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17 § KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 
 
 Työjärjestyksen §26 mukaan kokouskutsu lähetetään jäsenille ja 

muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, vähintään neljä päi-
vää ennen kokousta. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen ai-
ka ja paikka sekä käsiteltävä asiat. 

 
 Kokouskutsu on lähetetty 17.9.2021  
 
Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin toteaa 

kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
18 § TILANNEKATSAUS 
 
 Puheenjohtaja antaa sote-valmistelua koskevan tilannekatsauksen. 
 

- tilannekatsaus toimeenpanon vastuuhenkilöverkoston kokouk-
sesta ti 14.9. 

- tilannekuvakeskustelu Varsinais-Suomen osalta 21.9.2021 
- eri työryhmät uudistuksen tiimoilta valtakunnallisesti 
- projektisuunnitelmien ja projektien status 
- järjestö- ja yritysfoorumin perustaminen 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi.  
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin.  
 
 Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsi lisäksi tiedoksi rahoitushaku-

jen haasteet, koska mm. ICT-haku on nyt avattu normaalilla han-
keavustusmallilla, jossa kustannukset rahoitetaan ensin itse ja avus-
tus maksetaan vasta jälkikäteen. 

 
  
 
 
19 § POLIITTISEN SEURANTARYHMÄN ASETTAMINEN SEKÄ 

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 
 
 Voimaanpanolain mukaan väliaikaisella toimielimellä on mahdolli-

suus asettaa poliittinen seurantaryhmä seuraamaan uudistuksen 
toimeenpanoa. Voimaanpanolain mukaan tarkoitus on, että seuran-
taryhmä asetettaisiin hyvinvointialueella edustettuna olevien poliittis-
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ten puolueiden ja ryhmien edustajista. Seurantaryhmän toiminnasta 
aiheutuvat kohtuulliset välittömät kustannukset maksetaan hyvin-
vointialueen väliaikaishallinnon saamista valtionavustuksista. Ko-
koonpanolle tai jäsenille ei voimaanpanolaissa ole määrittelyä. 

 
 Valmistelutoimielin merkitsi edellisessä kokouksessa tiedoksi piirijär-

jestöjen määrittämät poliittisen seurantaryhmän jäsenet ja varajäse-
net sekä puheenjohtajat sekä päätti, että seuraavaan kokoukseen 
valmistellaan virallinen asettamispäätös sekä luottamushenkilöiden 
palkkiosääntö.  

  
 Poliittisen seurantaryhmän palkkiosäännön perusteet ja palkkiot 

noudattavat soveltuvin osin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin oh-
jeistuksia ja päätöksiä. 

 
 Liite 1 § 19 
 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin päättää: 
 

1. asettaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmistelun seu-
raamiseksi ajalle 21.9.2021- 28.2.2022 poliittisen seurantaryh-
män, jonka kokoonpano on seuraavat 19 jäsentä ja heidän henki-
lökohtaiset varajäsenet:   

  
Jäsen Varajäsen 
Minna Arve (Kok) Sini Ruohonen (Kok) 
Ville Valkonen (Kok) Niko Aaltonen (Kok) 
Mari Mikkola, (Kok) Hanna Sirkiä (Kok)  
Juhani Nummentalo (Kok)  Elina Suonio-Peltosalo (Kok) 
Tarja Mäki-Punto-Ristanen (Kok) Sanna Pitkänen (Kok) 
Ari Korhonen (Sdp)  Antti Kotti (Sdp) 
Piia Elo  (Sdp) Minttu Ojanen (Sdp) 
Janne Sjölund (Sdp) Juha Mäkilä (Sdp)  
Niina Alho (Sdp) Päivi Rantanen (Sdp) 
Jerina Wallius (Ps)  Antti Olkinuora (Ps) 
Matti Naavasalo (Ps) Sanna Hirvonen  (Ps) 
Mikael Miikkola (Ps) Mikko Kangasoja (Ps) 
Pekka Kuusisto (Kesk) Jani Kurvinen (Kesk) 
Päivi Maisila (Kesk) Teija Ek-Marjamäki (Kesk) 
Elina Rantanen (Vihr) - 
Pekka Heikkilä (Vihr) - 
Katri Kapanen (Vas) Kaisa Vallavuori (Vas) 
Jaakko Lindfors (Vas) Jukka Kärkkäinen (Vas) 
Regina Koskinen (Rkp) Ghita Edmark (Rkp) 

 
2. että seurantaryhmän puheenjohtajana toimii Minna Arve, 1. vara-

puheenjohtajana Ari Korhonen ja 2. varapuheenjohtajana Mikael 
Miikkola   
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3. hyväksyä liitteenä 1. olevan luottamushenkilöiden palkkiosään-

nön, jonka mukaan poliittisen seurantaryhmän palkkiot suorite-
taan.  

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
20 § YHTEISTOIMINTAELIMEN PERUSTAMINEN 
 
VATE 7.9.2021 Hyvinvointialueen väliaikaishallinto tekee hyvinvointialueita sitovia 

henkilöstöä koskevia päätöksiä ja sopimuksia toimivaltansa (voi-
maanpanolaki, 8§) rajoissa. Tämän vuoksi väliaikaishallinnolla on 
velvollisuus noudattaa yhteistoimintalain periaatteita. 

 
 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin perustaa väliaikai-

sen yhteistoimintaelimen toimikaudekseen 1.9.2021-28.2.2022. Toi-
mikaudella korostuvat hyvinvointialueen aloittamiseen liittyvät, val-
misteluhenkilöstön yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat, kuten työ-
terveyshuollon järjestäminen, työsuojelun organisoiminen sekä val-
misteluhenkilökunnan työ- ja virkasuhteen ehtoihin liittyvät asiat. 
Toinen merkittävä asia on henkilöstötiedonkeruuseen valmistautu-
minen ja sitä koskevat menettelyohjeet luovuttavissa ja vastaanotta-
vassa organisaatioissa. Väliaikaisen yhteistoimintaelimen tehtävänä 
on toimikaudellaan: 
 käsitellä tarvittavat hyvinvointialueen määräaikaisessa palveluk-

sessa olevan henkilöstön yhteistoimintakäsittelyä vaativat asiat 
 käsitellä hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön tiedonkeruuseen 

ja siirtoon valmistautumiseen liittyvät asiat 
 

 Hyvinvointialueen yhteistoimintaelin muodostetaan yhteistoimintalain 
14 §:n mukaisesti tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. Väliaikais-
hallinto nimeää yhteistoimintaelimen työnantajaedustajat. 

 
 Ensimmäisen yhteistoimintaelimen kokouksen kutsuu koolle työnan-

tajan edustaja. Ensimmäisessä kokouksessa yhteistoimintaelin valit-
see keskuudestaan (järjestön edustaja) puheenjohtajan ja varapu-
heenjohtajan. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että pyydetään kunnallisten pääsopijajärjestö-

jen esitykset hyvinvointialueen väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen 
nimettävistä henkilöstön edustajista seuraavin periaattein 20.9.2021 
mennessä sähköpostitse osoitteeseen saija.stenbacka(at)tyks.fi: 
 JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), 2 jäsentä ja 

heille varajäsenet 
 JAU (Julkisen alan unioni) 2 jäsentä ja heille varajäsenet 
 SOTE ry. (Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.), 2 

jäsentä ja heille varajäsenet 
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 Puheenjohtaja esittää, että Väliaikaisen yhteistoimintaelimen työan-

tajaedustajiksi nimetään: 
 väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtaja ja varalle vara-

puheenjohtaja 
 henkilöstövalmistelusta vastaava johtaja ja varalle johtava suun-

nittelija 
 
Päätös Vate päätti  
 

1. pyytää kunnallisten pääsopijajärjestöjen esitykset hyvinvointialu-
een väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen nimettävistä henkilöstön 
edustajista seuraavin periaattein 20.9.2021 mennessä sähköpos-
titse osoitteeseen saija.stenbacka@tyks.fi, 

 JUKO (Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö), 2 jäsentä ja 
heille varajäsenet 

 JAU (Julkisen alan unioni) 2 jäsentä ja heille varajäsenet 
 SOTE ry. (Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry.), 2 

jäsentä ja heille varajäsenet ja  
 

2. että työantajaedustajat nimetään seuraavassa kokouksessa sa-
malla kun Vate merkitsee tiedoksi kunnallisten pääsopijajärjestö-
jen esitykset henkilöstön edustajista. 

-.-.- 
 
VATE 21.9.2021 Esitykset hyvinvointialueen väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen ni-

mettävistä henkilöstön edustajista on pyydetty ma 20.9.2021 men-
nessä, joten päätösesitys annetaan kokouksessa. 

 
Päätösesitys Kokouksessa annattavan esityksen mukaan  
 
-.-.- 
 
Kokouksessa annettu päätösesitys  
 
 Puheenjohtaja esittää, että hyvinvointialueen väliaikainen valmistelu-

toimielin  
 

1. merkitsee tiedoksi kunnallisten pääsopijajärjestöjen hyvinvointi-
alueen väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen nimeämät seuraavat 
jäsenet ja varajäsenet:  
 
Jäsen Varajäsen 
Hannele Heine (VSSHP, SLL) - 
JUKO 

Päivi Slama (Turku, SLL - JUKO) 

Helena Pelkonen (Turku, 
TALENTIA - JUKO) 

Soile Mäkinen (Raisio, STHL – 
JUKO) 

Niina Kankaanpää (VSSHP, JYTY 
– JAU) 

Päivi Oikarinen (Turku, JYTY – 
JAU) 

Janne Sjölund (VSSHP, JHL – Iris Pitkäaho (Turku, JHL – JAU) 
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JAU) 
Jaana Rönnholm (Turku, Super – 
SOTE Ry) 

Jaana Dalèn (VSSHP, Super – 
Sote Ry) 

Jussi Rantanen (VSSHP, Tehy – 
Sote Ry) 

Pia Jormakka (Turku, Tehy – Sote 
ry.) 

 
2. nimeää hyvinvointialueen väliaikaiseen yhteistoimintaelimeen 

seuraavat työnantajaa edustavat jäsenet ja varajäsenet:   
 

Jäsen Varajäsen 
Matti Bergendahl Tuomas Heikkinen 
Saija Stenbacka Kristiina Uutela 
Sinikka Valtonen Tuija Mäki 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
21 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN TALOUSARVIO 
 
 Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvio on 

laadittu ensimmäisten työsuunnitelmien ja rekrytointisuunnitelmien 
pohjalta. STM:n myöntämä valtionavustus on yhteensä 1 384 600 
euroa vuodelle 2021. Valtionavustus on siirtomäärärahaa. Talousar-
vio on alla. Valtionavustuksen käyttökohteet tarkentuvat syksyn 2021 
aikana toimeenpanon valmistelun myötä. 

 
 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen talousarvio vuodelle 2021

Tuotot
Valtionavustus 1 384 600

Menot
Henkilöstökulut 510 000 36,8 %
Palvelujen ostot 665 000 48,0 %
Materiaalikulut 75 000 5,4 %
Vuokrat 85 000 6,1 %
Muut kulut 49 600 3,6 %

Yhteensä 1 384 600

Ylijäämä/alijäämä 0
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Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy 

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2021 talousarvion esi-
tyksen mukaisesti.  

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
22 § VÄLIAIKAISHALLINNON HENKILÖSTÖN REKRYTOINNIN JA PALKKAUKSEN 

PERIAATTEET 
 
 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin päättää työjärjes-

tyksen 14 §:n mukaan väliaikaishallinnon valmistelun henkilöstöä 
koskevat linjaukset (mm. rekrytoinnin ja palkkauksen periaatteet, 
henkilöstöedut, sopimukset ja henkilöstöjohtamisen periaatteet)  

 
 Hyvinvointialueen väliaikainen valmistelutoimielin voi ottaa henkilöitä 

määräaikaiseen virka- tai työsopimussuhteeseen siten, että määräai-
ka päättyy viimeistään 31.12.2023 (voimaanpanolaki, 10 §). 

 
 Henkilöstöjohtaja Saija Stenbacka on valmistellut liitteenä olevan 

esityksen palvelussuhteiden keskeisistä seikoista.  
 
 Liite 1 § 22 (toimitetaan ennen kokousta) 
 
 Lisäksi VATE:n työntekijöille tulee tarjota työterveyshuolto sekä laki-

sääteinen työsuojelu. Palkattavien henkilöiden määrä on pieni, jonka 
vuoksi ehdotuksena on, että työterveyshuollon osalta osapuolten 
henkilöstö saisi työterveyshuollon joko a) omasta kotiorganisaatiosta 
tai b) LRTT Oy:stä ja ulkopuolelta palkattavat henkilöt LRTT Oy:stä. 
Työsuojelu toteutettaisiin siten, että henkilö olisi VSSHP:n työsuoje-
lun alla, mikäli hänen fyysinen työntekemispaikka on VSSHP:n tilois-
sa ja omasta kotiorganisaatiosta, mikäli hänen fyysinen työnteke-
mispaikka on siellä. 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin käy lähe-

tekeskustelun VATE:n palvelussuhteisiin liittyvistä seikoista.  
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
23 § VIESTINNÄN PERIAATTEET 
 
 Hyvinvointialueen rakentaminen edellyttää hyvin aktiivista muutos-

viestintää. Esityslistan liitteenä on viestintäsuunnitelman ensimmäi-
nen versio. 
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 Liite 1 § 23 Viestintäsuunnitelma Sote- ja pela-uudistus Varsinais-

Suomessa - kohti varsinaissuomalaisten hyvinvointialuetta.  
  
 Suunnitelma sisältää seuraavia esityksiä viestinnän käynnistämisek-

si.  
 

- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen palveluviestinnässä ja 
markkinoinnissa käytettäväksi nimeksi ja suuntaa antava linjaus 
brändihierarkiasta tuodaan päätettäväksi ensimmäiseen alueval-
tuustoon (3/2022) 

- Viestinnän johtamisjärjestelmä. VATE:n ja hyvinvointialueen val-
mistelevaa viestintää johtaa VATE:n puheenjohtajisto. Lisäksi 
puheenjohtajisto käyttää viestinnän osalta VATE:n puhevaltaa eli 
voi antaa toimielimen puolesta julkisia lausuntoja yleisesti VATEa 
koskevista aiheista ja hyväksyy ulkoisen viestinnän ennen julkai-
sua. Kaikki ulkoinen viestintä toimitetaan VATE:n sähköpostijake-
lulla ennen julkaisua. VATE:n operatiivisesta viestinnästä vastaa 
VATE:en nimetty VSSHP:n viestintäjohtaja. Hyvinvointialueen 
viestinnän suunnittelua ohjaamaan perustetaan epävirallinen 
viestinnän ohjausryhmä. Ohjausryhmä kokoontuu kerran kuussa. 
Ohjausryhmän jäsenet, yht. 5, kutsutaan tehtävään (2 VATE:n jä-
sentä, muutosorganisaation viestinnästä vastaava henkilö, kun-
tien viestinnän edustaja sekä VATE:en nimetty viestinnän edusta-
ja).  

- Viestintä VATE:n päätöksistä. VATEn päätöksistä viestitään läh-
tökohtaisesti kokousta seuraavana arkipäivänä.  Kokouksen asia-
listat ja pöytäkirjat julkaistaan suomeksi vsshp.fi-internetsivuilla 
(ja myöhemmin, kun sivusto muunnetaan VATE:n käyttöön 
vssote.fi-sivustolla). Asialistat julkaistaan kokousta edeltävänä 
päivänä. Pöytäkirjat julkaistaan niiden tarkastamisen jälkeen 

- Hyvinvointialueen valmisteluvaiheen väliaikainen verkkosivusto 
2021. Vuoden alussa avattu vssote.fi-sivusto (= tulevaisuuden 
sotekeskus ja rakenneuudistushankkeiden yhteinen sivusto) val-
jastetaan VATE:n ja tulevan hyvinvointialueen väliaikaiseen käyt-
töön. Väliaikainen sivusto avataan 1.11.2021 mennessä. Tätä 
varten varataan keskeiset domainit kuten vshyvinvointi.fi, varsi-
naissuomenhyvinvointi.fi, VShyvinvointialue.fi ja varsinaissuo-
menhyvinvointialue.fi ja ohjataan niistä liikenne em. sivustolle. 

 
Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy 

liitteenä 1 olevan viestintäsuunnitelman. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
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24 § VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN VAKUUTUSASIAT 
 
 Käytännön työnantajatoimien pystyyn saamiseksi hyvinvointialueen 

tulee ottaa lakisääteinen tapaturmavakuutus. Vaten päätöksenteon 
kannalta ja myöhemmin vuonna 2022 hyvinvointialueen muiden toi-
mielimien kannalta myös hallinnon vastuuvakuutuksen on perusteltu. 
Muita vakuutuksia ei tarvittane valmisteluaikana eli ennen järjestä-
misvastuun siirtymistä 1.1.2023. 

 
 Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen osalta tariffit ovat sidoksissa 

vuosittaiseen palkkasummaan, aiempaa vahinkokehitystä ei ole ja 
työn luonne on matalariskistä toimistotyötä. Hallinnon vastuuvakuu-
tuksen osalta ehdotus on 5 milj. euron vakuutusmäärä.  

 
 Vakuutuskustannuksiin vaikuttaa edellä todetusti hyvinvointialueen 

palkkasumma, vastuuvakuutuksen hinta tulee em. korvausmäärästä 
ja lisäksi kustannuksena on vakuutusmeklarin palkkio. Talousjohtaja 
Arja Pesonen on valmistellut asiaa, mutta tarjoukset eivät ole vielä 
saapuneet. Kokonaisuudessa kyse on lähtökohtaisesti noin 10 000 
euron vuosikustannuksesta.  

  
 Hyvinvointialueen vakuutukset vuoden 2023 alusta alkaen valmistel-

laan erikseen. 
 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin valtuuttaa 

talousjohtaja Arja Pesosen hankkimaan lakisääteisen tapaturmava-
kuutuksen, hallinnon vastuuvakuutuksen sekä vakuutusmeklaripal-
velut siten, että ne ovat voimassa vuoden 2022 loppuun asti. 

 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin täydennyksellä, jonka mukaan tapaturma-

vakuutuksen liitetään suppea etätyövakuutus. 
 
  
 
 
25 § MUUT ASIAT 
 

Väliaikainen valmistelutoimielin kävi keskustelua seuraavista asioista 
- NHG selvitys ja tulevan hyvinvointialueen toimiva johto vs. nyt 

valmisteluorganisaatioon palkattavat hankejohtajat ja muu projek-
tihenkilöstö 

- rekrytointi- ja valintaprosessit  
- osapuolten kyky vapauttaa nykyisistä tehtävistä motivoituneita 

henkilöitä Vaten hankkeisiin 
o kuntien irtautumissuunnitelmat ja Vaten rekrytoinnit ja vir-

kavapaudet sekä mahdolliset keskinäinset virka-avut. Asi-
an läpikäynti kuntajohtajakokouksessa 

o asiaan liittyen päätettiin lisäksi laatia osapuolille viesti jaet-
tavaksi myös organisaatioiden omissa viestintäkanavissa. 
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Pääviesti on kannustaa hakemaan mukaan valmistelutyö-
hön sekä osaltaan selkiyttää moniulotteista rekrytointiko-
konaisuutta 

- kuntien ennen 1.1.2023 kilpailuttamien ja HVA:lle siirtyvien sopi-
musten hankintakausien pituus ja muut periaatteet sekä kunnille 
tarjotut irtaimistojen leasing-rahoitukset  

- Varsinais-Suomen hyvinvointialueen koordinaatiovastuusta liitty-
en kaksikielisten hyvinvointialueiden yhteistyösopimuksen laati-
minen sekä siihen liittyvä hankerahoitus 

 
 
 
 
  
  
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Matti Bergendahl 

puheenjohtaja 
Jari-Pekka Tuominen 
sihteeri 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

Pöytäkirjan pykälät: 17, 18, 22, 25 § 
 
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytän-
töönpanoa. Sovellettava lainkohta: kuntalaki 136 §. 
 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Pöytäkirjan pykälät: 19, 20, 21, 23, 24 § 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea 
muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 
Oikaisuvaatimusoikeus 

 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen 
jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon 
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämises-
tä.  
 
Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikai-
suvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayh-
tymän hallitus. 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kirjaamo 
Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU 
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, rakennus 11 A, 2. krs, 20520 TURKU 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tyks.fi 
Faksinumero: 02 313 3613 
Puhelinnumero: 02 313 0000 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallises-
ta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 
1) päätös, johon haetaan oikaisua 
2) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
3) millä perusteella oikaisua vaaditaan 
4) tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan an-

taa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoi-
te. 

 
VALITUSOSOITUS (KUNNALLISVALITUS) 

 
Pöytäkirjan pykälät: § 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella 
vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen. 
 
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen 
hakea muutosta kunnallisvalituksella myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kuntayhtymän jäsen-
kunta ja sen jäsen. 
 

Valitusaika 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämises-
tä.  
 
Kunnan jäsenen ja kuntayhtymän jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän 
päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 
1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
3) päätös on muuten lainvastainen. 
 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
 

Valitusviranomainen 
 
Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle: 
 
Turun hallinto-oikeus 
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Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU 
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, Turku 
Puhelinnumero: 029 56 42400, faksinumero: 029 56 42414 
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodos-
ta. 
 
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 valitta-
jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muu-
toksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyn-
tiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 
kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toi-
mittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muu-
tokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tul-
leeseen seikkaan. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomiois-
tuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 
 

VALITUSOSOITUS (HALLINTOVALITUS) 
 
Pöytäkirjan pykälät: § 
 
Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella. 
 

Valitusoikeus 
 
Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, jonka valitusoikeudesta laissa erikseen sääde-
tään. Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viran-
omaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 
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Valitusaika 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen va-
litusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän ku-
luttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen 
saapumispäivänä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-
näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensim-
mäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusviranomainen 
 
Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle: 
Turun hallinto-oikeus 
Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU 
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2–4, Turku 
Puhelinnumero: 029 56 42400, faksinumero: 029 56 42414 
Sähköpostiosoite: turku.hao@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodos-
ta. 
 
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 valitta-
jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muu-
toksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeuden-
käyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enem-
män 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 esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muu-
tokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tul-
leeseen seikkaan. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta; 



Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä 
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen väli-
aikainen valmistelutoimielin 

 
Kokouspvm 
21.09.2021 

15 

 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomiois-
tuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 

 
MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN 
 

Pöytäkirjan pykälät: § 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oi-
kaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi.  
 

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 

Oikeus hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiseen 
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankin-
talaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikai-
su). Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallis-
tumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asi-
anosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 
 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa-
nut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston auki-
oloajan päättymistä. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaati-
muksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Mikäli päätös annetaan tiedoksi sähköisesti, vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon hankinta-
päätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettä-
vissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pi-
detään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyk-
sien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on 
saapunut vastaanottajalle myöhemmin. 
 
Mikäli tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa-
neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä ta-
pahtuneen myöhemmin. 
 
Mikäli päätös annetaan todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kulu-
essa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 
 

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
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Hankintaoikaisuvaatimus tehdään kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kir-
jallisesta muodosta. 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käy-
tävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole han-
kintayksikön hallussa. 
 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 
hallitus. 
 
Oikaisuvaatimusviranomaisen yhteystiedot: 
 
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kirjaamo 
Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU 
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, Turku, rakennus 11 A, 2. krs 
Puhelinnumero: vaihde 02 313 0000, faksinumero: 02 313 3613 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@tyks.fi 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00 
 

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE 
 

Oikeus valituksen tekemiseen 
 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asi-
an markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankin-
tayksikön 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 yk-

sinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoi-
keus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos: 
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa 
hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 
146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos: 
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai 
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 

Muutoksenhakuaika 
 
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koske-
vasta päätöksestä. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. 
 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan 
päättymistä. 
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Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on teh-
nyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus kos-
kee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankinta-
järjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapaukses-
sa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja han-
kintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 

Muutoksenhaku suorahankinnassa  
 
__ Suorahankintaa koskeva ilmoitus 
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa 
koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kulu-
essa ilmoituksen julkaisemisesta. 
 
__ Jälki-ilmoitus suorahankinnasta 
Hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa kos-
kevaa ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suo-
rahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 
 
__ Ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta eikä jälki-ilmoitusta 
Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa 
koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty. 
 
__ Sopimusta koskeva ilmoitus  
Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoi-
tetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on 
tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. 
 
Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisesti, vastaanottajan katsotaan saaneen tiedon hankin-
tapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytet-
tävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana 
pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyk-
sien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on 
saapunut vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Mikäli tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saa-
neen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä ta-
pahtuneen myöhemmin. 
 
Mikäli päätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 
 

Valituksen muoto ja sisältö 
 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodos-
ta. 
 
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; 
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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 myön-
tää. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valitta-
jan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muu-
toksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle. 
 
Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyn-
tiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän 
kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimit-
taa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen 
uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muu-
tokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tul-
leeseen seikkaan. 
 
Valitukseen on liitettävä: 
1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alka-

misen ajankohdasta; 
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 

viranomaiselle. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomiois-
tuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. 
 

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto 
 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 
 

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 
 
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava han-
kintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava han-
kintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. 
Ilmoitus on toimitettava yllä ”Oikaisuvaatimusviranomainen” -kohdassa mainittuun Varsinais-
Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamon 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) sääde-
tään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhan-
nusaatto tai arkilauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä 
sen jälkeen. 
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Markkinaoikeuden yhteystiedot: 
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelinnumero: 029 56 43300, faksinumero: 029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 
 


