osuus on jo sovittu Yliopistonrannan maankäyttösopimuksen yhteydessä.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Kuntayhtymän johtoryhmä hyväksyy esisopimuksen perusteella laaditut rakentamissopimukset sähköaseman siirrosta ja voimajohtojärjestelyistä ja
esittää niitä hyväksyttäväksi kuntayhtymän hallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 199 §

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus hyväksyy esisopimuksen perusteella laaditut rakentamissopimukset
sähköaseman siirrosta ja voimajohtojärjestelyistä.

Päätös
Minna Reijonen poistui esteellisenä kokouksesta ennen asian käsittelyn
aloittamista.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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200 §

427/02.02.00.00/2019

Talousarvion toteutuminen 1 - 11/2020 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 200 §

Valmistelija:
talousjohtaja Kari Janhonen, puh. 044 717 2078
sähköpostiosoite: kari.janhonen@kuh.fi
Talousjohtaja esittelee talousraportoinnin 1 – 11/2020 ja ennusteen kokouksessa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja
Hallitus toteaa talousraportoinnin 1 - 11/2020 ja ennusteen tietoon saaduksi.

Päätös
Hallitus toteaa talousraportoinnin 1-11/2020 tietoon saatetuksi ja toteaa, että ennuste valmistuu myöhemmin.
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201 §

1737/03.03.00/2019

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kehittämistoiminnan kehittäminen ja tiedonhallintalain valmistelu

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 201 §
Valmistelija: kehittämisylilääkäri Juuso Tamminen, puh 044 717 2111, sähköpostiosoite: juuso.tamminen@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on käynnistynyt projekti: ”PSSHP kokonaisarkkitehtuurityön vaiheittainen käynnistäminen osana tiedonhallintalain
edellyttämiä toimenpiteitä”.
Projektin keskeisinä tavoitteina on
1. suunnitella ja kuvata miten kokonaisarkkitehtuurityötä toteutetaan osana tiedonhallintalain edellyttämää valmistelua sekä miten arkkitehtuurityöhön liittyvää tietoa hallinnoidaan,
2. tukea tiedonhallintalain edellyttämää valmistelua,
3. luoda kokonaisvaltainen toimintalähtöisen kehittämisen malli, jolla kehittämistoiminnan vaikuttavuutta voidaan parantaa ja jatkuvuus varmistaa
sekä
4. kehittää vaiheittain organisaation kyvykkyyttä kokonaisarkkitehtuurityöhön.
Projektin tarvitsee tuekseen PSSHP:n organisaation vahvan ja laajan tuen
tiedonhallintalain edellyttämän organisoitumisen ja tiedonhallintamallin toteuttamiseksi.
Tiedonhallintalaki toimii hyvänä ja konkreettisena lähtökohtana organisaation toimintalähtöiselle kehittämiselle ja tätä työtä tai tiedonhallintalain velvoitteita ei voi eikä kannata ulkoistaa.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös
Asia päätettiin siirtää 28.1. järjestettävään hallituksen iltakouluun.
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202 §

1971/00.02.01/2020

Vuoden 2021 kokousaikataulu

Päätöshistoria
Kuntayhtymän hallitus 23.11.2020 184 §

Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Valtuuston ja hallituksen kokousten ja seminaarien ajankohdat vuodelle
2021 on esitetty oheisessa liitteessä.
Kokousaikataulu noudattaa kuntayhtymän raportointiaikataulua.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 kokous-ja seminaariaikataulun liitteen mukaisesti.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 202 §
Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Hallitus päätti 23.11.2020 kokouksessaan kokousaikataulut vuodelle 2021.
Päällekkäisyyksien vuoksi kokousaikatauluun tehdään seuraavat muutokset:
Hallituksen iltakoulu 12.5. siirretään pidettäväksi 19.5.
Kuntakokous 19.4. siirretään pidettäväksi 21.4.
Hallituksen kokous 23.8. siirretään pidettäväksi 16.8.

Esitys
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Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus hyväksyy esitetyt muutokset vuoden 2021 kokousaikatauluun.

Päätös
Sairaanhoitopiirin johtaja teki kokouksessa täydennetyn päätösesityksen siten, että:
- hallituksen iltakoulu pidetään 28.1. klo 17:30-19:30.
- 14.6 valtuuston kokous ja hallituksen kokous siirretään pidettäväksi 7.6.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan täydennetyn esityksen.

Liitteet

7

Vuoden 2021 kokousaikataulu
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203 §

533/00.02.00/2017

Valtuuston 2/19.10.2020 päätösten toimeenpano

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 203 §
Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Kuntalain (410/2015) 39 §:n mukaan kunnanhallituksen on huolehdittava
valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.
Hallituksen tulee tehdä täytäntöönpanopäätös valtuuston kokouksesta
19.10.2020, jossa valtuusto on tehnyt seuraavat päätökset:
§ 21 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019
§ 22 Tilintarkastajan option käyttäminen vuonna 2021
§ 23 Kiinteistö Oy Mustinlammen omavelkaisen lainan takauksen jatkaminen
§ 24 Vesannon kunnan edustajan varajäsenen valinta Kysterin johtokuntaan
Valtuuston kokous 2/19.10.2020 saa lainvoiman 13.12.2020.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa, että valtuuston 19.10.2020 tekemät päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat valtiuuston toimivaltaan eivätkö
muutoinkaan ole lain vastaisia.
Hallitus päättää panna todetut valtuuston päätökset täytäntöön.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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2019/00.02.01/2019

Viranhaltijpäätökset ajalta 7.12-13.12.2020

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 204 §
Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh. 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Viranhaltijapäätökset ajalta 23.11.-6.12.2020 ovat menneet sähköpostilla
tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille sekä toimialajohtajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta päätöksiin.
Hallituksen kokoukseen tuodaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 7.12.13.12.2020.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 7.12-13.12.2020 ja
päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.

Liitteet
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205 §

1752/13.00.00/2020

Tiedoksi saatettavat asiat 14.12.2020

Kuntayhtymän hallitus 14.12.2020 205 §
Valmistelija: hallintopalveluvastaava Henna Räsänen, puh 044 717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
1) Tieteellinen tutkimus, OK 131
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee asian tietoon saatetuksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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206 §
Muut mahdolliset asiat

Päätös
Todetaan, että verkkosivuilla olleeseen taloussuunnitelmaan ei ole tehty
teknisiä korjauksia, jotka siihen on tullut tehdä. Asia on korjattu 14.12.
Todetaan, että 14.12. kokoontuvan valtuuston esityslistassa ja taloussuunnitelmassa on eroavuus jäsenkuntien maksuosuuksien osalta. Asia korjataan/täsmennetään valtuuston kokouksessa.
Hallitus päättää valtuuttaa asianomaisen viranhaltijan harkintansa mukaan
tarvittaessa keskeyttämään hankinnan koskien 23.11. hallituksen kokouksessa päätettyjä hankintoja § 172 ja § 173.
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Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje

A.

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa:
Pykälät: 193 – 195, 198, 200 - 206
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 196, 197, 199
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 196, 197, 199
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen
jäsen.
Kansallisen kynnysarvon1 ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön ei voi
tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, vaan muutoksenhaku tapahtuu kohdan C mukaisesti.
Oikaisuvaatimusviranomainen ja –aika
Oikaisuvaatimusviranomaisena, jolle oikaisuvaatimus tehdään, toimii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus, osoite: Pohjois-Savon
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kirjaamo, PL 100, 70029 KYS.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon,
kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksen mukana tulee olla päätös, johon oikaisua vaaditaan,
sekä selvitys siitä päivästä, mistä oikaisuvaatimusta koskeva aika edellä
sanotun mukaan on luettava.
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Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

B.

VALITUSOSOITUS (Pykälät: )
Valitusoikeus ja -perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomaisen päätöksestä kunnallisvalituksen saa
tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Oikaisuvaatimuksen
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen.
Valituksen saa tehdä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
päätös on muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen ja -aika
Valitusviranomaisena toimii Itä-Suomen hallinto-oikeus, osoite: Itä-Suomen
hallinto-oikeus, Kirjaamo, Minna Canthin katu 64, PL 1744, 70101 KUOPIO.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,
7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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
tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet
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Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran
puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä,
josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 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 valitusajan
päättymistä.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa.

C.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Pykälät: )
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä
tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon1.

I Oikaisuohje
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–133 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli
se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun
päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 400.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut (Liite E 1-4 kohta)
- 300.000 € erityiset palvelut (Liite E 5-15 kohta)
- 150.000 € rakennusurakat
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

Hankintaoikaisun tekoaika
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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 saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 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, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus
PL 100, 70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
kirjaamo@kuh.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 42 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea va-
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littamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa
asioissa tärkeää; 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.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen 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 hankintapäätöksen 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 Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on
tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen 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 Euroopan 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 jälkiilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai
2) kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen
katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta
seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle
myöhemmin.
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Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset 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 postiosoite 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 vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti,
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa
(13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa
asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.
Valituskielto
Hankintalain mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei
saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden
käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin,
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kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
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 asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

