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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus toteaa kokouksen osanottajat, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuija Nummelan ja Pentti Peltosen.
Päätös
Hyväksyttiin.

Päätettiin käsittelyjärjestyksen muutoksesta: ennen Seurantaraportti 06/19 käsitellään
esityslistan asia nro 15: UNA Kaari –yhteishankintaan liittyminen: Eksoten asiakas- ja
potilastietojärjestelmien uudistaminen.
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Seurantaraportti 06/19

Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Talousjohtaja Liisa Mänttäri

puh.
040 524 3167

Liitteet
1. Eksote kesäkuun tulos 2019

Oheismateriaali

Tammi-kesäkuun tilikauden alijäämä ja nettotoimintamenot toteutuivat +0,2 milj. euroa
käyttösuunnitelmaa parempina. Alijäämää kertyi -3,2 milj. euroa. Perhe- ja
sosiaalipalveluiden toteuma verrattuna käyttösuunnitelmaan oli +1,3 milj. euroa
ylijäämäinen, kuntoutuksella +1,1 milj. euroa ylijäämäinen ja terveys- ja vanhustenpalveluilla
-2,1 milj. euroa alijäämäinen. Vastuualuekohtaisiin tuloksiin vaikuttaa käyttösuunnitelmasta
poikkeava jäsenkuntatuottojen kohdistus alueiden kesken. Eksote-tasolla toimintatuotot
kokonaisuudessaan toteutuivat lähes käyttösuunnitelman mukaisina.
Toimintakulut ylittyivät käyttösuunnitelmaan nähden -0,3 milj. euroa. Henkilöstökulujen
ylitys oli -1,9 milj. euroa, josta akuuttisairaalan ylitys käyttösuunnitelmaan nähden oli -2,2
milj. euroa. Alitusta henkilöstökuluihin kertyi perhe- ja sosiaalipalveluissa sekä
avoterveydenhuollossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat jäivät alle käyttösuunnitelman +1,1 milj.
euroa, josta akuuttisairaalan osuus oli noin +1 milj. euroa.
Loppuvuodesta positiivista budjettieroa ennustetaan syntyvän liiketoiminnan
myynnin/liikkeen luovutuksen järjestelyistä. Koko vuoden tuloksen ennakoidaan olevan noin
-6,8 milj. euroa alijäämäinen ja +1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempi. Mahdollisia
lisätoimenpiteitä talouden pidemmän aikavälin tasapainottamiseksi kartoitetaan aktiivisesti.
Talousjohtaja esittelee raportin kokouksessa.
Toimitusjohtaja
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Hallitus päättää merkitä tiedoksi tammi-kesäkuun tuloksen.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Puolivuotisraportti 2019
EKS/1393/00.01.08.16/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Talousjohtaja Liisa Mänttäri
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen
Kuntoutusjohtaja Markku Hupli
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen
Kehitysjohtaja Merja Tepponen

puh.
040 524 3167
040 194 4936
040 561 3627
044 791 5516
0400 854 252
0400 655 197

Liitteet
1. Puolivuotisraportti 2019

Oheismateriaali

Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaan Eksote laatii
jäsenkunnilletoiminnan ja talouden toteutumisesta toimintavuoden aikana
puolivuotisraportin 14.8. mennessä. Puolivuotisraportti on toimitettu jäsenkunnille 9.8.2019.
Eksoten puolen vuoden tulos toteutui 0,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa parempana.
Alijäämää kertyi 3,2 milj. euroa, ja koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan 6,8 milj. euroa
alijäämäinen. Nettotoimintamenot arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa käyttösuunnitelmaa
pienempinä. Toimintakulut ovat 1,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suuremmat, mikä on
pääosin seurausta 4,2 milj. euroa käyttösuunnitelmaa suuremmista henkilöstökuluista.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää merkitä asian tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi ja päätettiin saattaa puolivuotisraportti tiedoksi valtuuston jäsenille.
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Valtuuston 8.5.2019 päätösten täytäntöönpano

Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen

puh.
0400 854 252

Liitteet

Oheismateriaali

Valtuuston pöytäkirja kokouksesta 8.5.2019 on ollut julkisesti nähtävillä Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiirin nettisivuilla (www.eksote.fi) 10.5.2019.
1. Kokouksen avaus
2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Strategiset linjaukset vuosille 2019-2023
6. Kuntalaisaloite hallintosäännön muuttamisesta
7. Tiedoksi merkittävät asiat
Valtuuston päätöksistä ei ole valitettu.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää todeta, että valtuuston 8.5.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä,
hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Valtuuston 12.6.2019 päätösten täytäntöönpano

Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen

puh.
0400 854 252

Liitteet

Oheismateriaali

Valtuuston pöytäkirja kokouksesta 12.6.2019 on ollut julkisesti nähtävillä Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiirin nettisivuilla (www.eksote.fi) 14.6.2019.
1. Kokouksen avaus
2. Nimenhuuto ja ääniluettelon hyväksyminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
5. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan
valinta
6. Vuoden 2018 talousarvion muuttamista koskeneen valtuuston päätöksen
13.6.2018 korjaaminen
7. Arviointikertomus vuodelta 2018
8. Vuoden 2018 tilintarkastuskertomus, tilinpäätös ja vastuuvapauden
myöntäminen tilivelvollisille tilikaudelta 2018
9. Eksoten perussopimuksen uudistaminen
10. Hyvinvointiraportti vuodelta 2018
11. Hallintosäännön korjaaminen
12. Tiedoksi merkittävät asiat
13. Muut mahdolliset asiat
Valtuuston päätöksistä ei ole valitettu.
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Toimitusjohtaja
Hallitus päättää todeta, että valtuuston 12.6.2019 tekemät päätökset eivät ole syntyneet
virheellisessä järjestyksessä, päätöksenteko mainituissa asioissa kuuluu valtuustolle eivätkä
päätökset ole muutenkaan lainvastaisia. Koska päätösten täytäntöönpanolle ei ole estettä,
hallitus päättää panna valtuuston päätökset täytäntöön valtuuston päättämällä tavalla.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Sarastia Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen
EKS/2140/00.01.00.08.05/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

puh.

Liitteet
1. Sarastia osakassopimus yhtiön ak 070519

Oheismateriaali
Kunnan Taitoa Oy ja KuntaPro Oy ovat päättäneet sulautumisesta 1.5.2019 alkaen. Yhtiön
uusi nimi on Sarastia Oy. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on
Kunnan Taitoa Oy:n omistaja ja näin ollen myös uuden yhtiön, Sarastia Oy:n, omistaja.
Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa
mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö tuottaa omistajilleen
mm. talous- ja henkilöstö-, rekrytointi- perintä, ict- sekä yhteishankintapalveluita. Konserniin
kuuluu emoyhtiö (Sarastia Oy) ja kolme tytäryhtiötä (Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä
Oy ja Onvire Oy). Konsernin liikevaihto ennustetaan olemaan n 100 m€ vuonna 2019 ja
henkilökuntaan kuuluu yli 850 henkilöä.
Sarastia Oy:n omistajat ovat päättäneet osakassopimuksen tekemisestä, joka korvaa
mahdollisia vanhoja vastaavia sopimuksia. Sopimusta noudatetaan näin ollen sulautumisen
täytäntöönpanopäivästä alkaen sulautuneiden yhtiöiden aiempien vastaavien sopimusten
sijaan. Yksi osakassopimuksen keskeisestä funktiosta on varmistaa yhtiön sujuva
liikkeellelähtö sulautumisen jälkeen.
Osakassopimus todetaan olevan ensisijainen Yhtiön yhtiöjärjestykseen ja kulloinkin voimassa
olevaan osakeyhtiölakiin nähden (pois lukien lain pakottavat säännökset) siltä osin kuin se
sisältää niihin nähden ristiriitaisia määräyksiä. Osakassopimuksessa käydään sopimuksen
taustan ja tarkoituksen lisäksi myös läpi Sarastia Oy:n hallintoa ja päätöksentekoa (hallitus,
toimitusjohtaja, neuvottelukunta, nimitysvaliokunta).
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Yhtiössä toimii osakassopimuksen mukaan neuvottelukunta. Sarastian toiminnan
tarkoituksena on, että yhtiön osakkeita voivat omistaa vain oikeushenkilöt, jotka
hankintalain mukaisesti ovat hankintayksiköitä. Tarkoituksena on, että yhtiön omistus
perustuu sille ajattelumallille, että omistajat yhdessä muiden omistajien kanssa käyttävät
määräysvaltaa yhtiössä. Tässä tarkoituksessa omistajat perustavat neuvottelukunnan, jolla
on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan
tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin aina soveltuvin osin osakeyhtiölain mukaisesti
toimivaltaisessa toimielimessä.
Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat samalla menettelyllä kuin
varsinaiseen yhtiökokoukseen. Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kerran vuodessa
hyvissä ajoin ennen varsinaista yhtiökokousta. Neuvottelukunnan kokouksissa jokaisella
kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen
suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien
vaikutusmahdollisuudet Yhtiön strategisessa päätöksenteossa
Omistajien strategisia vaikutusmahdollisuuksia Sarastiassa vahvistetaan lisäksi siten, että
omistajilla on vaikutusmahdollisuus Yhtiön hallituksen valintaan. Tässä tarkoituksessa
omistajat perustavat nimitysvaliokunnan.
Nimitysvaliokuntaan valitaan yhteensä 6-8 jäsentä vuodeksi kerrallaan Yhtiön varsinaisen
yhtiökokouksen yhteydessä. Lähtökohtana on, että yhtiön kolme suurinta osakkeenomistajaa
nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Lisäksi kolme yhtiön suurinta
asiakasomistajaa nimeää kukin yhden edustajan nimitysvaliokuntaan. Yhtiökokous voi
kuitenkin päättää enintään kahden lisäjäsenen nimittämisestä nimitysvaliokuntaan.
Siirtymäkauden hallinto on myös avattu tarkemmin osakassopimuksessa. Välittömästi
sulautumisen täytäntöönpanopäivän jälkeen pidetään uuden yhtiön ylimääräinen
yhtiökokous, jossa valitaan siirtymäkauden hallitus. Siirtymäkauden hallituksen tehtävänä on
siirtymäkauden aikana toteuttaa sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajien sulautumiselle
asettamat tavoitteet.
Siirtymäkauden hallituksen ja nimitysvaliokunnan toimikausi on Sarastian seuraavaan,
vuoden 2020 keväällä pidettävään, varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka sulautumisen
täytäntöönpanopäivästä lukien.
Osakassopimus määrittelee myös nykyisten osakkeenomistajien aseman yhtiössä, uusien
omistajien liittymisen yhtiöön sekä osakkeista luopuminen.
Osakassopimus on liitteenä. Osakassopimusta noudatetaan osakkeenomistajien välisiin
suhteisiin siitä alkaen, kun kukin siihen liittynyt osakkeenomistaja on sen allekirjoittanut.
Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee osakkeenomistajan liittyä myös
osakassopimukseen.
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Osakassopimus astuu voimaan 7.5.2019 ja tämä päivämäärä samalla ensimmäinen
mahdollinen allekirjoituspäivä. Nykyomistajien tulisi allekirjoittaa sopimusta viimeistään
30.8.2019.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen ja valtuuttaa
toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Labquality Oy:n osakkeiden myynti
EKS/2259/02.07.01.03/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Hallintojohtaja Keijo Siiskonen

puh.
0400 854 252

Liitteet
1. Liite 1. Kauppakirja Labquality Oyn osakkeita koskien, luonnos

Oheismateriaali

Taustaa
Labquality Oy on yhtiö, jonka toimialana on tuottaa laboratorioalan ja terveydenhuollon
koulutus-, diagnostiikka- ja sertifiointipalveluja. Yhtiö on perustettu vuonna 1972 ja sen
omistajina ovat 25 suomalaista viranomaista ja yhdistystä. Yhtiön omistus jakautuu yhteensä
300 osakkeeseen. Suurimmat yhtiön omistajat ovat Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry. (69
osaketta), Suomen Kuntaliitto ry. (51 osaketta) ja Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry (46
osaketta). Yhtiötä omistavat lisäksi pienillä omistusosuuksilla mm. lähes kaikki Suomen
sairaanhoitopiirit. Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eli se ei ole omistajiensa sidosyksikkö.
Yhtiön omistuksen hajautuminen on ollut jo pidempään ongelmana yhtiön toiminnan
kehittämiselle, koska omistajilla on ollut keskenään tämän osalta eriäviä näkemyksiä.
Nykyisellä omistusrakenteella ei ole ollut mahdollista muodostaa yhtenäistä näkemystä
yhtiön tulevasta strategiasta, mikä ei puolestaan ole mahdollistanut omistaja-arvon
kasvattamista. Tämän vuoksi yhtiön suurimpien omistajien kesken on keskusteltu vuodesta
2018 lukien yhtiön omistuksen keskittämisestä osakekaupoilla. Asiaa on valmistellut
suurimpia omistajia tai omistajaryhmiä edustava työryhmä, johon ovat kuuluneet Kuntaliitto
ry:n edustajana johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Lääkäripalveluyritysten Yhdistys ry:n
edustajana toiminnanjohtaja Ismo Partanen, Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys ry:n
edustajana puheenjohtaja Anna Linko-Parvinen ja sairaanhoitopiirien edustajana HUSin
hallintojohtaja Lauri Tanner. Valmisteluryhmää on työssä avustanut Neuvoa Advisors Oy:n
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partner Mika Vauhkonen. Työryhmän työhön ovat osallistuneet yhtiön hallituksen aiempi
puheenjohtaja Jouni Peltomaa ja yhtiön toimitusjohtaja Mia Lindström.
Valmisteluryhmä on selvittänyt mahdollisia ostajaehdokkaita. Tässä selvitystyössä erityistä
painoa on asetettu sille, että tuleva omistaja tukee yhtiön toiminnan jatkuvuutta ja on valmis
kehittämään yhtiön toimintaa kotimaisena laboratorioalan vahvana toimijana. Nykyisten
omistajien keskuudesta ei ole ilmaistu halukkuutta yhtiön osakekannan hankkimiseen.
Selvitystyön perusteella valmisteluryhmän ehdotuksena yhtiön osakekannan ostajaksi on Cor
Group Oy, joka on suomalaisen terveysalan konsernin emoyhtiö. Valmisteluryhmän
käsityksen mukaan yhtiö vastaa ostajalle edellä asetettuja odotuksia. Konserniin kuuluu mm.
Coronaria Oy, joka on Suomen viidenneksi suurin yksityinen sote-alan palveluita tarjoava
yritys ja sosiaali- ja terveysalan koulutusten järjestämiseen erikoistunut Professio Finland Oy.
Valmisteluryhmän neuvottelemat kaupan ehdot kuvataan seuraavassa.
Kauppahinnan määräytyminen
Ostajan edellytys kaupan toteutumiselle ja kauppahinnalle on, että ostaja saa järjestelyssä
hankittua 100 % yhtiön osakkeista. Osakkeiden kauppahinta on 5.500.000 euroa
vähennettynä (i) lyhyt- ja pitkäaikaiset velat ja (ii) lisättynä lyhyt ja pitkäaikaiset saamiset
sekä kassa kauppahinnan täsmäytyspäivänä (alustavasti 30.6.2019) sekä (iii) vähennettynä
ennen kaupan voimaanastumista tapahtuva varjojenjako myyjille (sekä muut mahdolliset
ilmoitetut varojen ulosvuodot). Tavoitteena on, että yhtiön sijoitusrahastoissa olevat
ylimääräiset varat realisoidaan ja jaetaan osakkaille ennen kaupan täytäntöönpanoa. Yhtiöllä
on 31.12.2018 taseen perusteella realisoitavia em. varoja n. 2,3 miljoonan euron arvosta.
Edellä kuvattu hinnan täsmäyttämistapa mahdollistaa sen, että kauppahinta saadaan
määriteltyä yksiselitteisesti ennen kauppakirjan allekirjoitusta.
Edellä mainittu kauppahinta vastaa ulkopuolisen arvioijan näkemystä yhtiön arvosta. Oy
Tuokko Ab:n laatiman ja 6.11.2018 päivätyn arvonmäärityksen perusteella yritysarvo
(=ennustettujen tulevien kassavirtojen nykyarvo) yhtiön mahdollisessa myyntitilanteessa on
arvioitu olevan 5,0 – 6,0 miljoonaa euroa. Edellä mainitun arvonmäärityksen ja
kauppahinnan laskentatavan perusteella voidaan päätellä, että kauppahinta vastaa yrityksen
osakkeiden käypää arvoa.
Kaupan muut pääasialliset ehdot
Myyjiä pyydetään tutustumaan osakekauppasopimusluonnokseen (Liite 1) ja kauppakirjan
liitteeksi tarkoitettuun myyjien vakuutukset -liiteasiakirjaluonnokseen (Liite 2) sekä
kauppakirjan allekirjoituspäivän ja täytäntöönpanopäivän välillä Labquality Oy:n toimintaa
säätelevään liitedokumenttiin (Liite 3). Eversheds Sutherland Oy on antanut edellä mainittuja
dokumentteja koskevan oikeudellisen lausunnon. Lausunnon mukaan kauppakirjaluonnos on
ehdoiltaan tavanomainen yrityskauppasopimus (Liite 4). Alla on esitelty lyhyesti suunnitellun
kaupan kannalta oleellisimmat sopimusehdot.
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Kauppahinnan maksu: Kauppahinta maksetaan kokonaisuudessaan kaupan täytäntöönpanon
yhteydessä.
Ennakkoehdot: Keskeiset ennakkoehdot ovat: (i) osakkeiden kaupat ovat saaneet lainvoiman,
(ii) kadonneen osakekirjan kuoletusprosessi on saatu päätökseen, (iii) sijoituksissa olevat
varat on realisoitu ja jaettu myyjille, (iv) yhtiön liiketoiminnassa ei ole tapahtunut olennaista
negatiivista muutosta kauppakirjan allekirjoittamisen ja täytäntöönpanopäivän välillä ja (v)
myyjien ja ostajan antamat vakuutukset ovat täytäntöönpanopäivänä paikkansapitävät.
Myyjien vakuutukset: Myyjät antavat yrityskaupoissa tyypilliset liitteen 3 mukaiset myyjien
vakuutukset.
Korvausvelvollisuus: Myyjien vastuu on erillistä. Myyjät ovat velvollisia korvaamaan
vahinkoja, jotka aiheutuvat sopimuksen tai annettujen myyjien vakuutusten rikkomuksista.
Vahinko on terminä määritelty siten, että ”Vahingosta” aiheutuu välitöntä, kohtuullisesti
ennalta nähtävissä ollutta menetystä, vahinkoa tai kustannusta.
Myyjien vakuutuksien rikkomisesta johtuvia vastuita on rajattu mm. seuraavasti (lista ei ole
täydellinen):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Vastuu on enintään 20 % myyjän saamasta kauppahinnasta
Vahinkoja ei korvata, ellei niiden yhteismäärä ylitä 150.000 euroa, jolloin vahinko
korvataan ylimenevältä osalta.
Yksittäisen vahinkotapahtuman tulee olla vähintään 10.000 euroa
Rikkomus on selvästi, avoimesti ja riittävän yksityiskohtaisesti käynyt ilmi due diligence
-aineistosta
Myyjät vastaavat ainoastaan ostajan todellisen vahingon
Ostaja on tullut tietoiseksi vahingosta 18 kk aikana kaupan voimaanastumisesta lukien
(poislujien verot, joiden osalta vastuu pidempi)

Edellä mainittujen rajoituksien ulkopuolelle jäävät mm. tahallisuudella tai törkeällä
huolimattomuudella aiheutetut vahingot sekä myyjien antamat vakuutukset 1.1 ja 1.2. Due
diligence -selvityksien havaintojen perusteella voi sopimukseen tulla lisättäväksi ns. erityisiä
vastuusitoumuksia, joiden osalta em. vastuunrajoituksia ei sovelleta esitetyllä tavalla.
Tavoitteena on, että Due diligence -selvitykset saatetaan loppuun elokuun aikana.
Kilpailukielto: Kauppasopimus sisältää kilpailukieltovelvoitteen, joka on voimassa kaksi
vuotta kaupan täytäntöönpanopäivästä. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa on rajattu siten,
ettei myyjien nykyistä toimintaa tulkita kilpailevaksi toiminnaksi. Kilpailukiellon alaista
liiketoimintaa ei ole (i) myyjän omalle organisaatiolle tuottamat palvelut, (ii) myyjän
harjoittama toiminta sen jatkuessa oleellisesti nykyisessä laajuudessaan tai (iii)
koulutustoiminta yleisesti ottaen. Kilpailukiellon alaista liiketoimintaa sen sijaan on
Labquality Oy:n harjoittama sertifiointiliiketoiminta ja EQAS-liiketoiminta. Kilpailukielto ei
koske miltään osin Suomen Kuntaliitto ry:tä, kuntayhtymiä tai niiden tytäryhteisöjä.
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Rekrytointikielto: Kauppasopimus sisältää rekrytointikieltovelvoitteen, joka on voimassa
kaksi vuotta kaupan täytäntöönpanopäivästä ja joka kieltää myyjiä aktiivisesti rekrytoimasta
Labquality Oy:n palveluksessa olevia henkilöitä. Kielto ei koske työpaikkailmoituksiin
perustuvaa rekrytointia, tai rekrytointia, jossa myyjä ei ole toiminut aloitteentekijänä.
Myyjän edustaja: Sopimuksen mukaan kukin myyjä valtuuttaa Neuvoa Advisors Oy:n
vastaanottamaan kaikki kauppakirjaan liittyvät tiedoksiannot ja antamaan puolestaan
kauppakirjaan liittyvät ilmoitukset ostajalle.
Eveshesds on lausunnossaan (Liite 4) esittänyt vähäisenä huomiona, että
kauppakirjaluonnoksessa ennakkoehtona oleva sijoitusomaisuuden realisointi voisi selvyyden
vuoksi olla tarkemmin määritelty. Asiaan ei liity epäselvyyttä ja ostajan neuvonantajan
kanssa on sovittu asian täsmentämisestä lopulliseen sopimukseen. Niin ikään välillisten
vahinkojen osalta kauppakirjaluonnosta on täsmennetty lausunnon pyytämisen jälkeen
lausunnossa esitetyllä tavalla. Lausunnossa myös suositellaan harkittavaksi, että lopullisen
kauppahinnan määrä vahvistettaisiin esimerkiksi tilintarkastajan toimesta. Koska
kauppahinnan laskentaan ei nähdä tässä tapauksessa liittyvän tulkintaerimielisyyksien riskiä,
riittäväksi toimenpiteeksi katsotaan, että tilintarkastajaa käytetään myyjien
kauppahintalaskelmien oikeellisuuden varmistamisessa.
Aikataulu
Järjestely on suunniteltu aikataulullisesti toteutettavan seuraavasti:
6/2019 Yhtiö laatii välitilinpäätöksen, jonka perusteella lasketaan kauppahinta (ennen
ilmoitettuja vuotoja).
8/2019 Due diligence -selvityksien loppuunsaattaminen.
9/2019 Kauppakirjojen allekirjoittaminen. Myyjät ovat tehneet myyntipäätökset ja
valtuuttaneet tarvittavat henkilöt kauppakirjan allekirjoittamiseen ja kaupan toteuttamiseen
liittyvien muiden toimenpiteiden suorittamiseen.
11-12/2019 Kaupan täytäntöönpano ennakkoehtojen toteuduttua. Kauppahinta maksetaan
kaupan täytäntöönpanon yhteydessä.
Muuta
Kaupan täytäntöönpanon yksinkertaistamiseksi valmisteluryhmä esittää, että omistajat
valtuuttaisivat jonkun valmisteluryhmän jäsenistä allekirjoittamaan kauppakirjan puolestaan.
Mahdollisesta valtuutuksesta huolimatta kukin omistaja saa oman kappaleensa
allekirjoitettua kauppakirjaa.
Sopimus laaditaan suomen kielellä.
Toimitusjohtaja
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Hallitus päättää:
- myydä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän omistamat kuusi (nro:t
295–300) Labquality Oy:n osaketta Cor Group Oy:lle yhteensä 110 000 euron
kauppahinnasta lisättynä ja vähennettynä liitteenä olevassa kauppakirjassa mainituilla erillä
ja kauppakirjan mukaisin ehdoin;
- valtuuttaa toimitusjohtajan tarvittaessa päättämään vähäisistä ja teknisluonteisista
muutoksista liitteenä olevaan kauppakirjaan; ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan kauppakirjan Etelä-Karjalan sosiaali- ja
terveydenhuollon kuntayhtymän puolesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§150

Aloite: Ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentaminen paljon apua ja tukea tarvitseville
kehitysvammaisille henkilöille
EKS/1966/00.04.02.08/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen

puh.
040 839 7679

Liitteet
1. Aloite: Ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentaminen paljon apua tarvitseville

Oheismateriaali

Kehitysvammaisten tukiyhdistykset ja omaiset ovat tehneet Eksotelle aloitteen
ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentamisesta paljon apua ja tukea tarvitseville
kehitysvammaisille henkilöille. Vammaispalvelujen johtaja Merja Heinonen on valmistellut
aloitteeseen alla olevaa vastauksen:
Lappeenrannan, Joutsenon sekä Imatran kehitysvammaisten tukiyhdistykset ovat laatineet
liitteenä olevan aloitteen uuden asumispalveluyksikön rakentamisesta läheisilleen Eksoten
alueelle. Aloite luovutettiin vammaispalvelujen johtajalle ja palvelupäällikölle 5.2.2019.
Aloite on tullut tiedoksi Eksoten johtoryhmälle ja nyt Eksoten hallitukselle.
Vammaispalvelujen asumispalveluihin on tulossa vuoteen 2021 mennessä arvioidusti 25
uutta asiakasta, joista tuettuun asumiseen 5, palveluasumiseen 9 ja tehostettuun
palveluasumiseen 11. Nämä asiakkaat asuvat vielä kotona vanhempiensa kanssa tai ovat
sijoitettuna muihin yksiköihin. Osalla näistä asiakkaista ovat myös mittavat kotihoidon ja
henkilökohtaisen avun palvelut. Osa aloitteessa mukana olevista henkilöistä on mukana
Eksoten tiedossa olevassa lukumäärässä.
Eksoten tavoitteena ei ole enää rakentaa 15-paikkaisia asumisyksiköitä, vaan etsiä yksilöllisiä,
tarvittaessa myös yhteisöllisiä ja turvallisia ratkaisuja tuleviin asumisen tarpeisiin.
Vammaispalvelujen ympärivuorokautisten palvelujen strategia suuntaa asumispalvelun
integroimista tavalliseen asuntokantaan ja tästä on olemassa jo hyviä ratkaisuja.
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Asumispalvelun monimuotoistamista, joustavia ja räätälöityjä asukkaan tarpeista lähteviä
ratkaisuja tarvitaan edelleen. Yleisenä tavoitteena asumispalvelun toteuttamisessa on se,
että asumispalvelujen piiriin tulevilla uusilla asukkailla tuki ja valmennus räätälöidään
suoraan heidän omiin koteihinsa. Asumisen suhteen tehdään tiivistä yhteistyötä
asuntopalvelun sekä muiden asuntoja välittävien tahojen kanssa.
Haasteeseen voidaan vastata monella tavalla. Esimerkiksi yhteisöllistä asumista voidaan
tuottaa myös tavallisissa kerros- ja rivitaloratkaisuissa, jolloin pienryhmäkodit tulisi
integroida ympärivuorokautisten asumisyksiköiden tai tuetun asumisen arjen tukipisteiden
välittömään läheisyyteen (synergiahyöty). Kimppa-asuminen on myös yksi tulevaisuuden
asumisen muoto. Esimerkkinä tavallisen kerrostalon ”A-rapun neljäs kerros”, jossa asuu
kehitysvammaisia henkilöitä ryhmässä ja itsenäisesti ja joille asumisen tuki ja valmentava
ohjaus tuotetaan tarvittaessa ympärivuorokautisesti heille suoraan omaan kotiin.
Edellä mainittuihin toimenpiteisiin on osaltaan jo ryhdytty. Kotimäen asumisyksikön toinen
siipi ollaan profiloimassa takaisin suuntautuen nuorille aikuisille kehitysvammaisille, sisältäen
tavoitteellisen asumisvalmennuksen mahdollisuuden 2-3 nuorelle aikuiselle. Aloitteen
allekirjoittaneista kahdelle nuorelle on jo löydetty paikka omasta toiminnasta, toinen
Vaahteramäen ja toinen Kotimäen yksiköstä.
Alueen tukiyhdistysten kanssa on lisätty keskustelua, jotta mahdolliset väärinkäsitykset
asumisen tilasta on saatu korjattua ja että palvelujen kehittämiseksi tarvittavaa tietoa
palvelujen tarpeesta saadaan suoraan myös asiakasperheiltä. Yhteisiä tapaamisia jatketaan
syksyn 2019 aikana.
Tulevaisuutta ajatellen vammaispalveluissa on nähtävissä tarvetta seuraaville eri asumisen
vaihtoehdoille Eksoten alueella:
1) 15-paikkainen uudisrakennus jaettuna kolmeen pienryhmäkotiin.
2) Pienkerrostaloratkaisu, jossa tarjotaan sekä yhteisöllistä että yksilöllistä asumispalvelua.
3) Nuorten aikuisten pienryhmäkoti, esim. iso rivitalohuoneisto jonkin
ympärivuorokautisen yksikön tai arjen tukikeskuksen välittömässä läheisyydessä, josta
apu ja tuki tuotetaan teknologiaa hyödyntäen.
4) Lisäksi tarve on myös yhteisöllisistä lyhytaikaista hoivaa tuottavasta yksiköstä yli 18vuotiaille. Eksoten alueella on joukko nuoria, joille ei ole tarjota sopivaa lyhytaikaista
asumista heidän jäädessään alle 18-vuotiaille järjestetyistä ostopalveluista pois. Tästä
aloitteen tehneet tukiyhdistykset ovat myös lähestyneet vammaispalveluja.
Edellä olevien tarpeiden toteuttamiseksi Eksoten vammaispalveluissa tehdään
kehittämistyötä ja toteutetaan asumisen strategiaa. Mukaan tarvitaan myös
yhteistyökumppaneita eri sektoreilta mukaan lukien yksityiset palveluntuottajat.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa edellä kuvatun vastauksen liitteenä olevaan aloitteeseen.
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Päätös
Hyväksyttiin seuraavilla toimitusjohtajan kokouksessa tekemillä täydennyksillä:
Yhteenvetona voidaan todeta, että Eksote ei pidä aloitteen tarkoittaman
ympärivuorokautisen asumispalveluyksikön rakentamista tarkoituksenmukaisena. YK:n
vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja Suomen perustuslain säännökset
ovat vaikuttaneet siihen, että myös valtakunnallisesti tavoitteena on laitoshoitopaikkojen
vähentäminen.

Valtioneuvosto hyväksyi tammikuussa 2010 periaatepäätöksen ohjelmaksi
kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä vuosina 2010 2015 (KEHAS-ohjelma). Periaatepäätöksellä linjattiin tulevaisuuden suuntaviivoiksi yksilölliset
asumisratkaisut sekä asetettiin tavoitteeksi vähentää laitoshoitopaikkojen määrää
huomattavasti.
Valtioneuvoston marraskuussa 2012 tekemä toinen periaatepäätös antoi suuntaviivat
jatkotyöskentelylle. Periaatepäätös linjaa, että laitosasuminen lakkautetaan Suomessa
asteittain. Päämääränä on, että vuoden 2020 jälkeen kukaan ei asu laitoksessa.
Periaatepäätös nojaa Suomen perustuslakiin sekä Suomen vuonna 2008 allekirjoittamaan
YK:n vammaisten ihmisten oikeuksia koskevaan yleissopimukseen, jonka mukaan vammaisilla
henkilöillä on oikeus valita, miten, missä ja kenen kanssa he asuvat.
Muun muassa Kehitysvammaliitto seuraa KEHAS-ohjelman toteutumista ja asumisen
rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on keskittynyt tukemaan asumispalveluyksiköiden sijasta
esimerkiksi ryhmäkotien rakentamista. Kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien
palvelujen kehittämiseksi on olemassa Suomessa myös lukuisia hankkeita, joista osassa myös
Eksote on mukana.
Eksoten arvion mukaan kehitysvammaisten asumista olisi perusteltua kehittää aikaisemmin
vastauksessa kuvatulla tavalla esimerkiksi 15 paikkaisella uudisrakennuksella jaettuna
kolmeen pienryhmäkotiin tai pienkerrostaloratkaisulla, jossa tarjotaan sekä yhteisöllistä että
yksilöllistä asumispalvelua. Nämä edellyttävät kuitenkin erillistä valmistelua ja päätöstä.
Eksote jatkaa asian jatkoselvittelyä.
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§151

Lausuntopyyntö: Terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys
EKS/2254/00.04.00.05/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula

puh.
040 194 4936

Liitteet
1. HE terveydenhuoltolain muutos, Vaasan laaja päivystys luonnos 2.7.2019

Oheismateriaali

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen
esitykseksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta.
Esityksellä on tarkoitus säätää Vaasan sairaanhoitopiirille velvoite järjestää laaja
ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä. Ehdotettu muutos parantaa
kielellisten oikeuksien toteutumista ja päivystyspalvelujen saatavuutta käytännön tasolla.
Nykyiset 12 muuta laajan päivystyksen yksikköä jatkaisivat toimintaansa. Etelä-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin velvoite järjestää päivystyspalvelut myös ruotsin kielellä poistettaisiin.
Esitys liittyy valtion vuoden 2020 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen
yhteydessä. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2020 alusta.
Lausunnot pyydetään lähettämään 16.8.2019 mennessä.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa lausunnon, jonka mukaan Vaasan sairaanhoitopiirille on perusteltua
säätää velvoite järjestää laaja ympärivuorokautinen päivystys keskussairaalansa yhteydessä
väestön kielellisten oikeuksien turvaamiseksi.
Jäsen Ilpo Heltimoinen esitti, että Eksote ei antaisi lausuntoa. Esitystä ei kannatettu ja se
raukesi.
Päätös
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§152

Suorahankinta: Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut
EKS/2376/02.08.00.21/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen

puh.

Liitteet
1. Ostopalvelusopimus Leena-Maija Sandholm
2. Sopimus_oikomishoito Terveystalo Oy

Oheismateriaali

Käsiteltävä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Suorahankinnan tausta
Valtakunnallisen erikoishammaslääkäripulan vuoksi on Etelä-Karjalan oikomishoidon
erikoishammaslääkäripalveluiden järjestämisessä ollut pitkään haasteita. Vaikeudet alkoivat
vuonna 2017, kun palvelut jäivät yhden ostopalveluna toimivan erikoishammaslääkärin
varaan.
Keväällä 2017 Eksoten oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut kilpailutettiin, mutta
yhtään tarjousta ei saatu. Avoin hankintamenettely keskeytettiin ja siirryttiin
suorahankintaan. Suorahankintavaiheessa otettiin yhteyttä kaikkiin työvoimaa vuokraaviin
yrityksiin sekä kaikkiin niihin oikomishoidon erikoishammaslääkäreihin, jotka olivat käyneet
tutustumassa Hilmassa oleviin asiakirjoihin. Yrityksillä ei ollut tarjota oikomishoidon
erikoishammaslääkäreitä, mutta kaksi yritystä aloitti rekrytoinnin. Suorahankintaneuvottelut
erikoishammaslääkäreiden kanssa eivät johtaneet tuloksiin.
Syksyllä 2017 oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut kilpailutettiin uudelleen.
Hankinta pilkottiin pienempiin osa-alueisiin itse hankinnan ehtoja muuttamatta, jotta
sellaisten oikomishoidon erikoishammaslääkäreiden, jotka kaipasivat vähän lisätyötä, olisi
helpompi jättää tarjous. Tieto palveluhankinnasta lähetettiin myös kirjeitse
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Hammaslääkäriliitosta ostetun yhteystietorekisterin avulla n. 30 Etelä-Suomessa asuvalle
oikomishoidon erikoishammaslääkärille. Kokonaan ilman tarjousta jäätiin Imatran
oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelujen osalta ja käytettävissä olevien päivien määrä
jäi tarvetta pienemmäksi pohjoisella (Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala) ja Länsi-Saimaan
alueella (Luumäki, Lemi, Savitaipale). Ainut tarjoaja kyseiseen tarjouspyyntöön kahdelle osaalueelle oli Attendo Oy. Palvelu Imatralle saatiin järjestettyä myöhemmin suorahankintana
Attendolta. Lisäksi tiedusteltiin eri kuntayhtymien mahdollisuutta ottaa vastaan Eksoten
oikomishoidon potilaita maksusitoumuksin, mutta kysytyt kunnat/kuntayhtymät eivät ottaa
vastaan maksusitoumuspotilaita oikomishoidon erikoishammaslääkäriresurssin niukkuuden
vuoksi.
Keväällä 2018 virkaan valittu oikomishoidon erikoishammaslääkäri aloitti työnsä
Lappeenrannassa ja Taipalsaarella maaliskuussa. Ostopalvelun ja virkahammaslääkärin
työpanos oli niukka tarpeeseen nähden. Tässä vaiheessa pohjoisella ja Länsi-Saimaan alueella
erikoishammaslääkäripalvelut tuli alueellisesti keskittää.
Keväällä 2019 Eksoten toiseen oikomishoidon erikoishammaslääkärin virkaan palasi
erikoistumiskoulutuksesta virassa ollut erikoishammaslääkäri. Kevään ja syksyn aikana 2019
kummatkin virassa olevat erikoishammaslääkärit jäävät virkavapaalle. Eksote hakee
parhaillaan oikomishoidon erikoishammaslääkäriä rekrytointiyrityksen ja oman
hakuilmoituksen avulla, mutta nämä eivät ole vielä tuottaneet tulosta.
Tällä hetkellä oikomishoito on kesken n. 1500 potilaalla, joille hoidon jatkuminen on
turvattava, koska näillä potilailla on suussaan irrotettava tai kiinteä oikomishoidon koje.
Hoitoon pääsyä ja hoitosuunnitelmaa odottavia potilaita on Lappeenrannassa n. 1000, ja
pienemmissä kunnissa jonkin verran. Lappeenrannassa oikomishoitoon pääsy on tällä
hetkellä venynyt keskimäärin yhteen vuoteen. Vaikka hammashoidon työjako on pitkällä
nimenomaan oikomishoidossa, ei ilman oikomishoidon erikoishammaslääkärin työvoimaa
selvitä potilaiden hoidossa. Oikomishoidon erikoishammaslääkärin tulee arvioida
purentavirheen vaikeusaste käyttäen STM:n kiireettömän oikomishoidon hoitoon pääsyn
pisteytystä ja tehdä potilaalle hoitosuunnitelma, jonka mukaan muu henkilökunta alkaa
toteuttaa oikomishoitoa. Vain erikoishammaslääkärin koulutuksen saanut pystyy
taivuttamaan kiinteitä kaaria, joilla siirrettävien hampaiden kruunu ja juuri siirtyvät oikealla
tavalla. Erikoishammaslääkäri päättää myös aktiivisen oikomishoidon lopettamisesta eli
päättää milloin purennan riittävä toiminnallisuuden taso on saavutettu hoidon
lopputuloksena.
Johtava ylihammaslääkäri Maarit Natunen on saatuaan tiedon tulevista virkavapaista
neuvotellut erikoishammaslääkäri Leena-Maija Sandholmin Ortodontiapalvelun kanssa
erikoishammaslääkäripalvelun tuottamisesta ostopalvelusopimuksella. Erikoishammaslääkäri
Leena-Maija Sandholm on valmis tekemään Imatran hammashoitolassa keskimäärin yhden
työpäivän viikossa. Neuvottelut perustuivat liitteenä oleviin sopimusasiakirjoihin. Toistaiseksi
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voimassa olevan sopimuksen mukainen tuntihinta on 260 €/tunti ja sopimuksen
irtisanomisaika 14 vuorokautta.
Samoin on neuvoteltu Terveystalo Oy:n kanssa voimassa olevaan Attendo Oy:n sopimuksen
perustuen. Entinen sopimus Attendo Oy:n kanssa on siirtynyt Terveystalo Oy:lle
hammaslääkäri- ja lääkäripalvelukauppojen yhteydessä. Terveystalo Oy:n
erikoishammaslääkäri Riikka Puustinen on toiminut oikomishoidon erikoishammaslääkärinä
pohjoisella (Ruokolahden, Rautjärven, Parikkalan ja Imatran hammashoitolat) ja LänsiSaimaan alueella (Savitaipaleen, Lemin ja Luumäen hammashoitolat). Koska
erikoishammaslääkäripalvelua saadaan järjestetyksi Imatralle ja virassa olevat
erikoishammaslääkärit jäävät pois Lappeenrannasta, tuli saada järjestetyksi
erikoishammaslääkäripalvelua Länsi-Saimaan ja pohjoisen alueen sijasta Lappeenrantaan. Ehl
Riikka Puustisen kanssa on sovittu nyt työn tekemistä Lappeenrannassa keskimäärin 7-8
päivänä kuukaudessa. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva ja tuntihinta on 289 €/tunti.
Sopimuksessa on 3 kuukauden irtisanomisaika.
Edellä mainitut sopimusosapuolet ovat hyväksyneet liitteenä olevat sopimusasiakirjat.
Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella muodostuu yksikköhinnasta euroa/h ja tarjolla
olevista työtuntien määrästä. Toistaiseksi voimassa olevan hankintasopimuksien
yhteenlaskettu arvo 4 vuoden aikana 1 036 000 euroa.
Kahdelta oikomishoidon erikoishammaslääkäriltä saadaan ostetuksi työpanosta, mutta
ostettavissa olevan työpanoksen määrä ei ole sellainen, että hoitoon pääsytilanne
oikomishoitoon lähiaikoina korjautuisi. Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluita on
syksystä alkaen tarjolla vain Lappeenrannan keskushammashoitolassa ja Imatran
hammashoitolassa. Lappeenrannan keskushammashoitolassa hoidetaan Lappeenrannan,
Taipalsaaren, Lemin, Luumäen ja Savitaipaleen potilaiden oikomishoidon
erikoishammaslääkärikäynnit ja Imatran hammashoitolassa hoidetaan Imatran,
Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan oikomishoitopotilaiden erikoishammaslääkärikäynnit.
Tarvittavat oikomishoidon välikäynnit pyritään järjestämään oman kunnan
hammashoitolaan. Koska ostopalveluerikoishammaslääkäreiden työpanosta on niukasti
käytössä, joudutaan oikomishoidossa käyttämään enenevässä määrin oman henkilöstön
työpanosta (suuhygienistit koko alueella, 1 peruskoulutettu hammaslääkäri
Lappeenrannassa), mikä vaikuttaa perushammashoidossa hoitoon pääsyaikoihin
pidentävästi.
Perustelut
Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelujen hankinnassa täyttyvät hankintalain
(1397/2016) 40.1 §:n mukaiset suorahankinnan edellytykset. Oikomishoidon
erikoishammaslääkäripalveluhankinnan avoimessa menettelyssä ei ole saatu lainkaan
tarjouksia ensimmäisessä kilpailutuksessa 2017. Toisessa kilpailutuksessa 2017 saatiin yksi
tarjous, mutta Imatran osa-alue jäi jälleen ilman tarjousta. Tarjottu palvelun määrä jäi
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niukaksi myös niille kahdelle osa-alueelle, joille saatiin tarjous. Alkuperäisiä tarjouspyynnön
ehtoja ei olennaisesti muutettu; hankinta pilkottiin jälkimmäisessä kilpailutuksessa
pienempiin osiin. Muita järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei oikomishoidon
erikoishammaslääkäripalvelujen suorahankinnalle ole, koska oma rekrytointiyritys tai
yhteistyö rekrytointiyrityksen kanssakaan ei ole tuottaneet tulosta. Myöskään uudelleen
kilpailuttaminen ei ole järkevää, koska erikoishammaslääkäreiden määrä työmarkkinoilla ei
ole kasvanut vajaassa kahdessa vuodessa.
Kyseessä on kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Julkisista hankinnoista ja
käyttöoikeussopimuksista annetun lain 131 §:n (Suorahankinnasta ilmoittaminen ja
hankintasopimuksen tekeminen) mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä suorahankinnassa sekä
kansallisen kynnysarvon ylittävässä suorahankintana toteutetussa liitteen E (sosiaali- ja
terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut) palveluhankinnassa ja
käyttöoikeussopimuksessa hankintayksikkö voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa
julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen ennen hankintasopimuksen tekemistä.
Tällöin hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen
julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää:
- hankkia oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut Leena-Maija Sandholm
Ortodontiapalvelu Oy:ltä ja Terveystalo Oy:ltä liitteenä olevien sopimusluonnosten
mukaisesti edellyttäen, että suorahankinnasta ei valiteta 14 päivän kuluessa suorahankintaa
koskevan ilmoituksen julkaisemisesta: ja
- valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset ja muut tarvittavat
hankinta-asiakirjat sekä tekemään niihin tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§153

Hankintapäätös: Option käyttöönotto asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon
vuodeosastojen lääkäripalveluissa
EKS/3684/02.08.00.11/2018

Hallitus
Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Ostopalvelupäällikkö Teija Malinen
Johtava ylilääkäri Johanna Tulonen-Tapio
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula

puh.
044 791 5946
040 194 4936

Liitteet

Oheismateriaali

Käsiteltävä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) kilpailutti asumispalvelujen, vanhainkotien ja
perusterveydenhuollon vuodeosastojen lääkäripalvelut vuonna 2017 (tarjouspyyntö
A7/2017). Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Attendo Terveyspalvelut Oy:n
(nykyisin Terveystalo Julkiset palvelut Oy) tarjous oli ainut ja se täytti
soveltuvuusvaatimukset ja valikoitui näin palvelujen toimittajaksi.
Sopimuskausi alkoi 1.11.2017 ja se on voimassa 30.9.2019 saakka. Sopimukseen liittyi optio
1+1 vuotta.
Sopimuskaudella tuli tarve lisätä sopimuksen laajuutta. Vuoden 2018 palvelun lisätarve
katettiin toimitusjohtajan päätöksellä suorahankintana. Eksoten hallitus päätti hankkia
lääkäripalveluja lisätilauksena ajalle 1.1.–30.9.2019. Tämän hankinnan kustannukset ovat
120 000 euroa ajalla 1.1.–30.9.2019.
Eksote on tiedustellut palveluntuottajan halukkuutta jatkaa sopimuskautta yhdellä
optiovuodella. Aluejohtaja Lauri Rajanto ilmoitti 29.5.2019, että heille sopii sopimuksen
jatkaminen siten, että alkuperäisen sopimuksen lisäksi optiosopimukseen sisältyvät lisätunnit
hallituksen tälle vuodelle myöntämän määrän ja kustannustason mukaisina.
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Toimitusjohtaja
Hallitus päättää ottaa käyttöön asumispalvelujen, vanhainkotien ja perusterveydenhuollon
vuodeosastojen lääkäripalvelujen option Terveystalo Julkiset Palvelut Oy:n kanssa ajalle
1.10.2019–30.9.2020 siten, että perussopimus säilyy ehdoiltaan ennallaan ja alkuperäiseen
hinnan lisäksi optiosopimukseen sisällytetään lisätunnit hallituksen vuodelle 2019
myönnettyjen tuntien mukaisesti. Option käyttöönoton kustannus on alkuperäisen
hankintahinnan (101 909 euroa kuukaudessa, alv 0 %) ja lisäksi tulevien tuntien mukaisesti
115 380 euroa kuukaudessa (alv 0 %).
Päätös
Hyväksyttiin.
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§159

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/1471/00.04.02.08/2019 Esitys henkilökohtaisen avun palvelusetelin arvon nostosta
EKS/2028/00.01.11.30/2019 Valtuustoaloite: Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
EKS/1293/00.04.01.05/2019 Eksote kuntayhtymän perussopimuksen päivittämistyön ja talouden
tasapainotussuunnitelman valmistelun käynnistäminen
EKS/592/00.01.00.14/2019 Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaminen
EKS/2299/07.01.05.05/2019 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2019. Yhteenvetoa
kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
EKS/2308/07.01.05.05/2019 Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tammi-huhtikuun 2019
nettotoimintamenojen ensitietoja
EKS/2081/00.04.00.08/2019 THL:n uusi tilastoraportti julkaistu: Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.-201831.3.2019
EKS/2115/00.00.01.37/2019 Kutsu: 2M-IT Oy:n osakaskokous 3.9.2019 Helsinki
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)

puh.

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 8.6.-8.8.2019

Oheismateriaali
1. Aloite
2. Aloite ympäristö- ja ilmasto-ohjelman teosta
3. Ote Lemin kunnanvaltuuston pöytäkirjasta § 22, 27.5.2019
4. Ote Taipalsaaren kunnanvaltuuston pöytäkirjasta §14, 15.5.2019
5. Ote HUSin hallituksen pöytäkirjasta § 82, 17.6.2019
6. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2019
7. Kuntien-sote-nettotoimintamenoja-tammi-huhtikuu-2019
8. Tilastoraportti 28/2019; Lastensuojelun käsittelyajat 1.10.2018-31.3.2019
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.
Päätös
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§160

Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Päätös
Ei ollut.

Merkittiin, että Lemin edustaja Anu Karhu poistui kokouksesta klo 16.03.
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§161

Muutoksenhakuohjeet
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 154-161, 150, 151, 153-161

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 148, 149

Hallintolainkäyttölain 13 ja 15 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusoikeus, oikaisuvaatimusviranomainen
ja –aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 148, 149
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, ja osoite:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
Puhelin: 040 127 4135, 040 196 3599
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi
Telekopio: 05 352 7800
Kirjaamon aukioloaika: 9 - 12 ja 13 - 15
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi
- päätös, johon haetaan muutosta
- muutosvaatimukset perusteineen
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
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Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava yllä olevaan osoitteeseen viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Omalla vastuulla oikaisuvaatimuksen voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikausvaatimus on jätettävä niin
ajoissa, että se ehtii perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti tai
telekopiona siten, että se on kirjaamon käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä kello 15.

VALITUSOSOITUS
Valitusoikeus

Valitusviranomainen ja valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. 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 (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja kuntayhtymän jäsenkunta.
Valitusviranomainen ja osoite:
Itä-Suomen hallinto-oikeus
PL 1744 (Minna Canthin katu 64)
70101 Kuopio
Puhelin: 029 56 42500 (vaihde), asiakaspalvelu 029 56 42502
Telekopio: 029 56 42501
Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna 8.00 - 16.15
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on
asetettu yleisesti nähtäväksi, ei oteta lukuun.
Jäsenkunnan ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä 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.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu
viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja siten kuin hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jä-
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tettävä niin ajoissa, että se ehtii perille ennen valitusajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti tai telekopiona siten, että se on hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä kello 16.15.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

1

Valitusasiakirjat on toimitettava ): nimi, osoite ja postiosoitePykälät
Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/1993) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu hallinto-oikeudessa.
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä hallinto-oikeudessa mm. sosiaaliasioita, julkisoikeudellista palvelussuhdetta ja
julkisia maksuja koskevissa asioissa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS § 52

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki)
mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan
myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.
Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle
toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
I Hankintaoikaisuohje
Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia
hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä
kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho,
jota asia koskee.
Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen
viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Tiedoksianto sähköisesti
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Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa
selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta
sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
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, mikäli ne eivät jo ole
hankintayksikön hallussa.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Osoite: Valto Käkelän katu 3, 53130 Lappeenranta
Faksi: (05) 352 7800
Sähköposti: kirjaamo@eksote.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön
muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta
ratkaisua, joka koskee:
1)

yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

2)

sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai

3)
sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.
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Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun 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

2)

samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

3)

siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
asianosaiselle myöhemmin.
Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa
koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt
hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla
noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn
perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää
hankintaa.
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.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden
perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevan ratkaisun 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
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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 voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla
kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos
vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai
arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta
kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
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
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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