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Päätöksentekijät

Kangas Matti
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Kivistö Antti-Jussi
Latva-Rasku Eeva-Maria
Rinnankoski Matti
Suokko Susanna
Ylimäki Teija
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Haapala Terhi
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Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja yleisesti
nähtävänä
Todistaa
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_____.9.2021

Eeva-Maria Latva-Rasku

Matti Rinnankoski

Lapuan kaupungin verkkosivuilla 5.10.2021 alkaen.
Marjo Mastomäki
hallintosihteeri
pöytäkirjanpitäjä
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§1
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Perla 28.09.2021 § 1
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 119 §:n mukaan toimielin
pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.
Hallintosäännön 16 luvun 120 §:n mukaan kokouskutsun antaa
puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kuntalain 103 §:n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen,
kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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Pöytäkirjan tarkastus
Perla 28.09.2021 § 2
Lapuan kaupungin hallintosäännön 16 luvun 140 §:n mukaan
pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Eeva-Maria Latva-Rasku ja
Matti Rinnankoski.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Perusturvalautakunta
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Pöytäkirja

§3
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31.08.2021
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Viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinta
482/02.08.00/2021
Perla 31.08.2021 § 3
Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100 ja
Johtava ylilääkäri Marjo Iivonen-Lahti, puh. 06 438 4801

Lapuan kaupungin terveyskeskus on pyytänyt tarjouksia terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalveluista
4.8.2021 klo 15 mennessä. Sopimuskausi on 1.1.2022 - 31.12.2023,
jonka lisäksi on mahdollisuus optiovuoteen 1.1.2024 - 31.12.2024.
Kyseessä on hankintalain (1397/2016) liitteen E mukainen sosiaali- ja
terveyspalveluhankinta, jonka arvioitu arvonlisäveroton arvo tarjouspyynnön hetkellä ylittää 25 §:n mukaisen kynnysarvon. Hankinnasta on
julkaistu hankintailmoitus 7.7.2021 julkisten hankintojen
ilmoituskanava Hilmassa.
Tarjouspyynnössä edellytettiin, että lääkärin tulee olla koulutukseltaan
yleislääkärin oikeudet omaava, Suomessa laillistettu lääkäri ja omata
hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Tarjoajalle asetettuina
vaatimuksina tarjouksen antajalla tuli olla kokemusta perusterveydenhuollon tasoisesta lääkäripalvelujen tuottamisesta ja tarjoukseen oli liitettävä vakuutus, että tarjoajalla on todistus merkinnästä kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin, todistus verojen ja maksujen maksamisesta, todistus työeläkemaksujen maksamisesta, selvitys merkinnästä
ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten
rekisteriin voimassa oleva riittävä potilasvakuutus ja vastuuvakuutus.
Tarjoukselle asetettuina vaatimuksina tuli toimittaa palvelukuvaus tuotettavasta toiminnasta, selvitys lääkäreistä nimilistoineen ja työkokemuksineen, selvitys varajärjestelyistä, selvitys lääkäreiden täydennysja muun koulutuksen järjestämisestä, selvitys myyjän laatujärjestelmästä sekä selvitys lääkäreiden työn valvonnasta. Lisäksi tarjouksessa tuli
esittää luettelo vastaavanlaisista palvelujen tuottamistoimeksiannoista
viimeisen kahden vuoden ajalta.
Tarjousten avaustilaisuudessa 4.8.2021 klo 15.10 laadittiin avauspöytäkirja. Tarjous saatiin kolmelta palveluntuottajalta:
1. Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy
2. Medicci Oy
3. Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki
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Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy ja Mehiläinen Terveyspalvelut
Oy täyttivät tarjoajille ja tarjoukselle asetetut vaatimukset ja ne otettiin
mukaan tarjousvertailuun.
Valinnan perustana oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että hinnan painotus on 70 ja laadun 30. Hinta ja laatu pisteytettiin erikseen ja
lopuksi laskettiin pisteen yhteen.
Hinnat pisteytettiin kokonaishinnan perusteella siten, että edullisin tarjous sai 70 pistettä ja muiden tarjousten pisteet laskettiin suhteessa
halvimpaan tarjoukseen. Molemmat palveluntarjoajat antoivat saman
tuntihinnan sekä viikonlopun että arki- ja juhlapyhien kiirevastaanotoille. Hinnan perusteella Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy sai 70 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy sai 61,7 pistettä.
Laatua (max 30) arvioitaessa huomioitiin toimitusvarmuus ja varalääkärijärjestelmä (max 15) sekä lääkärityövoiman pysyvyys ja työkokemus
(max 15). Laadun osalta Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy sai 15
pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy sai 25
pistettä.
Tehdyn vertailun perusteella Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy sai
kokonaispisteiksi 85 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 86,7 pistettä.
Saatujen tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antoi Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.
Avauspöytäkirja ja saadut tarjoukset liitteineen on käytettävissä
perusturvalautakunnan kokouksessa. Tarjouspyyntö ja tarjous- vertailu
oheismateriaalina.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää,
1. hyväksyä Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n tarjouksen terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalvelujen
toimittamisesta ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023. Hinta 227 €/h
(alv 0 %).
2. päättää optiovuoden mahdollisesta käyttämisestä viimeistään kuusi
kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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Perusturvalautakunta
Perusturvalautakunta

Pöytäkirja
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3. valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen lääkäripalvelujen toimittamisesta Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n kanssa ja
toteaa hankintasopimuksen syntyvän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Päätös:
Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Kai Pöntinen saapui tämän
pykälän käsittelyn aikana klo 17.04.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Perla 28.09.2021 § 3
Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100 ja
johtava ylilääkäri Marjo Iivonen-Lahti, puh. 06 438 4801

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun,
jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja
ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka
voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.
Hankintayksikkö voi itse ottaa hankintapäätöksen tai ratkaisun korjattavakseen 90 päivän kuluessa siitä, kun hankintaoikaisun kohteena oleva päätös tai ratkaisu on tehty. Hankintayksikön on ilmoitettava hankintaoikaisun vireille tulosta välittömästi niille, joita asia koskee.
Perusturvalautakunta päätti 31.08.2021 § 3 valita Mehiläinen Terveyspalvelut Oy:n terveyskeskuksen viikonlopun- ja arkipyhien kiirevastaanoton tuottajaksi ajalle 1.1.2022-31.12.2023.
Tarjoukset tuli jättää 04.08.2021 klo 15 mennessä.
Tarjoukset saatiin kolmelta palveluntuottajalta:
- Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy
- Medicci Oy
- Mehiläinen Terveyspalvelut Oy
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Tarjousvertailuun hyväksyttiin Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy ja
Mehiläinen Terveyspalvelut Oy.
Pöytäkirjan ote oikaisuvaatimusohjeineen lähetettiin sähköpostitse tarjouskilpailussa mukana olleille 7.9.2021. Pöytäkirjan otteen saannin jälkeen Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy otti 7.9.2021 yhteyttä ja
pyysi laatupisteiden painotuksen uudelleenlaskentaa. Tarkastuslaskennassa todettiin, että asiasta on tehtävä hankintaoikaisu. Kaikille tarjouskilpailuun osallistuneille on ilmoitettu hankinnan käsittelyssä tapahtuneesta virheestä ja sen perusteella tehtävästä hankintaoikaisusta ja
asian uudelleenkäsittelystä perusturvalautakunnan seuraavassa kokouksessa.
Hankinnasta on laadittu uusi tarjousvertailu.
Tarjouspyynnön mukaisesti valinta suoritetaan niiden tarjousten joukosta, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot.
Valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous.
Hinnat pisteytettiin kokonaishinnan perusteella siten, että edullisin tarjous sai 70 pistettä ja muiden tarjousten pisteet laskettiin suhteessa
halvimpaan tarjoukseen. Molemmat palveluntarjoajat antoivat saman
tuntihinnan sekä viikonlopun että arki- ja juhlapyhien kiirevastaanotoille. Hinnan perusteella Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy sai 70 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy sai 61,7 pistettä.
Laatua (maksimipisteet 30) arvioitaessa huomioitiin toimitusvarmuus ja
varalääkärijärjestelmä (max 15) sekä lääkärityövoiman pysyvyys ja työkokemus (max 15). Laadun osalta Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys
Oy sai 25 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy sai 30 pistettä.
Tehdyn vertailun perusteella Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy sai
kokonaispisteiksi 95 pistettä ja Mehiläinen Terveyspalvelut Oy 91,7 pistettä.
Saatujen tarjousten perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen antoi Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy.
Avauspöytäkirja ja saadut tarjoukset liitteineen on käytettävissä
perusturvalautakunnan kokouksessa. Tarjouspyyntö ja tarjousvertailu
oheismateriaalina.

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Hallitus:
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Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta
1.
kumoaa perusturvalautakunnan 31.08.2021 § 3 päätöksen hankintaoikaisun perusteella.
2.
päättää valita Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystyksen tarjouksen terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalvelujen toimittamisesta ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023. Hinta 200 €/h (alv 0
%).
3.
päättää optiovuoden käyttämisestä viimeistään kuusi kuukautta ennen
sopimuskauden päättymistä.
4.
valtuuttaa perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen lääkäripalvelujen toimittamisesta Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystys Oy:n kanssa ja toteaa hankintasopimuksen syntyvän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Päätös:
Perusturvalautakunta
1. päätti kumota perusturvalautakunnan 31.08.2021 § 3 päätöksen
hankintaoikaisun perusteella
2. päätti valita Etelä-Pohjanmaan Laatupäivystyksen tarjouksen
terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton
lääkäripalvelujen toimittamisesta ajalla 1.1.2022 - 31.12.2023.
Hinta 200 €/h (alv 0 %).
3. päätti optiovuoden käyttämisestä viimeistään kuusi kuukautta
ennen sopimuskauden päättymistä.
4. valtuutti perusturvajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
lääkäripalvelujen toimittamisesta Etelä-Pohjanmaan
Laatupäivystys Oy:n kanssa ja toteaa hankintasopimuksen
syntyvän kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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Lisäksi perusturvalautakunta lisäsi päätökseen.
5.
Lapuan kaupungin perusturvakeskus vastaa terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton lääkäripalveluista ajalla
1.1.2022 - 31.12.2022.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023, minkä
jälkeen se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen
palvelujen järjestämisestä Etelä-Pohjanmaalla. Tämän perusteella
Lapuan terveyskeskuksen viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton
lääkäripalvelujen järjestämisvastuu ja sopimukset siirtyvät 1.1.2023
alkaen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Liitteet

1
2

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Tarjousvertailu / viikonlopun ja arkipyhien kiirevastaanoton
lääkäripalvelujen hankinta
Pisteytys / Laatu (maksimipisteet 30) / viikonlopun ja arkipyhien
kiirevastaanoton lääkäripalvelujen hankinta
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Henkilökohtaisen avun keskuksen palvelujen tuottamista koskevaan sopimukseen tehtävät tarkennukset vuodelle 2022
481/05.01.12/2020
Perla 28.09.2021 § 4
Valmistelija: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen puh. 044 438 4101

Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on hallituksensa päätöksellä
8.5.2020 § 68 irtisanoi henkilökohtaisen avun keskuksen järjestämistoiminnan vuoden 2121 alusta lukien.Vammaispalvelulaki 380/1987 §
8d edellyttää kuntia tarvittaessa ohjaamaan ja auttamaan avustajan
palkkaamiseen liittyvissä asioissa. Tämä on tarkoittanut ohjausta ja
neuvontaa avustajan rekrytointiin ja työsuhteeseen liittyen sekä avustajien palkanmaksuun liittyviä toimenpiteitä.
Asian uudelleenjärjestämiseksi Perusturvalautakunta päätti
(27.11.2020 § 16), että Lapuan lähtee mukaan Kuussoten organisoimaan HEA-keskuksen toimintaan. Toimintamalli on siirrettävissä
1.1.2023 muodostettavalla hyvinvointialueelle.
Lapuan kaupungin vammaispalvelu on ostanut henkilökohtaisen avun,
työnantajamallin mukaisen palvelun Kuussotelta 1.1.2021 alkaen. Henkilökohtaisen avun keskuksen sopimusta tulee tarkastella optiovuoden
2022 osalta seuraavilta osin.
Avustajien palkanmaksun rahoittaminen
Vuoden 2021 ajan toimeksiantajat suorittavat toimeksisaajan ilmoittamalle tilille kuukauden 12. päivään mennessä vuoden 2019 toteutumaan pohjautuvan arvion mukaisesti kuukausittaisen summan toimeksisaajan ilmoittamalle tilille henkilökohtaisten avustajien palkanmaksun
toteuttamiseksi. Arvion mukaan palkanmaksun edellyttämä summa on
8.000.000 euroa vuodessa.
Arvio oheisessa taulukossa 1.
Vuoden 2022 osalta toimeksiantajat suorittavat toimeksisaajan ilmoittamalle tilille kuukauden 8. päivään mennessä vuoden 2021 kesäkuun
lopun tilanteeseen pohjautuvan arvion mukaisesti kuukausittaisen ennakkosumman toimeksisaajan ilmoittamalle tilille henkilökohtaisten
avustajien palkanmaksun toteuttamiseksi.
Kesällä maksettavien lomarahojen suorittamista varten kunnat maksavat toukokuun laskun yhteydessä erillisen ennakkomaksun arvion mukaisesti. Maksettu ennakko tasataan tosiasiallisen toteutuman mukaan
kesäkuun jälkeen.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki

Perusturvalautakunta
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Taulukko 1

Arvion mukaan palkanmaksun edellyttämä summa kokonaisuudessaan
on 8.127.400 euroa vuodessa, josta Lapuan osuus 1.110.448 euroa
vuodessa.
HEA –keskuspalvelun tuottamisesta maksettava korvaus ja
korvauksen maksaminen
Toiminnan tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kuntaosuus on
määrittyy palvelun käytön perusteella. Pohjana on vuoden 2019 maksettujen palkkapussien määrä, josta on johdettu prosentuaalinen osuus
toiminnan rahoittamiseen.
Vuonna 2022 toiminnan tuottamisesta aiheutuvien kustannusten kuntaosuus määrittyy palvelun käytön perusteella. Pohjana on vuoden 2021
kesäkuun palvelumaksujen (oima-palkkapussit) määrästä johdettu prosentuaalinen osuus. Lapuan osuuden ollessa 18.632 euroa.
Kokonaiskustannukset henkilökohtaisen avun keskuksen kautta tuotettaville palveluille arvioidaan Lapuan osalta olevan 1.129.079 euroa
vuonna 2022.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:

Lapuan kaupunki
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Pöytäkirja

§4

10/2021

13 (29)

28.09.2021

Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta hyväksyy HEA-keskuksen palvelumaksun määräytymisen perusteet edellä esitetyn mukaisesti.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Sosiaalipalvelujohtaja Johanna Lamminen, puh. 044 438 4101

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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Hammaslääkärin viran täyttölupa 1.3.2022 alkaen
506/01.01.01/2021
Perla 28.09.2021 § 5
Valmistelija: Vastaava hammaslääkäri Henna Kero-Hankala,
puh. 044 438 4980

Terveyskeskuksen hammashoitolasta on vapautumassa hammaslääkärin virka eläköitymisen vuoksi 1.3.2022 alkaen.
Suun terveydenhuollossa on ollut usean vuoden ajan haasteita hoitotakuun toteuttamisessa. Resurssien vahvistumisen myötä kiireettömään
hoitoon pääsy ei ole enää ylittynyt, vaan hoitoon on päästy kuuden
kuukauden sisällä. Tämä on ollut mahdollista nykyisellä hammaslääkäriresurssilla ja ajoittaisilla jononpurkupäivillä. Jotta hoitotakuun velvoitteet voidaan täyttää myös jatkossa, on hammaslääkärin viran täyttäminen välttämätöntä. Lisäksi hoitotakuun hoitoonpääsyn rajoihin on
tulossa muutoksia, jolloin kiireettömään hoito tulisi päästä kolmen kuukauden sisällä. Myös tämä puoltaa hammaslääkärin viran täyttämisen
tarpeellisuutta.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että hammaslääkärin viralle myönnetään täyttölupaa 1.3.2022 alkaen.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Vastaava hammaslääkäri Henna Kero-Hankala,
puh. 044 438 4980
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Terveydenhoitajan toimen täyttölupa 1.1.2022 alkaen
522/01.01.01/2021
Perla 28.09.2021 § 6
Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100 ja
vs. hoitotyön johtaja Anu Kaappola, puh. 044 438 4869

Avoterveydenhuollossa on vapautunut terveydenhoitajan toimi
1.9.2021 alkaen ja toimea hoidetaan sijaisuudella 31.12.2021 asti.
Toimen alkusijoituspaikkana on kouluterveydenhuolto.
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on oppilaiden terveyden ja kehityksen seuraaminen ja edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Kouluterveydenhuolto on peruskoululaisille ja heidän perheilleen suunnattu lakisääteinen terveyspalvelu, joka on saatavilla koulupäivien aikana koululla tai sen välittömässä läheisyydessä. Se on perusterveydenhuollon maksuton palvelu. Kouluterveyden- huolto on osa
koulujen monialaista opiskeluhuoltoa. Yhteistyötä tehdään opettajien,
koulupsykologien ja -kuraattorien kanssa sekä yhteisöllisen että yksilökohtaisen opiskeluhuollon työssä.
Ydintoimintana kouluterveydenhoitajan työssä ovat määräajoin tehtävät terveystarkastukset, terveysneuvonta, kouluyhteisön hyvinvoinnin
edistäminen ja koulun terveydellisten olojen valvonta. Oppilaiden terveyttä seurataan kolmella laaja-alaisella terveystarkastuksella, jotka
terveydenhoitaja tekee yhteistyössä lääkärin kanssa alakoulussa 1. ja
5. luokalla ja yläkoululla 8. luokalla. Tarkastuksen välisinä vuosina kouluterveydenhoitaja tapaa kaikki oppilaat ja lisäksi kouluterveydenhuollossa tavataan oppilaita ja perheitä yksilöllisen tarpeen mukaisesti.
Kouluterveydenhuollon tarkastukset ovat lakisääteisiä. Kunnan on järjestettävä kouluterveydenhuollon palvelut alueellaan sijaitsevien perusopetusta antavien oppilaitosten oppilaille. Edellä mainittujen seikkojen
vuoksi toimen täyttäminen on välttämätöntä.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se
myöntää terveydenhoitajan toimelle täyttöluvan 1.1.2022 alkaen.
Päätös: Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100
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Virkavapaa-anomus / Liljamo
531/01.01.03/2020
Perla 28.09.2021 § 7
Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Perusturvalautakunta on myöntänyt (15.12.2020 § 6) hoitotyön johtaja
Carita Liljamolle on virkavapaan 1.1. - 31.12.2021 Etelä-Pohjanmaan
Sote-rakenneuudistus 2020 - 2021 -hankkeeseen. Virkavapaan myöntämistä tuolloin puolsi Lapuan kaupungin ohje
"Periaatteista harkinnanvaraisten palkattomien ja palkallisten työvapaiden myöntämisestä". RAKU-hanke on ollut koko maakuntaa palveleva
hanke, jossa on keskitytty rakenteellisten uudistusten tekemiseen.
Hallituksen esitys koskien hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista
hyväksyttiin eduskunnassa 23.6.2021. Väliaikainen valmistelutoimielin
(VATE) johtaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen
valmistelua ja käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa sekä vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä aluevaltuuston toimikauden
alkuun asti.
Etelä-Pohjanmaan väliaikainen valmistelutoimielin (VATE) on perustanut 10 jaostoa (henkilöstö-, talous-, palvelu-, hankinta ja sopimus-,
ICT-, yhdyspinta-, omaisuus ja kiinteistö-, tukipalvelu-, vaali- ja viestintäjaosto) hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämiseksi.
Tavoitteena on varmistaa, että hyvinvointialueen kaikki keskeiset toiminnot ja palvelut toimivat asiakkaiden ja henkilöstön kannalta häiriöttä
uudistuksen tullessa voimaan 1.1.2023.
Palvelujaoston rooli on merkittävä ja se on ainut jaosto, johon on palkattu 100 % vastuuvalmistelija. Carita Liljamo on valittu palvelujaoston
vastuuvalmistelijan määräaikaiseen tehtävään. Hän on aloittanut tehtävässä 13.9.2021 ja vastuuvalmistelijan tehtävät jatkuvat 30.4.2022 asti.
Siirtyminen rakenneuudistushankkeesta on sujuva jatkumo palvelujaoston vastuuvalmistelijan tehtävään.
Vastuuvalmistelijan tehtävänä on muun muassa
- Toimia palvelujaoston puheenjohtajana.
- Osallistua osaltaan hyvinvointialueen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen valmisteluun ja selvitysten tekemiseen yhteistyössä alueen
edustajien kanssa.
- Toimia yhteistyössä Rakenneuudistus- ja Tulevaisuuden sote-keskus
-hankkeiden sekä muiden
alueellisten hankkeiden kanssa palvelutuotannon kehittämiseksi.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
Hallitus:
Valtuusto:
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- Etäpalvelukeskuksen (mobiilikeskus) valmistelu yhteistyössä
ICT-jaoston kanssa.
- Muut väliaikaisen valmistelutoimielimen osoittamat tehtävät.
Koska kyseessä on merkittävä kansallinen uudistus ja vastuutehtävä,
on virkavapaan myöntäminen perustelua. Carita Lijlamo on anonut virkavapaata 1.1.- 30.4.2022 väliseksi ajaksi, koska nykyinen virkavapaa
kestää vuoden loppuun saakka.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää myöntää hoitotyön johtaja Carita
Liljamolle virkavapaata 1.1. - 30.4.2022.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100
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Perusturvalautakunnan talouden toteutuminen 1.1. - 31.8.2021
276/02.02.00/2020
Perla 28.09.2021 § 8
Valmistelija: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100

Sosiaalipalvelujen toimintatuotot ovat 0,28 miljoonaa euroa ja toimintamenot -8,9 miljoonaa euroa. Toimintakate on -8,6 miljoonaa euroa.
Toimintakate on toteutunut 68,8 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate on ylittynyt 2,9 % eli -0,37 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Suurimmat ylitykset aiheutuivat henkilökohtaisen avun ja lastensuojelun ennakoimattomista kuluista.
Ikäihmisten palvelualueen toimintatuotot ovat 1,9 miljoonaa euroa ja
toimintamenot -8,4 miljoonaa euroa. Toimintakate on -6,4 miljoonaa
euroa. Toimintakatteesta on toteutunut 68,8 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate on ylittynyt 2,1% eli -0,2 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Ylitykset aiheutuivat pääosin kesän aikaisista henkilöstökustannuksista.
Perusterveydenhuollon toimintatuotot ovat 0,89 miljoonaa euroa ja toimintamenot -8 miljoonaa euroa. Toimintakate on -7,1 miljoonaa euroa.
Toimintakatteesta on toteutunut 78,4 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate on ylittynyt 11,7 % eli -1,1 miljoonaa euroa talousarvioon
verrattuna. Perusterveydenhuollon ylitykset selittyvät koronasta aiheutuvilla kustannuksilla ja lääkärityövoiman ostoilla.
Erikoissairaanhoidon toimintamenot ovat -13,2 miljoonaa euroa.
Toimintakatteesta on toteutunut 67 % talousarvioon verrattuna.
Toimintakate on ylittynyt 0,3 %. Erikoissairaanhoidon kulut ovat pysyneet raamissa.
Perusturvalautakunnan toimintatuotot ajalla 1.1. - 31.8.2021 ovat kirjanpidon mukaan 3,1 miljoonaa euroa ja toimintamenot -38,8 miljoonaa
euroa. Toimintakate on -35,7 miljoonaa euroa. Perusturvalautakunnan
toimintakatteesta on toteutunut 70 % talousarvioon verrattuna. Toimintakate on ylittynyt 3,6 % eli ylitystä on -1,4 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna.
Loppuvuoden ajalta pyrimme noudattamaan tarkkaa talouden seurantaa ja noudattaa talouden tasapainottamistyöryhmän toimenpiteitä.
Mikäli kustannusten kasvua ei saada tasapainotettua, tulemme
anomaan lisätalousarviota.
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Perusturvalautakunnan talouden toteumaraportti 1.1. - 31.8.2021 on
oheismateriaalina.
Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta päättää merkitä talouden toteuman 1.1. 31.8.2021 väliseltä ajalta tiedoksi.
Päätös:
Keskustelun jälkeen perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100
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Ilmoitusasiat
Perla 28.09.2021 § 9
1.

Päätös yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnistä 26.8.2021 asianumero LSSAVI/17011/2020
Wallaton Oy
Puuvillakatu 4 A 2
30100 Forssa
Hakija on pyytänyt yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröintiä siten, että Seinäjoen toimintayksikön toimintakuntia lisätään ilmoituksen mukaisesti.
Wallaton Oy Seinäjoki
Marttilantie 24
60100 Seinäjoki
Toimintakunnat: Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Lapua, Seinäjoki
Toimintayksikön vastuuhenkilö:
* * * * * * * * * * , Sairaanhoitaja
Tehtävä yksikössä: Palvelujohtaja
Tuotettavat palvelut:
Ilmoituksenvaraiset palvelut/ Kotipalvelu/ Kotipalvelu muut vammaiset
Ilmoituksenvaraiset palvelut/ Kotipalvelu/ Kotipalvelu - vanhukset

2.

Päätös Yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröinnistä asianumero LSSAVI/3220/2021
Debora Oy
Melkonkatu 22 B
00210 Helsinki
Hakija on pyytänyt yksityisten ilmoituksenvaraisten sosiaalipalvelujen rekisteröintiä siten, että palvelualat laajenevat (ammatillinen tukihenkilötyö) ja toimintayksikön vastuuhenkilö vaihtuu seuraavasti:
Debora Oy, Seinäjoen toimipiste
Riihitie 3 LH 4
60800 Ilmajoki
Toimintayksikön vastuuhenkilö:
* * * * * * * *, Sosionomi (AMK), tuotekehitystyön
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erikoisammattitutkinto
Tehtävä yksikössä: Tiimiesimies
3.

Päätös yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön nimen
muutoksesta 2.9.2021 asianumero LSSAVI/9726/2021
Yksityisten sosiaalipalvelujen toimintayksikön nimen muutos
Med Group Oy
Jaakonkatu 3
01620 Vantaa
Palvelujen tuottaja on ilmoittanut aluehallintovirastolle
nimen muutoksesta Onni hoiva toimintayksikössä:
Avustaja- ja Kotipalvelut Onni Seinäjoki
Kalevankatu 16
60100 Seinäjoki

4.

Torstaina 4.11.2021 klo 12.00 - 16.00 Lapualla Alajoki-salissa järjestetään MoRa-työseminaari. Seminaari on osa Monitoimijainen
rakenteellisen sosiaalityön toimintamalli tulevai- suuden sosiaali- ja
terveyspalveluissa (MoRa) -tutkimus- ja kehit- tämishanketta. Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on edistää yhteiskunnallista
oikeudenmukaisuutta ja kansalais- ten hyvinvointia.
MoRa-hankkeen pyrkimyksenä on kehittää toimimalli, jossa tätä
tavoitetta edistetään yhdistämällä asiakkaiden, kansalaistoimi- joiden, sosiaalityöntekijöiden, sosiaalijohdon ja poliittisten päättäjien
erilaisia asiantuntijuuksia. Juuri Sinun näkemyksesi on tärkeä osa
kokonaisuutta!
Oheismateriaalina olevasta kutsusta löydät ilmoittautumislinkin ja
seminaa- rin tarkemman ohjelman sekä järjestelyjä koskevaa tietoa. Lisätietoa MoRa-hankkeesta löydät puolestaan hankkeen
netti- sivuilta https://r.jyu.fi/morahanke.

5.
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Perusturvajohtajan ehdotus:
Perusturvalautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.
Päätös:
Perusturvalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Lisätietoja: Perusturvajohtaja Terhi Haapala, puh. 044 438 4100
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Muut asiat
Perla 28.09.2021 § 10
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.53.
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
Pykälä
28.9.2021
1 - 10

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

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

1-2, 4-10

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei
saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 6 §:n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
OikaisuvaatiSeuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
musviranromai- Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
nen ja -aika

Lapuan kaupunki
Perusturvalautakunta
Valtuustontie 8, 62100 LAPUA
sähköposti: kirjaamo@lapua.fi
Pykälät

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän
sisältö ja toi-

Ks. jäljempänä

mittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
Kokouspäivämäärä
Pykälä
28.9.2021
1 - 10

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 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 sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43
PL 204, 65101 Vaasa
Vaihde 029 56 42611
Telekopio 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle valituksen
määräpäivänä virka-ajan loppuun klo 16.15 mennessä.
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää, Lapuan perusturvalautakunnan pöytäkirja nähtävillä
Lapuan kaupungin verkkosivuilla 5.10.2021 alkaen.
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää, Lapuan perusturvalautakunnan pöytäkirja nähtävillä
Lapuan kaupungin verkkosivuilla 5.10.2021 alkaen.
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Pykälät

Valitusaika

päivää
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
OikaisuvaatiOikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava
mus-/valituskir- - päätös, johon haetaan muutosta
jelmän sisältö ja - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
toimittaminen
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava, mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.
Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Yhteystietojen muutoksesta on ilmoitettava viipymättä asiaa käsittelevälle viranomaiselle. Lisäksi
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/ valittajalle voidaan toimittaa.
Valituksessa on ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite).
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan
kuin hallintolain 12 §:ssä/Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen lisää perusteluja.
Uuden vaatimuksen saa kuitenkin esittää vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite
Pykälät
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (250 euroa).
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta:
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Oikaisuohje- ja valitusosoitus hankinta-asioissa 28.9.2021 § 3
Lapuan kaupunki
Perusturvalautakunta

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus
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), tai asia voidaan 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.
A 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 tietoliikenneyhteyk- sien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
B Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneensa tiedon myöhemmin.
Tai
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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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:
Lapuan kaupunki / Perusturvalautakunta
Valtuustontie 8
62100 LAPUA
puh. 06 438 4111
sähköposti: kirjaamo@lapua.fi
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
______________________________________
Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennusurakat

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.
A 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 tietoliikenneyhteyk- sien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.
Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet
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B Tiedoksianto kirjeitse
Hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä. Asianosainen on saanut asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.
Tai
Hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut päätöksestä tiedon
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
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, valittajan vaatimukset ja niiden perusteet sekä 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 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 oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain
(808/2019) 32 §:ssä säädetään.
OIkeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomio- istuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.
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Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain (4010/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallntoasioissa annetun lain 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.
Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
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. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Markkinaoikeuden osoite:
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
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