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Kuntayhtymän hallitus
26.04.2022

Kokoustiedot
Aika

26.04.2022 tiistai klo 17:00 - 18:55

Paikka

Teams

Läsnä
Markku Rossi, puheenjohtaja
Minna Reijonen, 1. varapuheenjohtaja
Aino Kanniainen
Mia Simpanen
Miina Morko
Pekka Pollari
Arttu Pöyhönen
Ari Paanala
Anna-Liisa Levonen Tomi-Pekka Tuomainen
Jussi Kauhanen

Poistui kokouksesta klo 18.45.
Poistui kokouksesta klo 18.45.
Poistui kokouksesta klo 18.45.

Poistui kokouksesta klo 18.45.

Toimi puheenjohtajana § 70
osalta.

Muut läsnäolijat
Raimo Koikkalainen, valtuuston 1. vpj.
Minna Back-Hytönen, valtuuston 2. vpj.
Jan Tollet, esittelijä
Heikki Miettinen, esittelijä
Minna Marjetta Mykkänen, esittelijä
Kari Janhonen, läsnäolo-oikeutettu
Olavi Airaksinen, läsnäolo-oikeutettu
Henna Räsänen, sihteeri

Poissa
Miia Eskelinen-Fingerroos
Anna-Liisa Levonen
Kari Ojala, valtuuston pj

Asiat

67 - 75 §

Allekirjoitukset

Markku Rossi
puheenjohtaja
67 – 69 § ja 71 – 75 §

Jussi Kauhanen
puheenjohtaja 70 §

Henna Räsänen
sihteeri
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Pöytäkirjan tarkastus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten kanssa yhtäpitäväksi.

Mia Simpanen

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 29.4.2022

Henna Räsänen
sihteeri

Miina Morko
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Käsiteltävät asiat
Nro §

Otsikko

Liite/Oheismateriaali

1

67 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4

2

68 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen

5

3

69 §

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

6

4

70 §

KYS Uusi Sydän 2025 projektin kokonaiskustannus ja
aikataulumuutokset

7

5

71 §

Talousarvion toteutuminen tammi - maaliskuu 2022 ja
ennuste

6

72 §

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenen
valinta, Siilinjärven kunta

12

7

73 §

Biopankin osuuskunnan hallitusedustajien nimeäminen

13

8

74 §

Viranhaltijapäätökset ajalta 11.4.-25.4.2022

14

9

75 §

Muut mahdolliset asiat

15

1

Sivu

10
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Hallituksen muutoksenhakuohje

16
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67 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen, kun vähintään puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin.
Nimenhuudon yhteydessä jokainen Teams etäyhteydellä 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.
Merkitään pöytäkirjaan, että § 70 päätettiin siirtää käsiteltäväksi viimeisenä
asiana.
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68 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastajien valitseminen
Hallitus valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa aakkosjärjestyksessä
Minna Reijonen ja Mia Simpanen.
Päätös
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miina Morko ja Mia Simpanen.
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69 §
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus
- Tulevaisuuden sote-palveluiden mahdollisuudet
- Työtaistelutoimien tilannekatsaus
- Yliopistosairaaloissa tehtävän TKKI-toiminnan rahoituksen turvaaminen
- KYS kanttiini ja virkistyspaikat
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää merkitä katsauksen tiedoksi
Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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81/10.03.02.01.00/2016

KYS Uusi Sydän 2025 projektin kokonaiskustannus ja aikataulumuutokset

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2022 70 §
Valmistelija: kiinteistöjohtaja Petri Pyy, puh 044 717 9715, sähköpostiosoite: petri.pyy@kuh.fi
Kuntayhtymän hallituksessa (14.6.2021) ja valtuustossa (21.6.2021) on hyväksytty päivitetty KYS Uusi Sydän 2025 – projektin sisältö-, kustannus- ja
aikataulumuutos. Tämän mukaisesti projektin hyväksytty laajuus on 65 000
brm2 ja kokonaiskustannusarvio on 180 900 000 €. Projektin valmistumisaikataulu on 6 / 2026. Hankesuunnitelman mukaisesti projektin kokonaiskustannusarviota tarkastetaan rakennuskustannusten kehitystä kuvaavan
rakennuskustannusindeksin mukaisesti vuosittain.
Viimeisen vuoden aikana rakentamiskustannukset ovat nousseet poikkeuksellisen paljon. Tähän vaikuttavia asioita on useampia, mutta suurimpina
tekijöinä ovat pitkään jatkunut koronaviruspandemia sekä alkuvuodesta
2022 syttynyt Ukrainan sota. Kohonneet rakentamiskustannukset ovat vaikuttaneet eniten rakennustarvikkeiden hintoihin, kuten teräksen ja puun.
Rakennuskustannusten kokonaisindeksi on muuttunut viimeisen vuoden aikana n. 7,5 % (kuva 1). Tarvikepanosten kustannukset ovat nousseet n.
12,1 % ja työkustannukset n. 3,3 % . Markkinatilanteen epävarmuudesta
johtuen kustannusten ennustaminen tulevaan on tällä hetkellä hyvin haastavaa.
Kustannusten nousujen vaikutukset näkyvät rakentamisvaiheessa olevaan
2 – vaiheeseen, sekä suuressa määrin suunnittelu- ja kustannusarviointivaiheessa olevaan 3 -vaiheeseen projektin kokonaiskustannuksia kasvattavasti. Kolmannen vaiheen toteutusvaiheen sopimus on suunnitelmien mukaisesti tarkoitus allekirjoittaa kesällä 2022.
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Kuva 1. Rakennuskustannusindeksin kehitys.
KYS Uusi Sydän 2025 – projektin toimesta on arvioitu alkuvuonna 2022
kustannusten nousujen aiheuttamia vaikutuksia projektin kokonaiskustannuksiin sekä arvioitu projektin kokonaisaikataulua 3- ja 4-vaiheiden kestojen osalta. Projektin 3 – vaiheen suunnittelun yhteydessä on todettu järkevimmäksi vaihtoehdoksi rakentaa 3. kerroksen tasolle erilliset ilmanvaihtokonehuoneet 2 kpl yhteensä n. 430 m2 takaamaan riittävä ilmanvaihto peruskorjausosalle. Ilmanvaihtokonehuoneiden rakentaminen lisää projektin
kustannuksia n. 1 200 000 €.
Projektille tehdyn vaikutusten arvioinnin perusteella ja 3 – vaiheen yhteydessä tehtävien ilmanvaihtokonehuoneiden lisärakentamisen johdosta projektille arvioitu päivitetty kokonaiskustannusarvio on 194 000 000 € ja projektin valmistumisaika 12/2026. Projektin vuonna 2021 hyväksytty kokonaiskustannusarvio ylittyy n. 13 000 000 eurolla, joka on n. 7,2 % projektin
kokonaiskustannuksista. Projektin kokonaiskustannusten ylitys koostuu rakentamiskustannusten noususta (n. 12 M€) ja 3-vaiheen ilmanvaihtokonehuoneiden rakentamisen lisäyksestä (n. 1 M€). Ylimääräiset kustannukset
on tarkoitus kattaa lainarahalla. Projektin aikataulun viivästyminen vuoden
2026 puolivälistä vuoden loppuun saakka johtuu 3- ja 4- vaiheiden tarkemmasta työmaan aikataulusuunnittelusta. Projektin 4 -vaihe edellyttää STM:n
poikkeusluvan hakemista.
Projektin kokonaiskustannusarvio on nykyhetken tiedoilla tehty paras arvio
projektin kokonaiskustannuksista. Kokonaiskustannusten lisäys vaikuttaa
vuosikustannuksiin n. 430 000 € poistojen kautta. Lisäksi nousevat korot
aiheuttavat jatkossa lisäkustannuksia. Projektin kustannuksia tarkastetaan
jatkossakin vuosittain rakennuskustannusten kehityksen mukaisesti.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
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Hallitus päättää esittää Pohjois-Savon hyvinvointialueen hyväksyttäväksi,
että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi hyväksyä KYS Uusi
Sydän 2025 –projektin kokonaiskustannusten kasvun 13 000 000 eurolla
sekä kokonaisaikataulun muutoksen niin, että projekti on valmis 12/2026.
Lisäksi kuntayhtymän hallitus pyytää Pohjois-Savon hyvinvointialueelta hyväksynnän sille, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi allekirjoittaa projektin 3 – vaiheen toteutusvaiheen sopimuksen tarvittavan päätöksentekokäsittelyn jälkeen.

Päätös
Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Rossi, Minna Reijonen, Aino Kanniainen ja Pekka Pollari ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä klo 18.45.
Lisäksi merkitään pöytäkirjaan, että Jussi Kauhanen toimi puheenjohtajana
asian osalta.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.55.
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445/02.02.00.00/2022

Talousarvion toteutuminen tammi - maaliskuu 2022 ja ennuste

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2022 71 §
Valmistelija: talousjohtaja Kari Janhonen kari.janhonen@kuh.fi
Yhtymähallitus päätti 14.2.2022 22 § kuntayhtymän talousraportoinnin aikataulun, jonka mukaan 26.04.2022 yhtymähallituksessa käsitellään talouden
toteutumaraportti ajalta tammi-maaliskuu 2022 ja ennuste.
Toimintatuotot
Jäsenkuntamyynti tammi-maaliskuussa oli 89,0 M€ mikä oli 2,9 M€ vähemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2021. Jäsenkuntamyynti ilman
kauttalaskutusta (oma toiminta) oli 83,7 M€. Ulkokuntamyyntiä kertyi tammi-maaliskuussa 20,8 M€, joka oli 0,7 M€ vähemmän kuin vuonna 2021.
Toimintakulut
Toimintakulut olivat 115,5 M€ mikä on 1 % enemmän kuin viime vuoden
vastaavana ajankohtana.
- henkilöstökulut kasvoivat 2 %
- palvelujen ostot kasvoivat 5 %
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostot vähenivät 8 %.
Vuosikate
Vuosikatetta kertyi tammi-maaliskuussa 7,7 M€, kun viime vuonna vuosikatetta oli 12,2 M€ vastaavana ajankohtana.
Poistot
Poistojen määrä oli 8,1 M€, jossa kasvua 2 %.
Tilikauden ylijäämä
Tilikauden alijäämä alkuvuonna oli 0,8 M€. Vuonna 2021 ylijäämä vastaavalta ajanjaksolta oli 11,8 M€, jolloin satunnaista tuloa saatiin Kiinteistö
KYS Oy:n yhtiöjärjestelyistä 7,9 M€.
Ennuste esitellään kokouksessa
Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus toteaa talousraportoinnin tammi-maaliskuulta ja ennusteen tietoon
saaduksi.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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Tuloslaskelma KYS 03 2022
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2025/00.00.01.00.00/2021

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin valtuuston jäsenen valinta, Siilinjärven kunta

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2022 72 §
Valmistelija:
hallintopäällikkö Henna Räsänen, puh. 044 717 3594
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustossa Siilinjärven
kunnan jäsenenä on toiminut Pia Hämäläinen, joka on paikkakunnalta muuton vuoksi menettänyt vaalikelpoisuuden. Joten hänen tilalleen on nimettävä uusi jäsen.
Siilinjärven kunnanvaltuuston 22.2.2022 § 1 ehdotus on, että jäseneksi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon nimetään
Tuulikki Hynynen.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin
kuntayhtymän valtuustoon Siilinjärven kunnan jäseneksi nimitetään Tuulikki
Hynynen.

Päätös
Sairaanhoitopiirin johtajan kokouksessa muutettu päätösesitys:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto merkitsee tiedoksi Siilinjärven kunnan nimeämän jäsenen Tuulikki Hynysen Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuustoon.
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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224/00.04.00/2017

Biopankin osuuskunnan hallitusedustajien nimeäminen

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2022 73 §
Valmistelija: johtajaylilääkäri Heikki Miettinen, puh 044 711 3950, sähköpostiosoite: heikki.miettinen@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hallitus on päättänyt 3.5.2017 73 §:
1. perustaa yhdessä muiden perustajajäsenten kanssa Suomen Biopankkiosuuskunta –nimisen osuuskunnan esityslistan liitteenä olevan perustamissopimuksen mukaisesti,
2. esittää valtuustolle 125.000,00 €:n määrärahaa osuuskunnan osuuksien
maksuun investointiosan muutoksena,
3. hyväksyä osaltaan perustettavalle osuuskunnalle esityslistan liitteenä
olevat säännöt,
4. hyväksyä osaltaan liitteenä olevan osuuskunnan jäsensopimuksen,
5. nimetä sairaanhoitopiiriä hallituksessa edustavaksi jäseneksi Veli-Matti
Kosman (PSSHP) ja varajäseneksi Juha Kinnusen (KSSHP),
6. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan allekirjoittamaan kuntayhtymän puolesta osuuskunnan perustamisasiakirjat ja jäsensopimuksen ja
7. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä
teknisluonteisista muutoksista osuuskunnan perustamisasiakirjoihin ja jäsensopimukseen.
Henkilövaihdosten vuoksi on syytä käsitellä biopankin osuuskunnan hallitusedustajat uudelleen.
Suomen biopankkiosuuskunnan jäsensopimuksen mukaan hallituksen jäsenet nimetään seuraavasti: viisi hallituksen jäsentä nimetään siten, että
kukin biopankkitoimintaa harjoittava yliopistollinen sairaanhoitopiiri nimeää
yhden jäsenen.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus päättää nimetä sairaanhoitopiiriä hallituksessa edustavaksi jäseneksi Veli-Matti Kosman (PSSHP/UEF) ja varajäseneksi Juha Palonevan
(KSSHP).

Päätös
Hallitus hyväksyy johtajaylilääkärin esityksen.
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229/00.02.01/2022

Viranhaltijapäätökset ajalta 11.4.-25.4.2022

Kuntayhtymän hallitus 26.4.2022 74 §
Valmistelija: hallintopäällikkö Henna Räsänen, puh. 044717 3594,
sähköpostiosoite: henna.rasanen@kuh.fi
Viranhaltijapäätökset ajalta 4.4.-10.4.2022 ovat menneet sähköpostilla
tiedoksi hallituksen puheenjohtajalle, sairaanhoitopiirin johtajalle, johtajaylilääkärille sekä toimialajohtajalle. He eivät ole käyttäneet otto-oikeutta
päätöksiin.
Hallituksen kokoukseen tuodaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta
11.4.-25.4.2022

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus merkitsee tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 11.4.-25.4.2022 ja
päättää, ettei se käytä niihin otto-oikeutta.

Päätös
Hallitus hyväksyy sairaanhoitopiirin johtajan esityksen.
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75 §
Muut mahdolliset asiat

Päätös
1) Seuraava hallituksen kokous 23.5. klo 9.30.
Merkitään tiedoksi.
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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: 67 – 69, 71 - 72, 74 - 75
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 70, 73
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
Pykälät: 70, 73
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.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän hallitus

Muutoksenhakuohje

17 (22)
75 §

26.04.2022

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.
Vahingonkorvausasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi vaatimusta, joka koskee vahingonkorvauksen perustetta tai määrää. Toimivaltainen yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee vahingonkorvausvaatimuksia koskevat riita-asiat.
Kanne on nostettava Pohjois-Savon käräjäoikeudessa vahingonkorvausasiassa 3 vuoden kuluessa siitä, kun kielteinen oikaisuvaatimuspäätös on
tullut oikaisuvaatimuksen hakijalle tiedoksi. Päätös katsotaan tulleen tiedoksi sähköisessä muodossa 3 päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä
ja postitse 7 päivän kuluessa päätöksen lähettämisestä. Valitusaika alkaa
kulua seuraavana päivänä, kun päätös katsotaan tulleen tiedoksi. (Laki velan vanhentumisesta 15.8.2003/728, 7 § 1 momentti 3 kohta)
Työsopimusasiat
Hallinto-oikeus ei ota tutkittavaksi valitusta, joka koskee päätöksen työsopimuslain vastaisuutta. Yleinen tuomioistuin (käräjäoikeus) käsittelee työsopimuslain tulkintaa koskevat riita-asiat. Yleinen käräjäoikeus on PohjoisSavon käräjäoikeus, joka on työnantajan kotipaikka ja työn teettämisen
paikka (Oikeudenkäymiskaari 1.1.1734/4, 10 luku 6 § (13.3.2009/135) [HE
70/2008]).
Kanne on nostettava 2 vuoden kuluessa siitä, kun työntekijä on saanut tiedoksi työsuhteen irtisanomis- tai purkuilmoituksen. Jos ilmoitus on lähetetty
sähköisessä muodossa, niin katsotaan ilmoituksen tulleen tietoon 3 päivän
kuluessa ilmoituksen lähettämisestä ja postitse 7 päivän kuluessa ilmoituksen lähettämisestä. Valitusaika alkaa kulumaan seuraavana päivänä, kun
ilmoitus katsotaan tulleen tiedoksi.
Työsuhteesta johtuva palkkasaatava ja vahingonkorvaus perusteettomasta
päättämisestä vanhenee työsuhteen jälkeen 2 vuodessa ja työsuhteen aikana 5 vuodessa. Työsopimuslaki 26.1.2001/55 13 luku 9 §
(15.8.2003/743) [HE 187/2002]).
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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
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.
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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 valittamalla 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 sopimusmuutos-
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ta 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.
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
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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,
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

