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Kokoustiedot
Aika

23.06.2022 torstai klo 11:00 - 11:35

Paikka

Teams

Läsnä
18 jäsenkuntaa ja Itä-Suomen yliopisto jäljempänä mainittujen edustajiensa
välityksellä tämän pöytäkirja 1§:ssä mainitulla tavalla sekä seuraavat hallituksen jäsenet: Markku Rossi, Aino Kanniainen, Jussi Kauhanen, Miina
Morko, Ari Paanala, Pekka Pollari, Mia Simpanen.
Muut läsnäolijat
Jan Tollet
Heikki Miettinen
Olavi Airaksinen
Minna Mykkänen
Henna Räsänen, sihteeri

Poissa
Marko Kyyriäinen
Jukka Savolainen
Jesse Jääskeläinen
Harri Väänänen
Ari Turunen
Marjo-Nina Mustonen
Eero Oravainen
Pekka Annala

Asiat

17 - 21 §

Allekirjoitukset

Kari Ojala
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Henna Räsänen
sihteeri

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

Marjut Hirviheimo
Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Kuopiossa, 29.6.2022

Henna Räsänen
sihteeri

Kaisa Hartikainen-Herranen
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Käsiteltävät asiat
Nro §

Otsikko

Liite/Oheismateriaali

1

17 §

Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen

3

2

18 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

7

3

19 §

Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen

8

4

20 §

Microsoft lisenssitason nostaminen

9

5

21 §

FINBB:n jäsenyyden siirtäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueella

1

Sivu

11

Muutoksenhaku
Valtuuston muutoksenhakuohje

14
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17 §

2025/00.00.01.00.00/2021

Nimenhuuto ja äänimäärien toteaminen

Kuntayhtymän valtuusto 23.6.2022 17 §
Valtuuston jäsenmäärästä ja äänivallan perusteista on voimassa, mitä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen 9 §:ssä on
määrätty.
Perussopimuksen 9 § kuuluu seuraavasti:
Valtuustoon valitsevat jäsenkuntien valtuustot jäseniä seuraavasti:
Väestötietotietojärjestelmästä saatu
viimeisin tieto kunnan asukasluvusta
rekisteritilanteessa 31.12.

Jäsenten
lukumäärä

Kuntaliitostapauksissa yhdistyvien
kuntien asukasluvut lasketaan yhteen
ja yhdistyneen kunnan kunnanvaltuusto valitsee valtuuston jäsenet toimikautensa alusta lukien.
2.000
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Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Valtuuston jäsenet valitaan jäsenkuntien valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi.
Lisäksi Itä-Suomen yliopisto nimeää valtuustoon kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä.
Jäsenkunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä valtuustossa määräytyy vuosittain väestötietojärjestelmään otetun kunnan rekisteröintitilanteessa 31.12. olevan asukasluvun mukaan siten, että kunnan valitsemilla
jäsenillä on yhteensä yksi (1) ääni jokaista alkavaa tuhatta (1.000) asukasta
kohti. Äänimäärä voi kuitenkin olla enintään viidennes (1/5) kaikkien jäsenkuntien valitsemien jäsenten yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Kunnan valitsemien jäsenten yhteinen äänimäärä jakautuu tasan
heistä saapuvilla olevien kesken.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

Pöytäkirja

Kuntayhtymän valtuusto

4 (18)
17 §

23.06.2022

Yliopiston valitsemien jäsenten äänimäärä valtuustossa on 10 % kuntien
valtuustoon valitsemien jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä. Yliopiston
valtuustoon valitsemilla jäsenillä ei ole äänioikeutta hallitusta valittaessa.
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Jäsenkunta

Äänimäärä

Varsinainen jäsen

Iisalmi

22

Susanna Kartimo-Kröger
Kauko Korolainen

Kaavi

4

Hilkka Tiilikainen
Antti Miettinen

Keitele

3

Sari Andersson
Marjut Hirviheimo

Kiuruvesi

9

Sisko Toivanen
Harri Keskitalo
Janne Peltola

Kuopio

51 1/5

Tero Hongisto
Henna-Riikka Pitkänen
Heli Eskelinen

Lapinlahti

10

Jorma Sonninen

Leppävirta

10

Erkki Hynninen
Tiina Nousiainen

Pielavesi

5

Risto Nousiainen

Rautalampi

4

Matti Kärkkäinen

Rautavaara

2

Jukka Korkalainen

Siilinjärvi

22

Tuulikki Hynynen
Kari Ojala
Heikki Konttinen

Sonkajärvi

5

Vesa Hynynen

Suonenjoki

8

Mikko Suihkonen
Mika Heikkinen

Tervo

2

Erkki Pääkkönen

Tuusniemi

3

Terttu Kolari
Pekka Martikainen

Varkaus

22

Raimo Koikkalainen
Kaisa Hartikainen-Herranen
Esa Tuovinen

Vesanto

2

Minna Back-Hytönen

Vieremä

4

Leo Hentilä
Marjo Partanen

Itä-Suomen yliopisto

18 23/25

Tuomo Meriläinen

Liittyi klo 11.24.

Liittyi klo 11.12.
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Arja Häggman-Laitila
207 3/25

Esitys
Valtuusto toteaa kokouksen osanottajat ja heidän äänimääränsä.
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18 §
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Päätös
Todettiin.
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19 §
Kokouksessa pidettävän pöytäkirjan tarkastaminen
Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa Kaisa HartikainenHerranen ja Marjut Hirviheimo.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Kaisa Hartikainen-Herranen ja Marjut Hirviheimo.
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20 §

1285/02.08.00.01/2022

Microsoft lisenssitason nostaminen

Kuntayhtymän hallitus 23.6.2022 104 §
Valmistelija: tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen, puh 044 717 2080, sähköpostiosoite: tuomo.pekkarinen@kuh.fi
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä käytetään Microsoftin palveluissa lisenssiä
E3. Hyvinvointialueella tavoitteena on käyttää E5-lisenssimallia, joka tarjoaa
kehittyneemmät tietoturva- ja tietosuojaominaisuudet.
Sairaanhoitopiirin ja tulevan hyvinvointialueen tietoverkon tekninen toteutus on
sekä laadukas että ajanmukainen. Turvallisuuspoliittinen tilanne on kevään
2022 aikana muuttunut ja terveys- sekä rahoitussektori ovat tietoverkkorikollisuuden keskeisiä kohteita.
Lisenssitason korottaminen parantaa valtiollisten toimijoiden ja verkkorikollisten käyttämien kiristyshaittaohjelmien, tunnusten kaappauksien, sekä tietomurtojen ym. torjunta-, havainnointikykyä ja selvittämistä.
Lisenssitason nosto lisää lisenssikuluja 1.59 M€/v ja Istekin ylläpitokuluja n.
286 000 €/v. Hankinta nostaa 1.1.2023 alkaen Microsoftin lisenssikustannuksia ja hallintakuluja yhteensä n. 1,876 M€ vuodessa ja hankinnan kokonaisarvo ajalle 1.7.2022 – 30.3.2026 on n. 6,8 M€.
Sairaanhoitopiirille vuonna 2022 kohdistuvat kustannukset ovat n. 700 000 €
ja ne katetaan sairaanhoitopiirin tietohallinnon budjetista.
Hyvinvointialueen aluehallitus 13.6.2022 § 115 päätöksellään puoltanut lisenssitason nostoa ja sitoutunut lisenssien hankintaan.

Esitys
Sairaanhoitopiirin johtaja:
Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:
1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi nostaa Microsoftin lisenssitason tasolle E5.
2) Sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet ja tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen valtuutetaan allekirjoittamaan lisenssitason nostosopimus Microsoft Oy:n
kanssa.

Päätös
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Kuntayhtymän valtuusto 23.6.2022 20 §

Esitys
Hallitus:
Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto päättää:
1) Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä voi nostaa Microsoftin lisenssitason tasolle E5.
2) Sairaanhoitopiirin johtaja Jan Tollet ja tietohallintojohtaja Tuomo Pekkarinen valtuutetaan allekirjoittamaan lisenssitason nostosopimus Microsoft
Oy:n kanssa.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.
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21 §

1186/00.01.00/2022

FINBB:n jäsenyyden siirtäminen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Kuntayhtymän hallitus 23.6.2022 107 §
Valmistelija: lakimies Katri Harjuveteläinen, puh 044 7174 890, sähköpostiosoite: katri.harjuvetelainen@kuh.fi
1 Asian tausta
Biopankkien Osuuskunta Suomi - FINBB (Finnish Biobank Cooperative,
www.finbb.fi, jäljempänä ”FINBB” tai ”Osuuskunta”) on perustettu vuonna
2017 biopankkien yhteisten palvelujen tuottajaksi ja yhteistyöverkoston koordinoijaksi. FINBB:n toiminnan tarkoituksena on mm. jäsentensä talouden tai
elinkeinon ja niiden muiden toimintojen tukemiseksi harjoittaa taloudellista
toimintaa siten, että jäsenet käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluita ja että
osuuskunta tarjoaa palveluita myös muille kuin jäsenille sidosyksikköasemaansa kuitenkaan vaarantamatta.
FINBB:n toimialana on tarjota biopankkitoimintaan ja muuhun ihmisperäisiä
näytteitä ja tietoja käyttävään tutkimustoimintaan liittyviä palveluita pääosin jäsenilleen, mutta myös muille koti- ja ulkomaalaisille asiakkaille. Osuuskunta
tarjoaa koulutusta ja konsultointia, tietojärjestelmä-, laadunhallinta-, projektinjohto- ja liiketoimintapalveluita sekä tieteellistä. tutkimuseettisiä ja oikeudellisia
palveluita. Lisäksi osuuskunta voi hallituksen niin päättäessä rekisteröityä
biopankiksi, jolloin sen on mahdollista toimia biopankkilain mukaisena
biopankkina. Yhtenä FINBB:n keskeisenä palveluna jäsenille ovat biopankkiprojektien välityspalvelut. FINBB välittää biopankkien aineistoja ja palveluita
erityisesti yritysasiakkaille ja solmii sopimukset näiden kanssa keskitetysti.
2 FINBB:n jäsenet, omistajat ja maksut
FINBB on osuuskuntamuotoinen yritys, jonka jäseniä ja omistajia ovat:
- kuusi sairaanhoitopiiriä (perustajajäseniä, HUS, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri);
- kuusi yliopistoa (perustajajäseniä, Helsingin, Jyväskylän, Oulun, Tampereen, Turun ja Itä-Suomen yliopistot); sekä
- Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos (THL, liittynyt perustamisen jälkeen).
FINBB:n jäsenbiopankkeja on tällä hetkellä kahdeksan:
- kuusi julkisen terveydenhuollon sairaalabiopankkia (Auria Biopankki, Pohjois-Suomen Biopankki Borealis, Helsingin Biopankki, Keski-Suomen
Biopankki, Tampereen Biopankki sekä Itä-Suomen Biopankki);
- Oulun yliopiston biopankki; sekä
- valtion omistama THL Biopankki.
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FINBB:n perustamissopimuksen (3. ja 4. kohdat) mukaan kukin jäsen (ml.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri) on merkinnyt yhden osuuden merkintähinnalla 125.000 euroa. Tämän lisäksi kukin jäsen maksaa 50.000 € vuosittaisen
palvelumaksun, josta on sovittu hankintasopimuksin. Biopankin peruspalvelujen hankinnasta FINBB:ltä on tällä hetkellä sovittu vuoden 2027 loppuun asti.
Peruspalveluihin kuuluvat esimerkiksi biopankkihakemusten käsittelypalvelut
ja Fingenious® -digitaaliset palvelut (www.fingenious.fi).
3 Osuuskunnan (FINBB) jäsenyyden siirto hyvinvointialueelle
Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain
(616/2021, jäljempänä voimaanpanolaki) 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirien
kuntayhtymät siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Sairaanhoitopiirin varat, velat ja sitoumukset liitetään siihen hyvinvointialueeseen, jonka alueeseen kuntayhtymän jäsenkunnat kuuluvat.
Em. voimaanpanolain 20 §:n mukaan sairaanhoitopiirit siirretään hyvinvointialueille suoraan lain nojalla ja kaikki niille kuuluneet sitoumukset, varat ja velat
siirtyvät yleisseuraantona hyvinvointialueille. FINBB:n osuus, joka on irtainta
omaisuutta, siirtyy suoraan voimaanpanolain 20 §:n nojalla Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle, kuten myös siihen liittyvät
sopimukset (perustamissopimus, osakassopimus sekä sairaanhoitopiirin ja
FINBB:n väliset erilaiset sopimukset).
Osuuskunnan jäsenyys on kuitenkin henkilökohtainen eikä se siirry yleisseuraantona hyvinvointialueelle. Jäsenyyden siirto on mahdollinen, jos se on hyväksytty säännöissä. Vastaanottajan on kuitattava (hyväksyttävä) siirto. Ellei
jäsenyyttä siirretä, tulee hyvinvointialueen, jolle osuuskunnan osuus on siirtynyt, hakea osuuskunnan jäsenyyttä kuuden kuukauden kuluessa osuuden siirtymisestä (osuuskuntalaki 3 luvun 1 §:n 4 mom).
FINBB:n sääntöjen mukaan (3 § Jäsenyyden hakeminen, alkaminen ja siirtyminen) mikäli osuuskunnan jäsen on sairaanhoitopiiri, jonka toiminnot sosiaalija terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä tai muuten siirtyvät maakunnalle
tai muulle oikeushenkilölle, sairaanhoitopiirillä on oikeus siirtää jäsenyytensä
tällaiselle sairaanhoitopiirin tehtävät vastaanottavalle toimijalle yhdessä
osuuskunnan osuuden ja jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden kanssa.

Esitys
Johtajaylilääkäri:
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy osuuskunnan jäsenyyden
ja siihen liittyvien velvoitteiden (mm. 50 000 euron vuosittainen jäsenmaksu)
siirtämisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.

Päätös
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Kuntayhtymän valtuusto 23.6.2022 21 §

Esitys
Hallitus:
Päätösesitys annetaan kokouksessa.

Päätös
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy osuuskunnan jäsenyyden ja siihen liittyvien velvoitteiden (mm. 50 000 euron vuosittainen jäsenmaksu) siirtämisen Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä Pohjois-Savon hyvinvointialueelle 1.1.2023 lukien.
Valtuusto hyväksyi hallituksen esityksen.

Liitteet

1

Liite 1 Sote ja osuuskunnat FINBB
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Valtuuston muutoksenhakuohje
VALITUSOSOITUS
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.
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. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen
tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.
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

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.
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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.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
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 tehdä hankintalain 80–83 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä 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:
-

30.000 € tavarat – ja palvelut
100.000 € terveydenhoito – ja sosiaalipalvelut
150.000 € rakennus – ja käyttöoikeusurakat

Hankintaoikaisun tekoaika
Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 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
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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.

Hankintaoikaisun sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot
asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus
PL 100, 70029 KYS
Puijonlaaksontie 2
kirjaamo@kuh.fi
Hankintaoikaisun 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 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan 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.
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Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä,
kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla
noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus
on ollut olennaisesti puutteellinen.
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
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
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Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen 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 102 §:n 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 hankintalain 86 §:n
mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §: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

