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Pöytäkirja on nähtävillä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin internetsivuilla (www.eksote.fi) pe 8.11.2019
lähtien.
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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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§224

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Toimitusjohtaja
Hallitus päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Leena Kohvakka-Turjan ja Pepi Niemen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§225

Vastaus Talentia Etelä-Karjala ry:n selvityspyyntöön sosionomien palkkauksen korjaamisesta
EKS/3016/00.04.02.10/2019
Käsittelyhistoria
Henkilöstöjaosto

§44

31.10.2019

Aiempi käsittely: Henkilöstöjaosto §44
Talentia Etelä-Karjala ry haluaa tuoda esiin huolen sosionomien (AMK, Y AMK) työn
vaativuuden ja palkkauksen suhteen.
Sosionomit työskentelevät haavoittuvimpien ihmisryhmien, lasten, vammaisten,
mielenterveys- ja päihdekuntoutujien, työvoimapalveluiden asiakkaiden, maahanmuuttajien,
sairaiden ja vanhusten parissa. Asiakkaiden tilanteet ovat entistä haastavampia ja
kuormittavampia. On turvattava riittävä aika asiakkaiden äänen kuulemiselle ja pysyvät
työntekijäsuhteet. Palkka ei Ole ainoa peruste sosiaalialan ammattiin hakeutumiselle, mutta
palkka edustaa arvostusta ja on kompensaatio työn kuormittavuudesta.
Eksotessa sosiaalityöntekijöiden palkkatason korjaamisen yhteydessä sosionomien
palkkaukseen ei tehty muutoksia, vaikka työtehtävät liittyvät monissa kohdissa läheisesti
toisiinsa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden peruspalkka on tällä hetkellä 3716,38 €
(ennen korotusta se oli 3035, 13 €) ja lastenhuollon ohjaajien (lastensuojelun sosionomit)
peruspalkka on 2488,49 €. Tässä näkyy sosionomien verrattain huono palkkataso.
Ammattiliitto Talentian palkkasuositus sosionomien tehtävässä (sosiaaliohjaaja,
perhetyöntekijä, ohjaaja lastensuojelulaitoksessa, kehitysvammalaitoksessa tai muussa
vastaavassa on 3000€ (perustehtävät). Vastaava ohjaaja/ päätöksiä tekevä ohjaaja 3400 €
(vaativat tehtävät).
Talentia Etelä-Karjala ry pyytää, että sosionomien (04SOS050 sosiaalihuollon vaativat
ammattitehtävät) tehtäväkohtaisia palkkoja korotetaan vastaamaan paremmin tehtävän
vaativuutta sekä Talentian palkkasuositusta. Samalla tehtäväkohtaisia hinnoittelutasoja tulee
selkeyttää. Sosionomien (04SOS050 sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät)
tehtäväkohtaisia palkkoja tulee korottaa siten, että palkat ovat vähintään 2500-2900 euroa
(A-E-tasot) 1.1.2020 alkaen.
Tämän lisäksi Talentia Etelä-Karjala ry pyytää, että Eksote yhtenäistäsi ja selkeyttäsi
sosionomien nimikkeistöä vastaamaan enemmän tehtäväkuvia. Talentia Etelä-Karjala ry
esittää, että sosionomi (AMK, YAMK) tutkinnon suorittaneiden henkilöiden tehtävänimike on
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jatkossa sosionomi. Sosionomi -nimikkeeseen voi lisätä tarvittaessa seliteosan esim.
Työvoimapalveluiden sosionomi, vammaispalveluiden sosionomi jne.
Perustelut sosionomi- työnimikkeen käytölle:
1. Nimikkeiden selkiyttäminen ja niiden vastaavuus sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa
olevien nimikkeiden kanssa vahvistaa osaltaan asiakasturvallisuutta, ammattihenkilöiden
valvonnan toteuttamista sekä laillistettujen ammattihenkilöiden roolia laadukkaan
sosiaalihuollon palveluiden varmistamisessa. Vain laillistettu ammattihenkilö voi käyttää
sosionomin nimikettä.
2. Sosionomi (AMK, YAMK) tutkinnon suorittaneiden lukuisat tehtävänimikkeet aiheuttavat
epäselvyyttä työelämässä mm. vaikeuttamalla työn vaativuuden arviointia ja
rekrytointia. Palkkaedunvalvonnan näkökulmasta nimikkeen selkiyttäminen on tarpeen
ja tehtävänimike on otettava käyttöön myös työ- ja virkaehtosopimuksissa. Nyt ohjaajan
nimikkeellä työskennellään hyvin kirjavalla koulutustaustalla.
3. Nimikkeen selkiyttäminen nostaa sosionomin koulutuksen ja osaamisen profiilia.
Sosionomi tehtävänimikkeen rinnalla on tarpeen selkiyttää myös tilapäisesti laillistetun
ammattihenkilön tehtävässä toimivien opiskelijoiden nimikkeitä
(sosiaalityöntekijäopiskelija, sosionomiopiskelija).
Vastausta on pyydetty 31.10.2019 mennessä, mutta olemme saaneet lisäaikaa vastaamiseen
8.11.2019 saakka.
Henkilöstöjohtaja
Henkilöstöjaosto keskustelee Talentia Etelä-Karjala ry:n selvityspyynnöstä sosionomien
palkkauksesta ja nimikkeiden yhtenäistämisestä ja siihen laaditusta vastauksesta (esityslistan
ohessa) sekä antaa siihen lausuntonsa hallituksen käsiteltäväksi.
Päätös
Henkilöstöjaosto hyväksyy ohessa olevan vastauksen hallituksen käsiteltäväksi.

Tämän kokouksen käsittely:
Hallitus

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

Oheismateriaali
1. Vastausluonnos Talentia Etelä-Karjala ry selvityspyyntöön

Henkilöstöjaosto
Hallitus päättää antaa liitteenä olevan vastauksen Talentia Etelä-Karjala ry:lle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§226

Edustajan nimeäminen Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokouksiin
EKS/3548/00.00.01.37/2019
Hallitus

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

puh.
040 651 1786

Liitteet

Oheismateriaali
Etelä-Karjalan Pesula Oy:n syysyhtiökokous pidetään ti 12.11.2019 klo 12.00 Lappeenrannan
kaupungintalolla.
Pesula oli aikaisemmin osa Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimintaa. Pesula yhtiöitettiin omaksi
yhtiökseen keväällä 2019, jotta pesulan toimintaa pystytään laajentamaan. Eksoten hallitus
on 28.6.2017 kokouksessaan valinnut Eksoten edustajaksi Saimaan Tukipalvelut Oy:n
yhtiökokouksiin valtuustokaudelle 2017-2021 hallituksen 2. varapuheenjohtaja Heikki
Järvenpään.
Toimitusjohtaja
Hallitus nimeää Eksoten edustajan Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokouksiin
valtuustokaudelle 2017-2021.
Päätös
Hallitus päätti nimeätä hallituksen varapuheenjohtaja Heikki Järvenpään Eksoten edustajaksi
Etelä-Karjalan Pesula Oy:n yhtiökokousedustajaksi meneillään olevalle valtuustokaudelle
2021 asti.
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§227

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 15 ja 20 §:n muuttamisesta sekä
20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
EKS/3254/00.04.00.05/2019
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Kehitysjohtaja Merja Tepponen
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Hoivajohtaja Taina Jaako

puh.
0400 655 197
040 194 4936
040 828 3186

Liitteet
1. HE_luonnos_4.10.2019
2. VaPl lausunto

Oheismateriaali
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta hallituksen
esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 15 ja 20 §:n
muuttamisesta sekä 20 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on 29.8.2019 asettanut iäkkäiden henkilöiden
palvelujen uudistamistyöryhmän. Työryhmän tavoitteena on turvata iäkkäille henkilöille
laadukkaat, yhdenvertaiset ja kustannustehokkaat palvelut sekä vahvistaa palvelujen laatua,
sekä tarpeenmukaista ja yhdenvertaista saatavuutta. Työryhmän on muiden tehtäviensä
lisäksi arvioitava henkilöstömitoituksen nostamista vähintään 0,7 ympärivuorokautisen
hoivan yksiköissä sekä siihen liittyen työnjaon selkiyttämistä.
Henkilöstömitoitusta ja siihen liittyviä tekijöitä koskevan hallituksen esityksen
valmistelemista varten on asetettu mitoitusjaosto, jonka tehtävänä on ollut 30.9.2019
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mennessä tehdä ehdotus hallituksen esitykseksi henkilöstömitoituksesta ja yhtenäisestä
toimintakyvyn arvioinnissa käytettävästä mittaristosta.
Tavoitteet
Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annettua lakia (vanhuspalvelulaki).
Esitysluonnoksessa ehdotetaan säädettäväksi iäkkään henkilön palvelutarpeen
selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä yhtenäisestä kansallisesta arviointi- ja
seurantamittaristosta. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi iäkkäiden henkilöiden
ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä noudatettavasta henkilöstömitoituksesta,
siihen laskettavasta henkilöstöstä, mitoituksen laskentamallista sekä mitoituksen
vaiheittaisesta voimaantulosta.
Eksoten viranhaltijat ovat valmistelleet lausuntoluonnosta. Lausuntoluonnos toimitetaan
hallituksen jäsenille ennen kokousta ja se käsitellään kokouksessa jatkotyöstöä varten.
Lopullinen lausunto julkaistaan lausuntopalvelu.fi –sivustolla.
Toimitusjohtaja
Teen esitykseni kokouksessa.
Toimitusjohtajan kokouksessa tekemä päätösesitys:
Hallitus päättää antaa pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon lausuntopyyntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§228

Suorahankinta: Ortopediset, leikkaus-, polikliiniset ja päivystyspalvelut
EKS/3564/02.08.00.16/2019

Hallitus
Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Ylilääkäri, operatiivinen toiminta Juha Kasurinen
Vastaava hankinta-asiantuntija Leena Luukka

puh.
040 194 4936
040 163 1223

Liitteet
1. Ostopalvelusopimus Med-Oliver, JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityinen liikesalaisuus
2. Ostopalvelusopimus Sommarhem Consulting, JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityinen liikesalaisuus
3. Ostopalvelusopimus Tipamed, JulkL 24.1 § 20 kohta, yksityinen liikesalaisuus

Oheismateriaali

Käsiteltävä asia tulee julkiseksi päätöksenteon jälkeen.
Etelä-Karjalan keskussairaalan akuuttisairaalan ortopedia on ostanut suorahankintana
vaativia ja erityisosaamista edellyttäviä ortopedisiä leikkaus-, polikliinisiä ja
päivystyspalveluita Tipamedi Oy:lta, Med-Oliver Oy:lta ja Sommarhem Consulting Oy:lta.
Ostettavat palvelut sisältävät raskaan selkäkirurgian konsultaatiopalveluita (Tipamedi Oy),
erityisosaamista vaativia jalkateräkirurgian konsultaatiopalveluja (Med-Oliver Oy) ja
käsikirurgian konsultaatiopalveluja, mukaan lukien käsikirurgian päivystysleikkaukset ja
käsikirurgiaan erikoistuvan lääkärin koulutus (Sommarhem Consulting Oy).
Suorahankinta on välttämätön potilaiden hoidon kannalta, koska ortopedien ja erityisesti
käsikirurgien saatavuus on jatkossakin hyvin haastavaa. Suorahankinnan perusteena on ollut
se, että Eksoten käsityksen mukaan markkinoilla ei ole muita palveluntarjoajia, jotka voisivat
tarjota edellä mainitut palvelut. Palvelujen tuottaminen edellyttää syvällistä kirurgisten
toimenpiteiden osaamista, jota voidaan pitää julkisista hankinnoista annetun lain 40 § 2
momentin tarkoittamana teknisenä perusteena suorahankinnan toteuttamiseen.
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Nykyisiä sopimuksia on tarkoitus jatkaa määräaikaisesti 31.12.2020 asti aiemmilla
sopimusehdoilla sillä erotuksella, että päivä- ja lisätyökorvauksia on laskettu 15 % aiempaan
sopimukseen verrattuna. Erikoislääkäripalveluja tullaan Eksotessa kilpailuttamaan 2020
aikana ja samalla kartoitetaan myös ortopedisten leikkaus-, polikliiniset ja
päivystyspalvelujen saatavuus.
Hankinnan arvonlisäveroton arvioitu arvo vuodelle 2020 on enintään 490 000 euroa.
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon liitteen E (sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut
erityiset palvelut) ylittävä hankinta.
Hankintalain 131 § mukaan kynnysarvon ylittävässä suorahankintana toteutetussa liitteen E
(sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut erityiset palvelut) palveluhankinnassa hankintayksikkö
voi hankintapäätöksen jälkeen toimittaa julkaistavaksi suorahankintaa koskevan ilmoituksen
ennen hankintasopimuksen tekemistä. Mikäli ilmoituksesta ei valiteta 14 päivän kuluessa,
suorahankinnasta tulee lainvoimainen, eikä hankintasopimuksen sitovuuteen voida enää
muutoksenhaulla puuttua. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua
ilmoituksen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää:
- hankkia ortopedisiä leikkaus-, polikliinisiä ja päivystyspalveluita Tipamedi Oy:lta, MedOliver Oy:lta ja Sommarhem Consulting Oy:lta 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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§231

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/3579/00.04.02.04/2019 Selvityspyyntö Imatran työtoiminnan päättymisestä kehitysvammaisten
osalta
EKS/3554/00.01.08.08/2019 Eksoten ja Lappeenrannan kaupungin välinen palvelusopimus 2019
EKS/3550/07.01.05.05/2019 Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2019. Yhteenvetoa
kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta
EKS/3538/00.00.01.37/2019 Kutsu: UNA Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2020
EKS/3510/00.00.01.37/2019 Saimaan Tukipalvelut Oy:n syysyhtiökokous 12.11.2019
EKS/1931/00.04.01.00/2019 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kulttuurihyvinvointisuunnitelma
Hallitus

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

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 21.10.-1.11.2019

Oheismateriaali
1. Selvityspyyntö
2. Pöytäkirjaote Kaupunginhallitus 33{2}2019 §410
3. Sairaaloiden-ja-sairaanhoitopiirien-tammi-elokuu-2019
4. Kutsu
5. Syysyhtiökokous12112019_kutsu_asialista
6. Pöytäkirjanote §94, Hyvinvointilautakunta, Imatran kaupunki
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§232

Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Sisäisen tarkastuksen rooli ja tavoitteet
Sisäinen tarkastaja Arto Kivelä
Mielenterveys- ja päidepalvelujen ajankohtaiskatsaus
Vs. Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Tiina Kirmanen esittelee katsauksen kokouksessa
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston
asetukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista
vuosina 2020 – 2023, annettu 5.11.2019 STM:lle.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§233

Muutoksenhakuohjeet
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 223-227, 229-233

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

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
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, § 228
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.
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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.
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;
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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.
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 hankintapäätöksentekemisestä 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
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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 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, joulutai 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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