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§182

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hallitus

Pj:n esitys
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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§183

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Hallitus

Pj:n esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Pentti Salenius ja Heikki Tanninen.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Tanninen ja Pentti Saleniuksen poissa ollessa Ari Berg.
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§184

Talouskatsaus 6/2020

Hallitus

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

puh.
040 651 1969

Liitteet
1. Eksote kesäkuu 2020

Oheismateriaali
Tammi-kesäkuun tilikauden alijäämä ja nettotoimintamenot toteutuivat -0,5 milj. euroa
käyttösuunnitelmaa heikompina. Ylijäämää kertyi +0,1 milj. euroa. Perhe- ja
sosiaalipalveluiden toteuma verrattuna käyttösuunnitelmaan oli 0,4 milj. euroa ylijäämäinen,
kuntoutuksella -0,2 milj. euroa ja terveys- ja vanhustenpalveluilla -0,8 milj. euroa
alijäämäinen. Vastuualuekohtaisiin tuloksiin vaikuttaa hieman käyttösuunnitelmasta
poikkeava jäsenkuntatuottojen kohdistus alueiden kesken.
Toimintatuotot toteutuivat -2,0 milj. euroa käyttösuunnitelmaa heikompana. Koronatilanteen vaikutus näkyi erityisesti asiakasmaksutuotoissa, jotka jäivät käyttösuunnitelmasta 2,0 milj. euroa.
Toimintakulut toteutuivat 1,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Erityisesti
säästöä käyttösuunnitelmaan nähden kertyi palvelujen ostoista, 3,3 milj. €. Suurin vaikutus
tähän oli asiakaspalvelujen ostojen käyttösuunnitelmaa pienempi toteuma.
Henkilöstökulut ylittivät käyttösuunnitelman -1,2 milj. euroa sekä aineet ja tarvikkeet -1,2
milj. euroa. Korona-virukseen varautumisen osuus aineiden ja tarvikkeiden toteumasta oli 2,5 milj. euroa. Avustuskulut ylittyivät alkuvuodesta -0,1 milj. euroa ja muut toimintakulut
toteutuivat käyttösuunnitelmaa pienempinä -0,5 milj. euroa. Yhteensä koronaprojektikoodille oli kesäkuun loppuun mennessä kirjattu -5,6 milj. euroa.
Talousjohtaja esittelee raportin kokouksessa.
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Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee tiedoksi talouskatsauksen 6/2020.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§185

Puolivuotisraportti 2020
EKS/1388/00.01.08.16/2020
Hallitus

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

puh.
040 524 3167

Liitteet
1. Eksote_Puolivuotisraportti_2020

Oheismateriaali

Kuntien yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaan Eksote laatii
jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta toimintavuoden aikana
puolivuotisraportin 12.8. mennessä. Puolivuotisraportti toimitetaan jäsenkunnille 10.8.2020.
Eksoten puolen vuoden tulos toteutui -0,5 milj. euroa käyttösuunnitelmaa heikompana.
Ylijäämää kertyi 0,1 milj. euroa, ja koko vuoden tuloksen ennustetaan olevan -3,9 milj. euroa
alijäämäinen. Toimintatuotot toteutuivat -2,0 milj. euroa ja toimintakulut
1,3 milj. euroa käyttösuunnitelmaa pienempinä. Korona-epidemian vaikutus varsinkin
toimintatuottojen toteumassa on olennainen.
Puolivuotisraportti julkaistaan esityslistan liitteenä ma 10.8.2020.
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee tiedoksi puolivuotisraportin 2020.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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§186

Lausuntopyyntö Etelä-Karjalan pelastustoimen palvelutasopäätöksen päivittämisestä vuosille 2021 2025
EKS/1860/00.04.00.05/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Terveys- ja vanhustenpalvelujen johtaja Tuula Karhula
Palvelupäällikkö, ensihoito Jan-Erik Palviainen

puh.
040 194 4936
040 487 7020

Liitteet
1. Lausuntopyyntö
2. Pöytäkirjaote Etelä-Karjalan pelastuslautakunta 27.5.2020 §18

Oheismateriaali

Etelä-Karjalan pelastuslautakunta pyytää lausuntoa pelastustoimen palvelutasopäätöksen
päivittämisestä vuosille 2021-2025 (lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä). Päätösesityksen
seuraavat kohdat koskettavat yhteistyötä Etelä- Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote)
kanssa:





Pelastuslaitoksella on valmius tuottaa ensivastetoimintapalvelua alueellaan osana
ensihoitoa.
Ensivastesopimukset tarkistetaan Eksoten kanssa palvelutasopäätöskauden aikana.
Yhteistyössä Eksoten kanssa pyritään lisäämään resurssituottavuutta, joilla voidaan
parhaiten turvata harva-alueiden turvallisuuspalvelut.
Moniammatillisen yksikön toimintamallia kehitetään yhteistyössä Eksoten kanssa jos
sopijakunnatomistajaohjauksellaan siitä erikseen päättävät.

Viitaten Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan em. pyyntöön, Eksote esittää lausuntonaan
seuraavaa:
STM Asetus Ensihoitopalvelusta 585/2017 2 § mukaan ensihoitopalveluun sisältyvät
ensivaste, ensihoito perus- ja hoitotasolla sekä ensihoidon kenttäjohtaminen.
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Ensivastetoiminnalla tarkoitetaan hätäkeskuksen kautta hälytettävissä olevan muun yksikön
kuin ambulanssin hälyttämistä äkillisesti sairastuneen tai loukkaantuneen potilaan
tavoittamisviiveen lyhentämiseksi sekä yksikön henkilöstön antamaa hätäensiapua.
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella ja Eksotella on sopimus ensivastetoiminnasta. Sopimuksen
tarkoituksena on ensiauttajatasoisen ensivasteyksikön ja sen toiminnan edellyttämän
valmiuden ylläpitäminen Eksoten toimialueella. Sopimus on tehty 2010 ja se on hyvä
tarkistaa ja tarvittaessa päivittää vastaamaan tämän hetken tilannetta. Etelä-Karjalan
pelastuslaitos tuottaa ensivastepalvelut yhteistyössä alueen sopimuspalokuntien kanssa.
Etenkin harva-alueilla, joissa potilaan tavoittamismatkat ovat pidempiä sekä ambulansseja
lukumäärältään vähemmän, korostuu ensivastetoiminnan merkitys. Ongelmaksi
tulevaisuudessa muodostuu harva-alueiden sopimuspalokuntien toimintakyky väestön
ikääntyessä ja vähentyessä. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen ja Eksoten on arvioitava
yhteistyössä lähivuosien tilannetta sopimuspalokunnittain.
Eksoten strategia korostaa yksinkertaisuutta, rohkeutta ja ihmistä. Näiden
toimintaperiaatteiden ympäröimänä tapahtuu toimintojen kehittäminen ja palvelujen
suuntaaminen. Liikkuvissa kotiin vietävissä palveluissa ja niiden toiminnanohjauksessa tulee
näkyä tarpeenmukaisuus ja oikea-aikaisuus. Maakunnallisella sosiaali- ja terveystoimen
tilannekeskuksella on tässä iso rooli. Palvelurakenteiden tulee tukea ihmisten
toimintakykyisyyttä ja hoidon- / palvelutarpeen arvioinnit tulee pystyä tekemään etulinjassa.
Yhteistyötä Eksoten ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen, kuten muidenkin viranomaisten,
välillä tulee kehittää laaja-alaisesti. Keskeinen haaste on ikäihmisten palvelutarpeeseen
vastaaminen. Hyvänä esimerkkinä alueen väestölle on näkynyt KAT (Kotona Asumisen
Turvallisuus) hanke, jossa on tuotettu yhdessä tietoutta kokonaisturvallisuuden
näkökulmasta. Ensihoidon ja pelastustoimen välillä tehdään jo myös hyvää yhteistyötä
esimerkiksi yhteisen asemaverkoston, tukitoimintojen sekä koulutusten ja harjoitusten
osalta. Tämä on toiminut hyvin ja sitä tulee kehittää edelleen.
Etelä-Karjalan pelastuslaitos ja Eksote toteuttivat vuosina 2015-2016 pilottikokeilun
Rautjärvellä moniammatillisesta (ensihoitaja – pelastaja) yksiköstä. Näitä yksiköitä kutsutaan
myös nimellä hybridiyksikkö. Pilotin tavoitteena oli moniammatillisella toimintayksiköllä
mahdollistaa nopean avun turvaaminen niin pelastustoimen kuin terveystoimenkin
tehtävissä. Työpari liikkui ambulanssilla. Ensihoitotehtävien määrä oli noin 90 % ja
pelastustoimen tehtävien määrä noin 10 % ja tuosta 10 %:n osuudesta ensivastetehtävien
määrä oli noin 37 %. Moniammatillinen yksikkö pääsi osallistumaan osaan
pelastustoimentehtävistä, kun terveystoimentehtävät antoivat niin myöten. Alun
perin pilottiin suunnitellut valistus- ja tarkastuskäynnit jäivät hyvin pitkälti toteutumatta,
koska yksikkö oli paljon terveystoimen tehtävissä kiinni. Ensihoidon näkökulmasta hyvää oli,
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että ensihoitajat oppivat samalla pelastustoiminnan alkuvaiheen tietoja ja taitoja. Kuitenkin
yksikön kuntasidonnaisuus ja terveystoimen tehtävien suuri osuus osoittivat, että tällainen
hybridimalli on liian kankea Etelä-Karjalan olosuhteissa.
Moniammatillisella yksiköllä voidaan tarkoittaa muutakin kuin pelkkää ambulanssia, johon
on sijoitettu pelastaja ja ensihoitaja. Ensihoidon tehtävät ovat valtaosin kiireettömiä
moniongelmaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä, jolloin vaaditaan laajaa alan tietoa ja
taitoa. Mikäli asiaa katsotaan pelastustoimintavalmiuden ja reagointivalmiuden
näkökulmasta niin tulisi kehittää yhteistä toimintamallia, jossa olemassa oleva resurssi pystyy
aidosti reagoimaan kyseisen toiminta-alueen pelastustoimen tehtäviin. Aiemmista
pilottikokeiluista voimme ottaa opiksi ja säilyttää hyviksi todetut asiat sekä onnistumiset ja
kehittää ennakkoluulottomasti uutta.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää antaa yllä olevan lausunnon Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan
lausuntopyyntöön.
Päätös
Hyväksyttiin.

Merkittiin, että ensihoidon palvelupäällikkö Jan-Erik Palviainen oli läsnä kokouksessa klo
14.23-14.38 asian käsittelyn ajan. Merkittiin, että jäsen Anu Urpalainen saapui kokoukseen
asian käsittelyn aikana.
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§187

Läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa

Hallitus

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

puh.

Liitteet

Oheismateriaali

Hallintosäännön 21 §:n mukaan hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää
hallitus.
Hallitus on päättänyt 28.6.2017 ja 12.2.2020 läsnäolo- ja puheoikeudesta hallituksen
kokouksissa. Tällä päätöksellä päivitetään hallituksen kokousten läsnäolo- ja puheoikeutta
suoraan toimitusjohtajan alaisuudessa työskentelevän operatiivisen päällikön osalta.
Toimitusjohtaja

Päätös

Hallitus päättää, että operatiivisella päälliköllä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen
kokouksissa.
Hyväksyttiin.

Sivu 11/31

Etelä-Karjalan sosiaalija terveydenhuollon kuntayhtymä
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

14/2020
Julkinen

§188

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valtuustoaloite tilapäisen valiokunnan asettamisesta
EKS/1538/00.01.11.30/2020
Hallitus

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

puh.
040 651 0449

Liitteet
1. Lausuntopyyntö, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299
2. Täydennys, Itä-Suomen hallinto-oikeus 01616/20/2299
3. Selvitys hallinto-oikeudelle

Oheismateriaali

Eksoten valtuuston kokouksessa 28.4.2020 Liisa Terävä teki kuntalain 34 §:n mukaisen
aloitteen ja esitti, että hallitus/valtuusto perustaa tilapäisen valiokunnan selvittämään
ovatko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta ylittäneet toimivaltuutensa aloittaessaan
Eksoten hallituksen puheenjohtaja Marja-Liisa Vesterisen asemaa koskevan tutkintapyynnön
ja sen johdosta käynnistyneen selvitystyön käynnistäjänä. Tilapäisen valiokunnan selvityksen
pohjalta valtuusto päättää nauttiiko arviointipäällikkö ja tarkastuslautakunta valtuuston
luottamusta. Aloitteen asiassa 2 esitettiin useita kysymyksiä liittyen KPMG:ltä tehtyyn
hankintaan. Aloitteen olivat allekirjoittaneet Liisa Terävä, Kirsti Cederström, Turo Haapamäki,
Esko Ijäs, Jarmo Lahtinen, Anneli Myllärinen ja Tuula Putto.
Hallitus esitti valtuustolle, että valtuusto voi asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä
tarkoitetun tilapäisen valiokunnan ja mikäli valtuusto päättää asettaa tilapäisen valiokunnan,
valitaan tilapäiseen valiokuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen,
nimetään varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä
valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin kunnan hallintosäännön määräyksiä
ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa
itselleen sihteerin.
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Valtuusto äänesti asiasta kokouksessaan 16.6.2020 ja valtuusto päätti olla perustamatta
tilapäistä valiokuntaa.
Liisa Terävä on tehnyt kunnallisvalituksen Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kyseisestä
valtuuston päätöksestä ja hallinto-oikeus on pyytänyt Eksotelta lausuntoa valituksen ja sen
täydennyksen johdosta.
Eksoten hallintosäännön 32 §:n mukaan toimitusjohtaja antaa koko kuntayhtymää tai
useampaa kuin yhtä vastuualuetta koskevat lausunnot. Asian laatu ja hallinto-oikeuden
lausuntopyynnön muotoilut huomioiden annettava lausunto viedään valtuuston
hyväksyttäväksi.
Toimitusjohtaja
Hallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy oheisen lausunnon hallinto-oikeudelle.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§189

Vuokrasopimuksen hyväksyminen: Mansikkalan koulukeskus
EKS/2570/10.03.02.11.04/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen
Tilahallintapäällikkö Jari P Villanen

puh.
040 839 7679
0447914734

Liitteet
1. vuokrasopimusluonnos

Oheismateriaali

Imatralla Mansikkalan uudessa koulukeskuksessa, osoitteessa Koulukatu 2, toimivat
päiväkoti, esikoulu, perusopetuksen luokat 1-9 ja Imatran yhteislukio. Koulussa toimivat
myös vireä tukioppilas-, oppilas- ja opiskelijakuntatoiminta. Aktiivinen kodin ja koulun
yhteistyö ja kodin kasvatusvastuun tukeminen on luonteva ja erittäin tärkeä osa
koulukeskuksen toimintaa. Mansikkalan koulukeskuksen sijainti keskellä koulukampusta sekä
liike- ja yrityselämää mahdollistaa luonnollisella tavalla monipuolisen yhteistyön eri koulujen
ja toisen asteen oppilaitosten sekä elinkeinoelämän kanssa. Kolmannen sektorin toimijoita
on otettu mukaan koulun päivittäiseen toimintaan kehittämällä mm. välkkäri-, mentori- ja
kerhotoimintaa.
Mansikkalan uuteen koulukeskukseen on valmistunut tiloja myös Eksoten Perhekeskus –
lasten ja nuorten peruspalveluita varten. Palvelut pitävät sisällään Imatran alueen
neuvolatoimintaa, kouluterveydenhuoltoa, oppilas – ja opiskeluhuollon palveluja sekä
lapsiperheiden peruspalveluita. Eksoten edellä mainitut toiminnot on tarkoituksena
käynnistää Mansikkalan koulukeskuksen tiloissa 10.8.2020 alkaen. Aikaisemmin kyseessä
olevat Eksoten palvelut ovat sijainneet hajallaan ympäri Imatraa. Neuvola siirtyi väistötiloihin
Mansikkalan hyvinvointiasemalta Napinkuja 3 c 3:een ja muut palvelut ovat olleet muissa
Eksoten Imatran toimipisteissä tai mm. lakkautuvilla kouluilla, koulujen tiloissa ja niiden
väistötiloissa.
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Perhekeskus mallina on palvelujen kokonaisuus, joka sisältää lapsille ja perheille suunnatut
hyvinvointia ja terveyttä edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut. Perhekeskustoimintamalli yhteensovittaa myös kuntien ja kuntayhtymien sekä järjestöjen palveluita ja
toimintoja. Perhekeskus verkostoi erillään olevat palvelut siten, että jokainen lapsi ja perhe
saa tarvitsemansa tuen ja avun. Perhekeskuksia on vuosina 2016-2019 kehitetty ja
kehitetään edelleen (STM, Lape) koko maassa kansallisten linjausten mukaisesti laajoina,
monialaisina ja hallinnonalojen rajat ylittävinä palvelukokonaisuuksina osana
palvelujärjestelmää.
Eksoten palveluiden sijoittuminen Mansikkalan koulukeskuksen yhteyteen mahdollistaa
monialaisen yhteistyön lasten ja nuorten peruspalvelujen sekä päivähoidon, esikoulun ja
koulun välillä sekä vanhempien kanssa Perhekeskus-toimintamallin tyyppisesti. Vanhemmille
on helpompaa hoitaa lasten asioita, kun palvelut ovat saman katon alla lähellä lapsia sekä
palveluprosessit on mahdollista saada helposti saataviksi ja saavutettaviksi. Sijainti
mahdollistaa uudenlaisen kehittämistyön eri toimijoiden kesken.
Vuokrasopimus alkaa 1.8.2020 ja on toistaiseksi voimassa oleva 12 kuukauden
irtisanomisajalla kuitenkin niin, että ensimmäinen mahdollinen päivä, jolloin
irtisanomisilmoitus voidaan toimittaa, on 1.7.2039 (19 vuotta 11 kuukautta sopimuksen
alkamisesta). Sopimukseen on kirjattu sote-rajoittamislain edellyttämä irtisanomisehto.
Vuokrattava huoneala on 445 m2 ja kuukausivuokra sopimuksen alkaessa 10.902,50 €/kk (alv
0). Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää, että Eksote vuokraa yllämainitut tilat lasten ja nuorten peruspalveluiden
käyttöön liitteenä olevan vuokrasopimuksen mukaisesti ja valtuuttaa toimitusjohtajan
allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§190

Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokoonpanon ja erityishuoltopiirin johtajan sijaisen
nimeäminen
EKS/2573/00.00.01.12/2020
Hallitus

Valmistelijat
(Yhteydenotot sähköpostilla: etunimi.sukunimi@eksote.fi)
Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Merja Heinonen

puh.
040 839 7679

Liitteet

Oheismateriaali

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 23 §:n mukaan erityishuollon yksilöllistä
järjestämistä varten erityishuoltopiirin kuntainliitossa on erityishuollon johtoryhmä.
Johtoryhmät tekevät kehitysvammaisten erityishuoltoa koskevat yksilölliset päätökset.
Erityishuollon johtoryhmän jäseninä on vähintään kolme kuntainliiton johtavaa viranhaltijaa
siten, että johtoryhmässä on edustettuna lääketieteellinen, kasvatustieteellinen ja
sosiaalihuollollinen asiantuntemus.
Eksoten hallitus on nimennyt erityishuollon johtoryhmän jäsenet ja varajäsenet 23.3.2016 §
66 seuraavasti: perhepalvelujen johtaja Riitta Hakoma jäsen; vammaispalvelujen johtaja
Merja Heinonen varajäsen; ylilääkäri Anneli Beilmann jäsen; ylilääkäri Leena Suomalainen
varajäsen; neuropsykologi Maritta Saarela jäsen; erityisasiantuntija Leena Luukka jäsen;
palvelupäällikkö Raija Kojo jäsen. Johtoryhmän puheenjohtajaksi on nimetty perhepalvelujen
johtaja Riitta Hakoma ja varapuheenjohtajaksi ylilääkäri Anneli Beilmann.
Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokouksiin on lisäksi osallistunut
virkamiesasiantuntijoita.
Hallitus on täydentänyt 30.5.2018 tehdyllä päätöksellä EKS/1218/00.00.01.12./2017
erityishuollon johtoryhmän kokoonpanoa siten, että virkamiesasiantuntijat on nimetty
varsinaiseksi jäseniksi. Muutoksella turvattiin se, että lain edellyttämä osaaminen ja säädetty
kolmen viranhaltijan edellytys täyttyy ja varajäseniä ei tarvinnut nimittää erikseen. Ko.
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päätöksellä erityishuollon johtoryhmään nimettiin palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva,
palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen, palvelupäällikkö Henna Rautio ja erityishuollon ohjaaja
Jaana Leppä.
Erityishuollon johtoryhmän kokoonpanoa esitetään päivitettäväksi johtuen
kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän jäsenten joukossa tapahtuneista
eläköitymisistä ja/tai tehtävien muutoksista.
Kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmäksi ehdotetaan nimettäväksi varsinaiseksi
jäseniksi seuraavat henkilöt:
vammaispalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja Riitta Hakoma
ylilääkäri Leena Suomalainen
palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorva
palvelupäällikkö Anne Ikäheimonen
palvelupäällikkö Henna Rautio
erityishuollon ohjaaja Jaana Leppä
Pois jäävien jäsenten tilalle ehdotetaan vahvistettavaksi
psykologi Anne Puurunen
ja Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimesta kutsuttavaksi rehtori Jyrki Auronen.
Johtoryhmän puheenjohtajaksi nimetään vammaispalvelujen ja erityishuoltopiirin johtaja
Riitta Hakoma ja varapuheenjohtajaksi ylilääkäri Leena Suomalainen.
Hallitus on aiemmin nimennyt erityishuoltopiirin johtajaksi perhepalvelujen johtaja Riitta
Hakoman ja 23.3.2016 päätöksessään erityishuoltopiirin johtajan sijaiseksi
vammaispalvelujen johtaja Merja Heinosen. Erityishuoltopiirin johtajan sijaiseksi ehdotetaan
vammaispalveluista palvelupäällikkö Marja-Liisa Haapakorvaa.
Toimitusjohtaja
Hallitus päättää hyväksyä kehitysvammaisten erityishuollon johtoryhmän kokoonpanon ja
erityishuoltopiirin johtajan sijaisen yllä olevan mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin.
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§192

Suorahankinta: Oikomishoidon erikoishammaslääkäripalvelut
EKS/2600/02.08.00.21/2020

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

puh.
040 194 4900
040 163 3614

Liitteet

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, ja palveluiden turvaamiseksi on oikomishoidon palvelut kilpailutettu
useamman kerran. Koska erikoishammaslääkäreitä on pulaa valtakunnallisesti, ei muista
kunnista tai kuntayhtymistä ole ollut mahdollisuutta ostaa palvelua. Palveluiden
hankkimiseksi on oman jatkuvan rekrytoinnin lisäksi käytetty myös ulkopuolista
rekrytointiyritystä, mutta sekään ei tuottanut tulosta.
Suorahankintana oikomishoidon erikoishammaslääkäripalveluita hankitaan tällä hetkellä
koko alueelle seuraavilta yrityksiltä:
 Terveystalo Oy, ehl Riikka Puurtinen, ka. 7-8 työpäivää/kuukaudessa
 Ortodontiapalvelu Leena-Maija Sandhom, ka.1- 2 työpäivää/kuukaudessa
 Toiminimi Raija Kajaskivi-Rautavaara, ka. 2 työpäivää/kuukaudessa
Eksotella on kaksi oikomishoidon erikoishammaslääkäriä viroissa, mutta hoitoon
pääsytilannetta on vaikeuttanut ja edelleen vaikeuttaa omien virkahammaslääkäreiden
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lakisääteiset virkavapaat, joista toinen jatkuu kesälle 2021. Oman virkahammaslääkärin
työpanosta on nyt käytettävissä 0,8 htv:tä.
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,
Imatralla 500 sekä pienemmissä kunnissa jonkin verran. Lappeenrannan jonopotilaista n.430
on odottanut hoitoon pääsyä elo-joulukuusta 2018, ja nämä potilaat olisivat kiireellisimpiä
maksusitoumusjärjestelyllä hoidettavia. Muilla hoitoon pääsyjonossa odottavilla jonotusaika
on venynyt vuoden mittaiseksi.
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 nyt neuvotellut Lappeenrannassa toimivan
Hammasnorppa Oy:n kanssa mahdollisuudesta lähettää maksusitoumuksella pisimpään
oikomishoidon hoitoon pääsyä odottaneita potilaita erikoishammaslääkärin hoitoon
HammasNorppa Oy:n. Yritykseltä ostettaisiin nimenomaisesti sellaisia oikomishoidon
toimenpiteitä, joita vain erikoishammaslääkäri pystyy tekemään, ja muut ns. hoidon
välikäynnit tehtäisiin Eksoten hammashoitoloissa suuhygienistien toimesta. Ostettavia
toimenpiteitä ovat esimerkiksi: oikomishoidon hoitosuunnitelmat, kiinteiden kaarilankojen
taivutukset sekä välikäyntien ohjeistukset.
Hankinnan kokonaisarvo sopimuskaudella muodostuu HammasNorppa Oy:n lähettävien
potilaiden määrästä ja heille tehtävien toimenpiteiden hinnaston mukaisista
toimenpidekohtaisista hinnoista. Tavoitteena on kesää lukuun ottamatta saada
maksusitoumuksella hoitoon 30-50 kauemmin jonossa odottanutta potilasta hoitoon
kuukaudessa. Potilaskohtainen kustannus riippuu purentavirheen vaikeusasteesta. Purennan
kehitykseen vaikuttavat oikomishoidot kestävät vuosia. Sopimus on toistaiseksi voimassa
oleva. Hankinnan kokonaishinnaksi arvioidaan neljässä vuodessa 540 000 euroa.
Koska ostopalveluerikoishammaslääkäreiden työpanosta on niukasti käytössä, joudutaan
oikomishoidossa käyttämään enenevässä määrin oman henkilöstön työpanosta
(suuhygienistit koko alueella). Myös maksusitoumuspotilaiden oikomishoidon ns. hoidon
välikäynnit pyritään huolehtimaan Eksoten hammashoitoloissa suuhygienistien toimesta.
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Nykyisestä väestömäärän nähden niukasta suuhygienistityöpanoksesta (21,2 htv) menee
huomattava osa (7,5 htv) oikomishoidossa olevien potilaiden hoitamiseen. Työpanoksen
niukkuus näkyy aikuisväestölle pitkinä odotusaikoina hammaskiven poistoihin.
Maksusitoumuspotilaiden välikäynnit on suunniteltu tehtäväksi Eksoten hoitohenkilöstön
jonopurkusopimuksella perustyöajan ulkopuolisella työajalla. Omalla henkilökunnalla on
halukkuutta lisätyön tekemiseen.
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
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 erikoishammaslääkäripalvelujen
suorahankinnan maksusitoumusjärjestelyllä HammasNorppa Oy:stä 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
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§195

Tiedoksi merkittävät asiat
EKS/1374/00.01.17.01.05/2020 Hanke: Yhteinen tulevaisuus hanke
EKS/1375/00.01.17.01.05/2020 Hanke: Joukkuepeliä hanke
Hallitus

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

Liitteet
1. Viranhaltijapäätökset 24.7.-7.8.2020

Oheismateriaali
1. STM_Valtionavustuspäätös_rakenneuudistus_Etelä-Karjala
2. STM valtionavustuspäätös
Toimitusjohtaja
Hallitus merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös
Merkittiin tiedoksi.
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Muut mahdolliset asiat

Hallitus

Päätös
Ei ollut.
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§197

Muutoksenhakuohjeet
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 182-187, 188, 190-197

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom:ssa tarkoitettu kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 189
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6§ /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 189
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 oikaisuvaatimus 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

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa on ilmoitettava:
1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai
asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava
viipymättä hallintotuomioistuimelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat
voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa
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esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan
päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Lisätietoja

Valituskirjelmä on toimitettava hallinto-oikeudelle valitusajan kuluessa. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituskirjelmän toimittaa ensimäisenä sen
jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä
on jätettävä 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 .
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)
säädetään. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus, josta ilmenee määräajan laskemisen
alkamisajankohta, liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan
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HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS § 192
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
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
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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
samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) 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:
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1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei
kohdistu valittajaan.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi
myöntää.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu
osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää
(prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden
prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista
osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan
oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja.
Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden
muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen
jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä
säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
Valituksen toimittaminen
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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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