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51 § KOKOUKSEN AVAAMINEN SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 
 
VATE 51 § 09.11.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Työjärjestyksen 26 §:n 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 5.11.2021. 
 
Päätösesitys.  Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin toteaa 

kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
 
 
52 § TILANNEKATSAUS 
 
VATE 52 § 09.11.2021   DIAARI: 0/ /0 
 
 Puheenjohtaja antaa sote-valmistelua koskevan tilannekatsauksen. 
 

 hankejohtajien aloituspalaveri 
 valmisteluorganisaation rekrytoinnit ja töiden aloittaminen 
 kuntatilaisuuden valmistelu erilaisten tietojen ja materiaalien osal-

ta 
 terveiset vk-vastuuhenkilöverkoston kokouksesta 
 muut ryhmät ja materiaalit 

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee 

annetun tilannekatsauksen tiedoksi. 
 
-.-.- 
 Merkittiin, että puheenjohtaja informoi lisäksi hyvinvointialueneuvot-

telujen aikataulusta Varsinais-Suomen osalta (7.12.2021 klo 9-12). 
Osallistujat: ministeriöt ja THL sekä alueen edustus. 

-.-.- 
 
Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
  
 
 
53 § HYVINVOINTIALUEEN ORGANISAATIOMALLIN VALMISTELU 
 
VATE 53 § 09.11.2021   DIAARI: 0/ /0 
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 Väliaikainen valmistelutoimielin kävi edellisessä kokouksessa 26.10 

tiedoksiantoluontoisesti läpi erilaisia organisaatiomalleja, joita on 
valmisteltu tai valmistellaan eri puolilla maata.  

 
 Hyvinvointialueen organisaatiomallin valmistelu on Vaten keskeisiä 

tehtäviä, joten keskustelua on tärkeä jatkaa säännöllisesti ja käydä 
läpi eri mallien vahvuuksia ja haasteita.   

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että väliaikainen valmistelutoimielin jatkaa 

keskustelua hyvinvointialueen organisaatiomallista. 
 
Päätös Väliaikainen valmistelutoimielin jatkoi keskustelua hyvinvointialueen 

organisaatiomallista ja päätti, että seuraavan kokouksen ajankohtaa 
aikaistetaan tunnilla ja kokous alkaa siten 23.11.2021 klo 12. Kokous 
pyritään pitämään lyhyenä, jonka jälkeen jatketaan organisaatiomal-
lia ja johtamisjärjestelmää valmistelevalla työpajalla klo 15 asti.  

  
 
 
54 § LAAJEMPI YT-FOORUMI 
 
VATE 54 § 09.11.2021   DIAARI: 0/ /0 
  
 Hyvinvointialueen väliaikainen yhteistoimintaelin on 5.11.2021 käsi-

tellyt laajemman YT-foorumin nimeämistä ja päättänyt, että hyvin-
vointialueen kuntia, sairaanhoitopiiriä, erityishuoltopiirejä ja pelastus-
laitosta pyydetään nimeämään YT-foorumiin kaksi edustajaa, jotka 
osallistuvat työparina eli ei ole varsinaista ja varajäsentä. YT-
foorumiin kutsutaan lisäksi yhteistoimintaelimen jäsenet. Laajempi 
YT-foorumi on tarkoitus nimetä Vaten seuraavassa kokouksessa 
23.11.2021.  

 
Päätösesitys Puheenjohtaja esittää, että hyvinvointialueen kuntia, sairaanhoitopii-

riä, erityishuoltopiirejä ja pelastuslaitosta pyydetään kutakin esittä-
mään YT-foorumiin kaksi edustajaa 18.11.2021 mennessä sähkö-
postitse osoitteeseen saija.stenbacka(at)tyks.fi. 

 
-.-.- 
 
Puheenjohtajan kokouksessa muutettu päätösesitys 
 
 Puheenjohtaja esittää, että Varsinais-Suomen väliaikainen valmiste-

lutoimielin pyytää henkilöstöjärjestöjä nimeämään edustajansa pe-
rustettavaan henkilöstöfoorumiin liitteenä olevan korjatun nimeämis-
pyynnön periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti.  

  
 Liite 1 § 54 
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Päätös Päätösesitys hyväksyttiin. 
 
  
  
 
 
55 § MUUT ASIAT 
 
VATE 55 § 09.11.2021   DIAARI: 0/ /0 
  
Päätös  Merkittiin, ettei muita asioita ollut.  
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 Matti Bergendahl 

puheenjohtaja 
Jari-Pekka Tuominen 
sihteeri 
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MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
 

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

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 
Pöytäkirjan pykälät: § 
 
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 
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Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
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 
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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 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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 

 
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. 
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kulu-
essa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 
 

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
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 
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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. 
 

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. 
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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. 
 
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-
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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. 
 
Markkinaoikeuden yhteystiedot: 
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puhelinnumero: 029 56 43300, faksinumero: 029 56 43314 
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 
 


