Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

VÄLIAIKAISEN VALMISTELUTOIMIELIMEN KOKOUS
Aika:

To 10.2.2022 klo 9.00 – 11.56

Paikka:

Teams-kokous

Läsnä:

Ilkka Luoma, pj
Kirsti Ylitalo-Katajisto, 1 vpj, pj § 38-40
Hannele Koski, 2 vpj, pj § 32
Jarmo Haapanen
Sari Haataja
Arja Heikkinen
Petteri Helisten
Juha Jääskeläinen
Jari Karsikko
Päivi Lauri
Marjukka Manninen
Marja-Leena Meriläinen
Jorma Mäkitalo
Urho Möller
Päivi Peltokorpi
Leena Pimperi-Koivisto
Jarkko Raatikainen
Eliisa Tornberg
Juha Torvinen
Anu Tuominen
Anu Vuorinen
Jouni Wikstedt

x, klo 11.48 asti
x
x
x, klo 11.31 asti
x
x
x
x, klo 11.48 asti
x, klo 10.50 asti
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Muut

Antti Ollikainen, suppean pol sr pj
Anne Huotari, suppean pol sr vpj
Jouko Luukkonen, siht
Laura Paloheimo, viestintävastaava
Ilkka Haataja, § 32 ja 33
Jenni Konttila, § 34

x
x
x
x
x
x

§ 27
Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen. Todettiin läsnäolijat.

§ 28
Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen työjärjestyksen 17
§ mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsu lähetetään vähintään 3 työpäivää ennen kokousta. Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja
muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Työjärjestyksen 18 § mukaan kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetetään
ensisijaisesti sähköisesti.
Työjärjestyksen 23 § mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Kokouskutsu on lähetetty sähköisesti joulukuussa 2021 ja esityslista 7.2.2022.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

§ 29
Pöytäkirjantarkistajien valinta
Työjärjestyksen 31 § mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin valitsee kokoukselle pöytäkirjantarkistajiksi Jouni Wikstedtin
ja Jarmo Haapasen.
Päätös:
Pöytäkirjantarkistajiksi valittiin Jouni Wikstedt ja Sari Haataja.

§ 30
Väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtaja
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin hallitus on 24.1.2022 alueen kuntien ja sote-organisaatioiden esityksestä nimennyt väliaikaisen valmistelutoimielimen 2. varapuheenjohtajaksi
Hannele Kosken.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

§ 31
Hyvinvointialueen valmistelun tilannekatsaus
Muutosjohtaja Ilkka Luoma antaa katsauksen hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee tilannekatsauksen tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.

§ 32
Osakkuus Esko Systems Oy:ssä
(Valm: Ilkka Haataja)
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ICT-valmistelussa alueella toimivilla ICT-in-house yhtiöillä on merkittävä rooli. Saavuttaakseen in-house-aseman ja voidakseen tehdä sidosyksikköhankintoja hyvinvointialueen tulee olla ko. in-house-yhtiöiden osakas. Väliaikainen valmistelutoimielin päätti 13.9.2021 hankkia 5 kpl Istekki Oy:n osakkeita, 26.10.2021 18 kpl
Kuntien Tiera Oy:n osakkeita, 7.12.2021 30 kpl 2M-IT:n osakkeita ja 11.1.2022 10 kpl UNA
Oy:n C-sarjan osakkeita. Samalla päätettiin, että esitykset muiden inhouse -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tarjoutunut myymään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle yhden (1 kpl) Esko Systems Oy:n osakkeen hintaan 500 euroa.
Muutosjohtaja Ilkka Luoma PPSHP:n johtajana ja muutosjohtajan 1. sijainen Kirsti Ylitalo-Katajisto Esko Systems Oy:n hallituksen jäsenenä ovat esteellisiä käsittelemään asiaa. Asian
esittelee muutosjohtajan 2. sijainen Hannele Koski.

Muutosjohtajan 2. sijaisen ehdotus:
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue ostaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä yhden (1
kpl) Esko Systems Oy:n osakkeen hinnaltaan 500 euroa. Lisäksi hyvinvointialueen maksettavaksi tulee osakkeen siirtoon liittyvä varainsiirtovero. Hankinta rahoitetaan täysmääräisesti
valtion ICT-rahoituksesta.
Esitykset muiden in-house -yhtiöiden osakkeiden hankkimisesta tehdään myöhemmin.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ilkka Luoma, Kirsti Ylitalo-Katajisto ja Jarkko Raatikainen poistuivat kokouksesta tämän
asian käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana ja esittelijänä toimi muutosjohtajan 2. sijainen Hannele Koski.

§ 33
Asiantuntijaostopalvelun hankinta, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tiedolla johtaminen,
vähimmäistietosisällön tuottaminen alueelliseen tietoallasratkaisuun
(Valm: Ilkka Haataja)
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestäminen on hyvinvointialueen lakisääteinen tehtävä. Suoriutuakseen lakisääteisistä järjestämistehtävistä hyvinvointialueen tulee kyetä seuraamaan, ohjaamaan, valvomaan ja kehittämään toimintaansa. Näitä tehtäviä
varten tarvitaan laadukas tietopohja, tietojen varastointi- ja raportointiratkaisuja (tietoallas)
ja riittävästi osaamista.
Istekki Oy on tarjonnut projektikokonaisuutta, jossa hyvinvointialueen olemassa olevaan tietoaltaaseen rakennetaan kansallisen ohjauksen määrittelemä tiedolla johtamisen kokonaisuus (DigiFinlandin käsitemallit ja käyttötapaukset). Tietoaltaaseen tuotetaan vähimmäistietosisältö ja siihen liittyvät toiminnallisuudet, jotka hyvinvointialue tarvitsee toteuttaakseen tehtäväänsä järjestäjänä ja tuottajana. Tietoa kerätään kattavasti hyvinvointialueen perusjärjestelmistä (perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto, pelastuspalvelut sekä talous- ja henkilöstöhallinto) ja avoimista kansallisista lähteistä (esim. Kuvamittaristo).
Nämä tietosisällöt ja toiminnallisuudet ovat välttämättömiä järjestämislain 29 §:n mukaisen
vähimmäistietosisällön ja niihin liittyvien käyttötapausten toteuttamisessa eri osa-alueille,
kuten esimerkiksi taloudellisuus, saatavuus, asiakaskunta, asiakastarve ja tarve/tarjonta/kysyntä/käyttö.
Hankinnan kokonaiskustannus vuonna 2022 täysimääräisellä työmääräarviolla on 1 783 000
euroa.

Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen tietoaltaaseen rakennettava kansallisen ohjauksen mukainen tiedolla johtamisen kokonaisuus hankitaan sidosyksikköhankintana Istekki Oy:ltä. Hankinnan kokonaiskustannus vuonna 2022 on
enintään 1 783 000 euroa. Hankinta rahoitetaan täysmääräisesti valtion ICT-rahoituksesta.
Käsittely:
Muutosjohtaja täydensi ehdotusta kokouksessa seuraavasti:
Väliaikainen valmistelutoimielin edellyttää, että tiedolla johtamisen ja tietoaltaan rakentamisen hankintaa ohjaa ohjausryhmä, jossa on edustus järjestämistoiminnosta, konsernipalveluista, sote-palvelutuotannosta ja pelastustoimesta. Ohjausryhmä raportoi tietoaltaan rakentamisesta ja hankinnan kustannusten kehittymisestä säännöllisesti hyvinvointialueen tulevalle johtoryhmälle.
Päätös:
Hyväksyttiin muutettu päätösehdotus.
Merk. Jarmo Haapanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.10 - 10.22.

§ 34
Pohjois-Pohjanmaan RRF-hakemus
(Valm: Jouko Luukkonen)
Suomen kestävän kasvun ohjelman (RRF) STM:n osuuden ensimmäinen haku päättyy
18.2.2022. Ensimmäisessä haussa jaetaan enintään 47,5 milj. €. STM:n osuus koko rahoituksesta on 400 milj. €. Toinen haku käynnistyy ennakkotietojen mukaan elokuussa 2022. Valtionavustus on 100 % eli hakijalta ei edellytetä omarahoitusosuutta.
Valtionavustusta voidaan myöntää vain yhdelle hankkeelle kullakin hyvinvointialueella. Ensimmäisessä haussa valtionavustus myönnetään kunnalle tai kuntayhtymälle. Toisessa
haussa avustukset myönnetään hyvinvointialueille.
Ensimmäisessä haussa hankesuunnitelman tulee sisältää toimeenpanosuunnitelma vuodelle 2022 ja alustava suunnitelma hankkeen toteuttamisesta vuosina 2023–2025.
Hakemuksen liitteenä tulee olla kooste, johon merkitään osatoteuttajien sekä alueen sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavien kuntien ja kuntayhtymien hankkeeseen osallistumista
koskevien periaatepäätösten päivämäärät sekä käsittelypäivämäärä hyvinvointialueen väliaikaisessa valmistelutoimielimessä.
Pohjois-Pohjanmaan RRF-hankehakemusta on valmisteltu laaja-alaisessa työryhmässä. Hakemuksen työstämisestä vastaava Jenni Konttila esittelee hakemusta kokouksessa.

Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää hyväksyä osaltaan Pohjois-Pohjanmaan hakemuksen RRF-ohjelmaan. Muutosjohtajalle annetaan oikeus hyväksyä lopullinen hakemus. Hankkeen hallinnoija on Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Muilta kunnilta ja sote-organisaatioilta haetaan sitoumuksen hankkeeseen osallistumisesta.
Päätös:
Hyväksyttiin.

§ 35
Hyvinvointialueen hallintosäännön valmistelu
Hyvinvointialueen hallintosääntö on valmistelussa. Suppea poliittinen seurantaryhmä on
keskustellut asiasta useassa kokouksessa. Hallintosääntöluonnos on ollut myös vastuuvalmistelijoilla kommentoitavana.
Hallinnon vastuuvalmistelija Sari Haataja esittelee hallintosäännön valmistelun tilanteen.
Hallintosääntöön ja organisaatioon liittyen on tullut useita eri toimijoiden kannanottoja. Ne
on jaettu väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenten Teams-kansioon.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee hallintosäännön valmistelutilanteen ja hallintosääntöön/organisaation rakentamiseen liittyvät kannanotot tiedoksi.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Jarmo Haapanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 11.31.

§ 36
Aluevaalien tulokset
Hyvinvointialueen keskusvaalilautakunta on vahvistanut Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaalien tulokset.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin merkitsee aluevaalien tulokset tiedoksi ja toteaa, että aluevaltuuston ensimmäinen kokous pidetään 1.3.2022.
Päätös:

Hyväksyttiin.

§ 37
Sopimuspalokuntien alue- ja palokuntasopimuksia koskevan siirtosopimuksen hyväksyntä
(Valm: Jarmo Haapanen)
Hyvinvointialueen pelastustoimen valmistelussa on työryhmässä 07 Sopimuspalokuntatoiminta valmisteltu siirtosopimusta, jolla Jokilaaksojen ja Oulu-Koillismaan alueen palokuntayhdistyksiä koskevat, 31.12.2022 toistaiseksi voimassa olevat sopimukset siirretään hyvinvointialueen vastuulle 1.1.2023 alkaen.
Siirtosopimuksesta eräitä nostoja:
- Kolmikantainen sopimus: Luovuttava pelastuslaitos – Palokuntayhdistys – Vastaanottava
hyvinvointialue.
- Sivutoiminen sopimushenkilöstö (henkilökohtainen työsopimus) siirtyy liikkeenluovutusperiaatteiden ja –sopimuksen mukaisesti.
- VPK-henkilöstö siirtyy alue- ja palokuntayhdistyssopimusten mukana.
- Välttämättömät/kiireelliset sopimusmuutokset yksittäisen palokuntayhdistyksen osalta
on ennen 1.1.2023 sovittava kolmikantaisesti, sen jälkeen hyvinvointialueen ja palokuntayhdistyksen kesken kahdenvälisesti.
- Huomioitu monipalokuntalaisuuteen mahdollisuus siirtosopimuksen voimassaoloaikana
ja määritelty tuntipalkkojen perustana oleva käytäntö tilanteeseen, jossa monipalokuntalaisuus ylittää nykyisen JOpelan ja OKPelan välisen rajan.
- Sovitaan uusien palokuntasopimusten neuvottelumekanismista ja neuvottelujen käynnistämisestä.
- Tavoiteaikataulu uusille sopimuksille 31.12.2023 + optiovuosi.
- Sovitaan eräistä yleisistä periaatteista ja neuvottelurauhasta. Tavoitteena on, että kaikki
nykyiset sopimuspalokunnat ja palokuntayhdistykset siirtyvät siirtosopimuksen myötä
hyvinvointialueelle.
Siirtosopimusluonnosta on kommentoineet henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Juha Jääskeläinen ja sopimustoimintojen projektipäällikkö Leena Mikkola-Riekkinen. Heidän kommentit on huomioitu nyt esillä olevassa luonnoksessa.
Suppea poliittinen seurantaryhmä asetti tavoitteeksi, että väliaikainen valmistelutoimielin
voisi hyväksyä siirtosopimuksen.
Muutosjohtajan ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy sopimuspalokuntien alue- ja palokuntasopimuksia
koskevan siirtosopimuksen liitteen mukaisesti.
Päätös:
Asia päätettiin palauttaa jatkovalmisteluun.

Merk. Tämä asia käsiteltiin § 34 jälkeen. Jari Karsikko poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 10.50.

§ 38
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöpalveluiden ja niihin liittyvien järjestelmien käyttöönottoprojektin hankinta Monetra Oulu Oy:ltä
(Valm: Jarkko Raatikainen)
Väliaikainen valmistelutoimielin valitsi kokouksessaan 13.9.2021 § 35 Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialueen talous- ja henkilöstöhallinnon palveluntuottajaksi Monetra Oulu Oy:n ja
päätti hankkia sen osakkeen (hinta 1.110 euroa) yhtiön järjestämän osakeannin mukaisesti.
Valmistelutoimielimen kokouksessa 7.12.2021 § 21 hyväksyttiin Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Monetra Oulu Oy:n välisen toimitussopimus ja sen liite ”Alustava projektisuunnitelma asiakkuuden vastaanotto -projektille”.
Monetra Oulu Oy on lähettänyt tarjouksen hyvinvointialueelle Monetran palveluiden ja niihin liittyvien järjestelmien käyttöönotosta. Tarjouksen hinta-arvio on yhteensä 3.720.000 euroa (liite). Tarjous jakaantuu taloushallinnon palveluihin (hinta-arvio 1.833.00 euroa) ja henkilöstöhallinnon palveluihin (1.887.000 euroa). Työ laskutetaan toteutuneen työmäärän mukaan ja palvelutuotannosta tehdään erillinen sopimus.
Muutosjohtaja Ilkka Luoma Montera Oulu Oy:n hallituksen jäsenenä on esteellinen käsittelemään asiaa. Asian esittelee muutosjohtajan sijainen Kirsti Ylitalo-Katajisto.
Muutosjohtajan sijaisen ehdotus:
Väliaikainen valmistelutoimielin päättää, että Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen talousja henkilöstöhallinnon palveluiden ja niihin liittyvien järjestelmien käyttöönottoprojekti hankitaan sidosyksikköhankintana Monetra Oulu Oy:ltä oheisen liitteen mukaisesti. Hankinnan
kokonaiskustannus vuonna 2022 on enintään 3.720.000 euroa. Hankinta rahoitetaan täysmääräisesti valtion ICT-rahoituksesta.
Päätös:
Hyväksyttiin.
Merk. Ilkka Luoma ja Juha Jääskeläinen poistuivat kokouksesta ennen asian käsittelyä klo
11.48. Puheenjohtajana ja esittelijänä toimi tämän jälkeen muutosjohtajan sijainen Kirsti Ylitalo-Katajisto.

§ 39
Seuraavat kokoukset
Muutosjohtajan sijaisen ehdotus:

Todetaan seuraavat kokoukset:
-

Ma 21.2.2022 klo 14 -16

Päätös:
Hyväksyttiin.

§ 40
Kokouksen päättäminen ja oikaisuvaatimusosoitus
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.56.

Ilkka Luoma
Puheenjohtaja

Kirsti Ylitalo-Katajisto
Puheenjohtaja § 38-40

Jouko Luukkonen
Sihteeri
Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen

Jouni Wikstedt
Pöytäkirjantarkastaja

Sari Haataja
Pöytäkirjantarkastaja

Hannele Koski
Puheenjohtaja § 32

MUUTOKSENHAKUKIELTO
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä hyvinvointialuelain 139 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska
päätös koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa:
pykälät:

§ 27 - 31, 35 - 37, 39, 40

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu käräjäoikeuden toimivaltaan
pykälät:

§

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:
pykälät:

§ 32, 33, 34, 38

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta
muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.
Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen väliaikainen
valmistelutoimielin, c/o Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kirjaamo
- postiosoite: PL 10, 90029 OYS
- käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 OULU
- sähköpostiosoite: kirjaamo@ppshp.fi
- puhelinnumero (08) 315 4306
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivää kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei
lueta määräaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kirjaamoon
määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.

VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella aluevalituksella:
pykälät:

-§

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta aluevalituksella vain se, joka
on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.
Jos alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta aluevalituksella myös se, jolla on hyvinvointialuelain 142 § 1 ja 2 momentin nojalla oikeus tehdä
aluevalitus:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- hyvinvointialueen jäsen.
Valitusaika
Aluevalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Hyvinvointialueen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun
pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Valitusperusteet
Aluevalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Viranomainen, jolle valitus osoitetaan on Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
- käyntiosoite: Isokatu 4, 3. krs, 90100 Oulu
- postiosoite: PL 189, 90101 Oulu
- sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
- Faksinumero: 029 56 42841
- Puhelinnumero: 029 56 42800
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos
valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin
toimitettu viranomaiselle
Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

HANKINTOIHIN LIITTYVÄ OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeuksista annetun lain (hankintalaki) 132-135 §:n
mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun
osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Asia voidaan

myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain
25 §:n mukaisen kynnysarvon.
pykälät:

-§

Hankintayksikön oikaisupyyntöön antamaan päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla, jos hankintapäätös ei muutu hankintaoikaisun johdosta.
pykälät:

-§

Muutoksenhakuohjaus annetaan asianosaiselle.

