
   
 

 

  

Viranomainen    Esityslista/Pöytäkirja 13/2022 

Kolpeneen palvelukeskuksen      

kuntayhtymä    

     

Hallitus 
  

 

Kokousaika 

 

 

Tiistaina 20.12.2022 klo 11.30-12.00 

 

Kokouspaikka 

 

 

Teams-kokous 

Saapuvilla olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 

puheenjohtajana) 

 
 

 

 
 

 

 

varsinaiset jäsenet                                       varajäsenet 

Juha Taanila, pj.                                          Tapio Keskimaula 

Auvo Kilpeläinen, varapj.                           Mika Hyväri 

Ulla Ilvesluoto                                             Heli Palolahti 

Risto Niemi                                                  Sinikka Kangas 

Päivi Heiskanen                                           Maarit Ruopsa 

Riitta Näkkäläjärvi                                       Pertti Hemminki 

Sirkka Pikkuvirta                                          Riitta Liinamaa 

 

 Henry Savukoski                                           valtuuston puheenjohtaja 

Veikko Niemelä                                            valtuuston I varapuheenjohtaja 

Minna Muukkonen                                        valtuuston II varapuheenjohtaja 

Anita Lammassaari                                        kuntayhtymän johtaja, esittelijä  

Jaana Koskela                                                vs. talous- ja hallintopääll., pöytäkirjanpitäjä 

                                                                                                                                                                                                                                                         
Kokouksen laillisuus ja päätös-

valtaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Käsiteltävät pykälät 

 
 
 132 § - 136 § 

 
Pöytäkirjan tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja –aika sekä tarkasta-

jien valinta taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja var-

mennus 

Puheenjohtaja                                                                           Pöytäkirjan pitäjä  

 

 
 

Juha Taanila                                                          Jaana Koskela  

 

  

Tarkastusaika ja –paikka              Rovaniemellä 20.12.2022  
 
Allekirjoitukset 

  

pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa                              pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa 

_________________________                                      __________________________________ 

                                                          
 

Pöytäkirja on pidetty yleisesti 

nähtävänä 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n verkkosivuilla 21.12.2022-27.1.2023 (Kuntalaki 140 

§). 

 
Virka-asema ja allekirjoitus                                            

 
                                                                                               Pöytäkirjanpitäjä  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

Kokousaika  Tiistaina 20.12.2022 klo 11.30 

Kokouspaikka Teams-kokous 

 

Pöytäkirjan nähtävänä pito Kolpeneen palvelukeskuksen ky:n verkkosivuilla 21.12.2022-27.1.2023 (Kuntalaki 140 

§) 

 

 

 

Käsiteltävät asiat 

 

132 § Talouden ja suoritteiden toteuma 11/2022 

133 § Joulukuun kuntalaskutus   

134 § Nimikkeen muutos 

135 § Viranhaltijapäätökset   

136 §  Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

 Juha Taanila 

 Juha Taanila 

hallituksen puheenjohtaja  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

132 § Talouden ja suoritteiden toteuma 11/2022 

 

Kuntayhtymän johtaja 20.12.2022 

 

 Talousarvion toteutumiskatsaus marraskuun lopussa 2022. 

 

Kuntayhtymän talousarvion ja suoritteiden toteutumista seurataan hallituksen kokouksissa säännöllisesti. 

 Talouden, suoritteiden ja investointien toteuma ajalta 1.1.-31.11.2022 esitellään kokouksessa.  

 

Johtajan päätösehdotus 

 

Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion talouden, suoritteiden ja investointien toteuman marraskuun 

2022 lopussa.  

 

Hallitus 

 

Hallitus merkitsi tiedoksi talousarvion talouden, suoritteiden ja investointien toteuman marraskuun 2022 

lopussa.  

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

Lisätietoja  Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja 

 

Täytäntöönpano  

  

 ote -  

 

 tiedoksi -  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

133 § Joulukuun kuntalaskutus 

 

Kuntayhtymän johtaja ja vs. talous- ja hallintopäällikkö 20.12.2022 

 

 Joulukuun kuntalaskutuksen perimisestä tai perimättä jättämisestä päättäminen.  

 

 

 Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan 

lainsäädännön voimaanpanosta § 20 mukaan kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) 

6 §:n 1 momentissa tarkoitetut erityishuoltopiirit siirretään varoineen ja velkoineen sekä sitoumuksineen 

hyvinvointialueille 1 päivänä tammikuuta 2023. Näin ollen Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän 

toiminta päättyy 31.12.2022. Laki sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen 

toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 33 §:n mukaan lain 20 §:ssä tarkoitettujen 

kuntayhtymien on katettava kuntayhtymän taseeseen kertynyt alijäämä kuntalain (410/2015) säännösten 

mukaisesti ennen kuntayhtymän siirtämistä hyvinvointialueelle ja HUS-yhtymään. Taseeseen kertyneen 

ylijäämän käsittelystä kuntayhtymän jäsenkunnat päättävät kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti. 

 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän toiminnan päättyessä on kuntayhtymän taseeseen vuonna 

2021 ja sitä ennen kertynyt ylijäämä päätetty palauttaa jäsenkunnille puoleksi perussopimuksen ja puo-

leksi kolmen viimeisen vuoden käytön perusteella (valtuusto 11.11.2022 § 20).   

 

Valtuusto vahvistaa talousarvion tehtävittäin ja hankkeittain sekä hyväksyy hinnoitteluperusteet. Hallitus 

päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä.  Hallitus voi siirtää maksuista päättämiseen liit-

tyvää toimivaltaansa alaiselleen viranomaiselle (hallintosääntö 59 §).  Talousarvio vuodelle 2022 on laa-

dittu 248 774 euroa alijäämäiseksi (valtuusto 11.11.2022 § 19). Marraskuun lopun talouden toteuma on 

noin 1,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talousarvion ja toteuman välinen erotus on yhteensä 1,8 miljoo-

naa euroa. Kuntayhtymän kuntalaskutus kuukausitasolla on noin 1,7 miljoonaa euroa. Koska kuntayhty-

män toiminta on päättymässä, hallituksen tulee pohtia, onko perusteltua kerryttää lisää taseen ylijäämää. 

Hallitus voi päättää joulukuun kuntalaskutuksen perimättä jättämisestä jäsenkuntien osalta, jotta koko 

kuntayhtymän tasolla talousarvio toteutuu suunnitellusti.   

   

 Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa.  

 

Johtajan päätösehdotus 

 

Hallitus päättää, että joulukuun kuntalaskutus laskutetaan hinnaston mukaisesti.   

 

Hallitus 

 

Hallitus päätti, että joulukuun kuntalaskutus laskutetaan hinnaston mukaisesti.   

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta. 

  

 

_________ 

 

Lisätietoja  Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja 

 

Täytäntöönpano  

  

 ote -  

 

 tiedoksi -  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

134 § Nimikkeen muutos 

 

Kuntayhtymän johtaja 20.12.2022 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen suunnittelijan (teknologiset palvelut) toimen ni-

mikkeen muuttaminen erityisasiantuntijan (sosiaalityö) nimikkeeksi 1.1.2023 alkaen.  

 

 

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksessa (Poske) on neljä vakituista tointa: kehitysjohtaja, erityis-

asiantuntija teknologiset palvelut, talous- ja henkilöstösuunnittelija ja suunnittelija teknologiset palvelut. 

Suunnittelijan tointa on hoitanut Maarit Pirttijärvi. Posken kehitysjohtaja esittää, että suunnittelijan (tek-

nologiset palvelut) toimi muutetaan sosiaalityön erityisasiantuntijan toimeksi. Perustelut: Virtu.fi -palve-

luportaali siirtyy Lapin hyvinvointialueella tietohallinnon ja digitaalisten palveluiden alle ja Poske ei enää 

vastaa virtu.fi -palveluportaalista, minkä vuoksi ei tarvita enää digitaalisten palveluiden suunnittelijaa. 

Suunnittelija, teknologiset palvelut vakanssin Maarit Pirttijärveä on kuultu 14.12.2022 ja hän on ilmoitta-

nut siirtyvänsä erityisasiantuntijan uuteen vakanssiin Lapin hyvinvointialueelle tietohallintoon ja digitaa-

lisiin palveluihin.      

 

Johtajan päätösehdotus 

 

Hallitus päättää muuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen teknologisten palvelujen suun-

nittelijan toimen sosiaalityön erityisasiantuntijan toimeksi 1.1.2023 alkaen.  

 

Hallitus 

 

Hallitus päätti muuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen teknologisten palvelujen suunnit-

telijan toimen sosiaalityön erityisasiantuntijan toimeksi 1.1.2023 alkaen.  

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

Lisätietoja  Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja 

 

Täytäntöönpano  

  

 ote - Poske kehitysjohtaja 

 

 tiedoksi -  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

135 § Viranhaltijapäätökset 

 

Kuntayhtymän johtaja 20.12.2022 

  

 Viranhaltijapäätökset ajalla 26.11.-15.12.2022. 

 

 

Luettelo ajalla 26.11.-15.12.2022 tehdyistä viranhaltijoiden päätöksistä jaetaan esityslistan mukana halli-

tuksen jäsenille.   

 

Johtajan päätösehdotus 

 

 Hallitus merkitsee tiedoksi ajalta 26.11.-15.12.2022 tehdyt viranhaltijoiden päätökset ja päättää, että ei ota 

niitä käsiteltäväkseen. 

 

Hallitus 

 

Hallitus merkitsi tiedoksi ajalta 26.11.-15.12.2022 tehdyt viranhaltijoiden päätökset ja päätti, että ei ota 

niitä käsiteltäväkseen. 

 

 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa tämän asian osalta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 

Lisätietoja  Anita Lammassaari, kuntayhtymän johtaja 

 

Täytäntöönpano  

  

 ote -  

 

 tiedoksi -  
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

 136 § Pöytäkirjan tarkastaminen 

 

Yhtymähallitus on kokouksessaan 19.2.2015 § 11 päättänyt ottaa käytännöksi pöytäkirjan tarkastuksen 

osalta pöytäkirjan välittömän tarkastuksen kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään yksimieli-

sesti esityksen tai muutetun esityksen mukaisina. Muilta osin pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan 

sen valmistuttua.  

 

 Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Hallitus  

 Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.00. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

Muutoksenhakukiellot 
Kieltojen pe-

rusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska 

päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

 

Pykälät: 132-133, 135-136 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätök-

siin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

 

Pykälät:  

Hallintolainkäyttölain 5 § 2 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valit-

tamalla (kuten työ- ja virkaehtosopimusten tulkinta ja soveltaminen sekä työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämi-

nen). 

 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Oikaisuvaa-

timus-viran-

omainen ja 

-aika 

 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

 

Pykälät: 134 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, käynti- ja postiosoite sekä sähköpostiosoite ja faksinumero: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus 

Myllärintie 35 

96400 ROVANIEMI 

kirjaamo: kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 -15.00. 

Faksinumero: 016 365 740 

 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta ja sen jäsen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä päi-

vänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

Oikaisuvaatimusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 

asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytä-

kirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itse-

näisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä ar-

kipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaa-

timuksen 

sisältö ja 

muoto 

 

 

 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan 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. 

Oikaisu- 

vaatimuksen 

maksu 

Oikaisuvaatimuskäsittely on maksutonta. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

Valitusosoitus 
Valitus-oi-

keus  

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun pää-

tökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaa-

timuksen. Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 

kunnallisvalituksella myös asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen ja jäsenkunta. 

Valitus-vi-

ranomainen 

ja valitus-

aika 

 

Valitusviranomainen ja osoite: 

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus 

PL 189 

90101 OULU 

Käyntiosoite: Isokatu 4, Oulu 

Sähköpostiosoite: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi 

Telefax: 029 5642 841 

Virka-aika: ma – pe kello 8.00 – 16.15 

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Kunnallisvalitus, pykälät:   Valitusaika 30 päivää 

 

Hallintovalitus, pykälät:   Valitusaika 30 päivää 

 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Pykälät: Valitusaika 

 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 

viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähet-

tämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 

muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Kunnan jäsenen ja jäsenkunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytä-

kirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-

päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valitus- 

perusteet 

Kunnallisvalituksen 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. 

Valituskir-

jelmä 

 

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 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

 

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustajan tai 

asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoi-

tettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet 

Ltk Hallitus Valtuusto 

 

 
 

 

  

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asia-

kirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 

hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. 

Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen 

määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

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: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankoh-

dasta; 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeuden-

käyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 

(1455/2015) säädetään.  

 

Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus 
 

Pykälät: 

 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista han-

kinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaa-

timalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoi-

keuden 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 hankintayk-

sikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä 

määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-päivä, 

vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päätty-

mistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
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Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasia-kirjoi-

neen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 

voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa 

selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti 

on saapunut asianosaiselle myöhemmin. 

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 hal-

lussa. 

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallitus 

Myllärintie 35 

96400 ROVANIEMI 

kirjaamo: kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi 

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen 

voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen 

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden 

käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu han-

kintamenettelyssä 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. 

Tiedoksianto sähköisesti 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä oheisasia-kirjoi-

neen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 

voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa 

selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti 

on saapunut asianosaiselle myöhemmin. 

Muutoksenhakuaika 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta pää-

töksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. 

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä. 

mailto:kolpeneen.palvelukeskus@kolpene.fi
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Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta-päätöksen 

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 dynaami-

sen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa. 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tar-

joaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennai-

sesti puutteellinen. 

 

Valituksen sisältö 

 

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 myöntää. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja 

tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoi-

tettava viipymättä markkinaoikeudelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat 

voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markki-

naoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän 

saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen mää-

räajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

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

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 

(808/2019) 32 §:ssä säädetään. 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 

(1455/2015) säädetään. 

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 hankintayksikölle asian 

saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun 

hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mai-

nittuun osoitteeseen. 
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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 vi-

ranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuin-

ten 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 56 43300 

fax 029 56 43314 

markkinaoikeus(at)oikeus.fi 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

