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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 189
Hallintosäännön 99 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähetettävä kuusi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole
esteenä. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä.
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla.
Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina 11.12.2018 maakuntahallituksen jäsenille
ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille sekä maakuntahallituksen esittelijälle ja
sihteerille.
Kuntalain mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän
kuin puolet jäsenistä on läsnä.
Vt. maakuntajohtaja:
Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 190
Hallintosäännön 119 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.
Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä
tai läsnäolevaa varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin
päätä. Pöytäkirjat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tarpeen vaatiessa muulla tavoin.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
Kristiina Hämäläisen ja Eevakaisa Lehtosalo-Lönnbergin.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 191
Hallintosäännön 109 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa
järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokouskutsussa.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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VUODEN 2019 MAKSUOSUUKSIEN SUORITTAMINEN
283/02.00.01/2011
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 192
Maakuntavaltuuston hyväksymässä vuoden 2019 talousarviossa on jäsenkuntien
maksuosuus 1 956 600 euroa. Perussopimuksen 30 §:n mukaan jäsenkuntien
keskinäinen maksuvelvollisuus määrätään asukaslukujen suhteessa.
Asukaslukutietona käytetään Tilastokeskuksen viimeisintä virallista
asukaslukutilastoa. Tämän mukaisesti lasketut maksuosuudet on esitetty liitteenä
olevassa taulukossa.
Perussopimuksen 30 §:n mukaan maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden
aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.
Perussopimuksen 33 §:n mukaan maksujen erääntymisaikojen tulee olla kaikille
jäsenkunnille yhtenäiset. Ne määrätään maksuunpanon yhteydessä siten, että
kunnille jää vähintään neljäntoista päivän suoritusaika. Maksun viivästyessä
kuntayhtymä perii korkolain 4 §:n 3 momentin mukaisen viivästyskoron.
Taulukossa on esitetty myös Yliopistokampuksen rahoitukseen jäsenkunnilta
kerättävät osuudet.
Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää maksuunpanna liitteessä esitetyt maksuosuudet liiton
menoihin neljännesvuosittain ja määrätä maksuajat seuraavasti:
1. neljännes 14.1. mennessä
2. neljännes 8.4. mennessä
3. neljännes 24.6. mennessä
4. neljännes 14.10. mennessä
Muut osuudet laskutetaan liitteen mukaisina erikseen toimintavuoden aikana.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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VUODEN 2019 TYÖOHJELMAN HYVÄKSYMINEN JA KS 1:N HYVÄKSYMINEN
260/02.00.01/2012
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 193
Maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 3.12.2018 vuosien 2019-2021
taloussuunnitelman ja vuoden 2019 talousarvion.
Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.
Liiton hallintosäännön 38 §:n mukaan maakuntahallitus päättää työohjelmasta ja
siitä johdetusta yleispiirteisestä käyttösuunnitelmasta (käyttösuunnitelma I) ja
päättää omalta osaltaan määrärahojen käytöstä ja oikeuttaa maakuntajohtajan
käyttämään määrärahoja osatehtävien toteuttamiseksi.
Maakuntajohtaja päättää toimiston työsuunnitelmasta ja siitä johdetusta
käyttösuunnitelmasta (käyttösuunnitelma II) ja oikeuttaa töistä vastaavat
käyttämään määrärahoja työsuunnitelman mukaisesti.
Käytännössä tämä merkitsee pelkistetysti sitä, että valtuusto päättää suurista
linjauksista, joita hallitus osaltaan tarkentaa. Toimistossa päätetään toiminnan
käytännön toteuttamisesta.
Työohjelma vastaa rakenteeltaan maakuntavaltuuston hyväksymää
taloussuunnitelmaa. Taloussuunnitelmassa esitettyjä tavoitteita on tarkennettu
kirjaamalla työohjelmaan ne toimenpiteet, jotka tavoitteen toteuttamiseksi on ko.
vuoden aikana tarkoitus tehdä.
Esityslistan liitteenä on vuoden 2019 työohjelma ja siitä johdettu yleispiirteinen
käyttösuunnitelma I.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan vuoden 2019 työohjelman sekä
siitä johdetun yleispiirteisen käyttösuunnitelman (käyttösuunnitelma I) ja päättää
omalta osaltaan määrärahojen käytöstä ja oikeuttaa maakuntajohtajan käyttämään
määrärahoja osatehtävien toteuttamiseksi.
Samalla maakuntahallitus antaa maakuntajohtajalle oikeuden hyväksyä projektien
käyttösuunnitelmat.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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MAAKUNTAVALMISTELUN ICT-KÄRKIHANKKEIDEN ASIANTUNTIJATYÖN HANKINTA 1.6.2018 – 31.8.2018
71/00.01.01/2016
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 194
Päijät-Hämeen liitto saa maakuntavalmistelun ICT-kehittämiseen valtion avustusta.
Osana valtionavustuksen saamista maakunnassa on tehty ICTIII-rahoitusta varten
ICT-kehittämisen toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmassa on
määritelty ICT-kärkihankkeet: perustietotekniikan kunnostaminen, tiedolla
johtamisen ohjelmakokonaisuus, asiakasohjaus-hankkeen digitaaliset ratkaisut
tehokkaan asiakasohjauksen mahdollistamiseksi sekä Heinolan, Sysmän ja
PHHYKY:n potilasjärjestelmien yhdistäminen.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on hankkinut ja käyttänyt edellä mainittujen
kärkihankkeiden sekä hallinnon (yleisvalmistelu) valmisteluun ja toteutukseen
omaa ja ulkopuolista asiantuntijatyötä ajalla 1.6. – 31.8.2018 seuraavasti:
Perustietotekniikan kunnostaminen 275 743,47 €
Asiakasohjaus-hankkeen digitaaliset ratkaisut 44 090,33 €
Hallinto 50 019,29 €
Hankinnat yhteensä 369 853,09 €.
Lisätietoja: ICT-vastuuvalmistelija Petri Pekkala, puh. 044 729 7982
Liite: Selvitys laskutettavasta työstä 6-8.2018
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää hankkia sote-uudistuksen valmisteluun liittyvän
ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön. Hankinnan kokonaisarvo on 369 853,09 €.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO

PÖYTÄKIRJA

Maakuntahallitus

§ 195

11/2018

9

17.12.2018

MAAKUNTAVALMISTELUN ICT-KÄRKIHANKKEIDEN ASIANTUNTIJATYÖN HANKINTA 1.9.2018 –
31.10.2018
71/00.01.01/2016
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 195
Päijät-Hämeen liitto saa maakuntavalmistelun ICT-kehittämiseen valtion avustusta.
Osana valtionavustuksen saamista maakunnassa on tehty ICTIII-rahoitusta varten
ICT-kehittämisen toimeenpanosuunnitelma. Toimeenpanosuunnitelmassa on
määritelty ICT-kärkihankkeet: perustietotekniikan kunnostaminen, tiedolla
johtamisen ohjelmakokonaisuus, asiakasohjaus-hankkeen digitaaliset ratkaisut
tehokkaan asiakasohjauksen mahdollistamiseksi sekä Heinolan, Sysmän ja
PHHYKY:n potilasjärjestelmien yhdistäminen.
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on hankkinut ja käyttänyt edellä mainittujen
kärkihankkeiden sekä hallinnon (yleisvalmistelu) valmisteluun ja toteutukseen
omaa ja ulkopuolista asiantuntijatyötä ajalla 1.9. – 31.10.2018 seuraavasti:
Perustietotekniikan kunnostaminen 423 898,33 €
Tiedolla johtamisen ohjelmakokonaisuus 19 076,11 €
Asiakasohjaus-hankkeen digitaaliset ratkaisut 35 375,33 €
Heinolan, Sysmän ja PHHYKY:n potilasjärjestelmien yhdistäminen 4 176,00 €
Hallinto 37 577,97 €
Hankinnat yhteensä 520 103,74 €.
Lisätietoja ICT-vastuuvalmistelija Petri Pekkala, puh. 044 729 7982.
Liite: Selvitys laskutettavasta työstä 9-10.2018
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää hankkia sote-uudistuksen valmisteluun liittyvän
ICT-kärkihankkeiden asiantuntijatyön. Hankinnan kokonaisarvo on 520 103,74 €.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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MAAKUNTAVALTUUSTON 3.12.2018 KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO
143/00.02.00/2012
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 196
Maakuntavaltuuston kokous pidettiin 3.12.2018 Vierumäen Resort Hotellissa.
Pöytäkirja oli yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaisesti Päijät-Hämeen liiton
toimistossa ja yleisessä tietoverkossa 10.12.2018 alkaen. Ennen nähtäville
asettamista siitä on lähetetty jäljennös kaikkien jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Alkuperäinen pöytäkirja on nähtävänä kokousasiakirjoissa.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuuston kokouksessa 3.12.2018 tehdyt
päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä ja että ne eivät mene
maakuntavaltuuston toimivaltaa ulommaksi, eivätkä muutoinkaan ole lain tai
asetuksen vastaisia ja päättää panna ne täytäntöön.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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LAUSUNTO VALTIOVARANMINISTERIÖLLE IITIN KUNNAN ESITYKSESTÄ MAAKUNNAN VAIHTAMISEKSI
169/00.02.01/2018
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 197
Iitin kunta on esittänyt valtioneuvostolle vuonna 2012, että Iitin kunta siirrettäisiin
Kymenlaakson maakunnasta Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2013 lukien. Iitti on
uusinut esityksensä 2.11.2015 ja on uudestaan kirjeellään 4.9.2018 pyytänyt, että
maakuntauudistuksen pitkittymisen vuoksi ehdotus käsiteltäisiin nykyisen
lainsäädännön perusteella.
Nykyisen lainsäädännössä maakunnan käsite ja maakuntajaon perusteet on
määritelty maakuntalaissa (1159/1997) ja sitä koskevassa hallituksen esityksessä
(HE 169/1997). Maakunta on alue, johon kuuluvat kunnat muodostavat
toiminnallisesti ja taloudellisesti sekä alueen suunnittelun kannalta
tarkoituksenmukaisen kokonaisuuden. Maakunnan alueen määräämisessä
käytettävät keskeiset kriteerit ovat asiointi- ja palveluyhteydet, työssäkäyntiliikenne,
kuntien yhteistoiminta, laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuuluminen, elinkeinoelämän
yhteydet, yhdistystoiminta-alueet sekä kulttuuri- ja historialliset perinteet.
Valtiovarainministeriön pyytää Päijät-Hämeen liiton lausuntoa 21.12.2018
mennessä Iitin kunnan esityksestä maakunnan vaihtamiseksi. Lausunto on
pyydetty myös kaikilta Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson kunnilta.
Asian on valmistellut aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, puh. 044 3719442.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle seuraavansisältöisen
lausunnon: Iitin kunta on oman päätöksensä tueksi jo vuosia sitten valmistellut
varsin laajan tietopaketin. Se tarjoaa seikkaperäisesti tietoa mm. Iitin asiointi- ja
palveluyhteyksistä, työssäkäyntiliikenteestä, kuntien yhteistoiminnasta,
laaja-alueisiin kuntayhtymiin kuulumisesta ja elinkeinoelämän yhteyksistä.
Päijät-Hämeeseen Iitin kunnalla on tiiviit yhteydet erityisesti kuntayhtymien kautta
ja kuntayhteistyössä. Kunta kuluu jäsenenä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymään,
joka tuottaa kunnalle erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja
sosiaalihuollon palvelut. Kuntapalveluyhtiöissä Päijät-Hämeen kuntien kanssa Iitti
on osakkaana Työterveys Wellamo Oy:ssä. Työssäkäynti ja elinkeinoelämän
toiminta on sujuvaa yli kuntarajan Lahden suuntaan, joskin valtatiessä 12 on
merkittäviä parannustarpeita Iitin Kausalan ja Lahden välillä.
Iitin kunta on tänä vuonna tehnyt päätökset Lahden seudun elinkeinoyhtiön Ladec
Oy:n osakkaaksi. Iitin kunta on jo vuoden 2017 alusta liittynyt osakkaaksi Lahden
seudun matkailuyhtiöön Lahti Region Oy:n. Erityisesti elinkeinoelämän verkostot
ovat näin vahvistuneet entisestään Päijät-Hämeen suuntaan. Huomionarvoista on,
että osana maakunta- ja soteuudistuksen valmistelua mm. Kymenlaakson
pelastuslaitos on jo irtisanonut Iitin alueen palokuntasopimukset. Kymenlaakson
maakuntaliitossa maakuntakaavan 2040 valmistelussa on lähdetty olettamasta,
että uusi maakuntakaava hyväksytään maakuntavaltuustossa vuonna 2019, jolloin
Iitti on jo osa Päijät-Hämettä ja näin ollen Iitin kuntaa ja siihen kuuluvia alueita ei
ole otettu huomioon maakuntakaavaa laadittaessa. Maakuntauudistusta on Iitin
kunnassa sekä Päijät-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa valmisteltu uuden
maakuntajaon pohjalta.
Päijät-Hämeen liitto ei ole missään vaiheessa vuodesta 2012 lähtien nähnyt
esteitä Iitin kunnan siirtymiseksi Päijät-Hämeen maakuntaan. Nykytilanne
vaihtamisen viivästymisestä on haitannut Iitin kunnan ja Päijät-Hämeen yhteistä
kehittämistä. Valtioneuvoston tulee mahdollistaa maakunnan vaihtaminen
kiireellisesti, jotta vuosien odottelun jälkeen maakunnan vaihtaminen toteutuisi
vuoden 2019 aikana.
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Päätös:
Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntahallituksen jäsen Kirsi Lehtimäki saapui
kokoukseen klo 8.25.
Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntahallituksen jäsen Sonja Falk saapui
kokoukseen klo 8.30.
Keskustelun kuluessa maakuntahallituksen jäsen Aimo Ryynänen esitti, että
lausuntoon lisätään hallintovaliokunnan mietinnön 19/1997 vp kannanotto:
"Valtioneuvosto päättää maakuntien lukumäärän, alueet ja nimet asianomaisia
maakuntien liittoja ja kuntia kuultuaan."
Myös esittelijä hyväksyi muutosehdotuksen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
yksimielisesti.
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PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON SELVITYS EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN KANSLIALLE OLAVI UUSITALON
KANTELUN JOHDOSTA (EOAK/1285/2018)
50/11.00/2017
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 198
Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia pyytää Päijät-Hämeen liiton toiminnan
osalta selvitystä 30.11.2018 mennessä Olavi Uusitalon esittämään kanteluun
kirjeellään 7.9.2018 ja sen täydennyksillä 2.10.2018 sekä 16.10.2018.
Maakuntahallitusta pyydetään hankkimaan myös kantelun tutkimiseksi tarvittavat
selvitykset ja toimittamaan ne oikeusasiamiehen kansliaan. Hollolan kunnalta on
pyydetty erikseen selvitystä. Oikeusasiamiehen kanslia on esittämämme pyynnön
johdosta myöntänyt lisäaikaa Päijät-Hämeen liitolle selvityksen antamiseen
31.12.2018 mennessä. Selvityspyyntö täydennyksineen ja Päijät-Hämeen liiton
selvitys oikeusasiamiehen kanslialle ovat liitteinä.
Olavi Uusitalon laajennettu kantelu 20.6.2018 sisältää kaikki alkuperäisen 5.3.2018
päivätyn kantelun neljä asiaa:
- varauksen teko Hollolan strategiseen yleiskaavaan Aikkala/Okeroinen /Kehätie kierrätyspuistohankkeelle
- lähellä kaavailtua kierrätyspuistoa sijaitsevien omakotitalotonttien myynti
hankkeen
salassapidon aikana
- kaavoituskatsaus 2017
- asukastilaisuudet, sijoituspaikka/karttakysely ja video, syksy 2017.
Edelle mainittuja asioita on tarkennettu 20.6.2018 ja kaksi uutta kantelua koskeva
asiaa on lisätty:
- liityntä Päijät-Hämeen maakuntakaavaan 2014; muistutukset, Aikkala -nimi ja
merkinnät
- kuntavaalit 9.4.2017
Olavi Uusitalo arvostelee Hollolan kunnan ja Päijät-Hämeen liiton toimintaa
kantelussa tarkoitettua Aikkala/Okeroinen/Kehätie –kierrätyspuistohanketta
koskevassa asiassa. Kantelussa on tiivistetysti todettu Päijät-Hämeen liiton
merkinnät ja tiedot maakuntakaavassa epämääräisiksi, epämääräiset merkinnät ja
nimien käyttö kierrätyspuistohankkeessa ja puolueellinen ja epäonnistunut viestintä
kierrätyspuistohankkeessa.
Päijät-Hämeen liitto vastaa Olavi Uusitalon kanteluun vain niiltä osin, mikä koskee
liiton toimintaa. Päijät-Hämeen liitto ei käsittele selvityksessään kantelun 20.6.2018
liitteenä olevaa 15.1.2018 Hollolan kunnanvaltuutetuille osoitettu lausuntoa eikä
kantelun täydennyksessä 9.10.2018 olevaa Hollolan kunnalle osoitettua
oikaisuvaatimusta.
Kanteisiin on liitetty useita Uusitalon yleisönosastokirjoituksia Etelä-Suomen
Sanomissa, Hollolan Sanomissa ja Seutu4:ssa. Erityisesti Etelä-Suomen
Sanomien Lukijalta palstalla 29.7.2018 julkaistussa kirjoituksessa Uusitalo on
kohdentanut epäasiallisia ja loukkaavia väitteitä liiton erityisasiantuntija Tapio
Ojaseen.
Selvityksen on valmistellut aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen.
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus päättää antaa oikeusasiamiehen kanslialle asialistan liitteenä
olevan selvityksen Olavi Uusitalon kanteeseen ja sen täydennyksiin liittyen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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TIEDOKSISAANTIASIAT
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 199
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt:


Työllisyyskatsaus 10/2018

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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17.12.2018

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 200
Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maakuntajohtajan päätösluettelon päätökset:












JATKOAJAN MYÖNTÄMINEN AIKO-HANKKEELLE SAFEWEAR
–PUETTAVA TURVALLISUUS (66 §)
ERITYISASIANTUNTIJAN OSA-AIKAISUUDEN JATKAMINEN (67 §)
TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELUTEHTÄVIIN (VIESTINTÄSUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN
SUUNNITELLUN MUKAISESTI) (68 §)
MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE
TEKOÄLYN KV VERKOSTOT (69 §)
TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELUTEHTÄVIIN (SOTE-ICT VALMISTELUTEHTÄVÄT) (70 §)
MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN HR-ASIANTUNTIJAN
TYÖSUHTEEN JATKAMINEN (71 §)
MÄÄRÄAIKAISEN TOIMISTOSIHTEERIN PALKKAAMINEN
PROJEKTITOIMISTOON (72 §)
TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELUTEHTÄVIIN (VARAUTUMISEN VALMISTELU) (73 §)
TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELUTEHTÄVIIN (SOTE-VALMISTELUN
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT) (74 §)
MÄÄRÄAIKAISEN ILMASTO- JA ENERGIA-ASIANTUNTIJAN
PALKKAAMINEN (75 §)
TYÖPANOKSEN OSTAMINEN MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN
VALMISTELUTEHTÄVIIN (SOTE-VALMISTELUN
ASIANTUNTIJATEHTÄVÄT) (76 §)

Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi


maakuntajohtajan päätökset 66 - 76

ja päättää, ettei se ota niitä käsiteltävikseen.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
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AJANKOHTAISKATSAUS
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 201
Vt. maakuntajohtaja:
Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsaukset.
- Poliittisen ohjausryhmän kokouspäivät 2019
Päätös:
Vt. maakuntajohtaja Huldén ilmoitti, että lähetystö vierailee 18.12. ministeri
Bernerin luona. Ministerille luovutetaan kannanotto nykyisen rataverkon
kehittämiseksi.
Poliittisen ohjausryhmän kokoukset päätettiin pitää vuonna 2019 maanantaisin
maakuntahallituksen kokouksien jälkeen.
Ehdotus hyväksyttiin.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 202
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Maakuntahallitus 17.12.2018 § 203
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.25.

11/2018
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Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee
vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 168-178,180,184-188

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät 179,181–183

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja – aika
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Päijät-Hämeen liitto
Maakuntahallitus
PL 50
15111 LAHTI
Pykälät 179,181-183
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta
annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Hämeenlinnan oikeustalo
Raatihuoneenkatu 1
13100 HÄMEENLINNA
Kunnallisvalitus

Pykälät

Hallintovalitus

Pykälät

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika
30 päivää
Valitusaika
päivää
Valitusaika
14 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirjelmä
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava





valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet

Valituskirjelmä on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HHL 21 §).Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja
erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava ¹: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät
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Lisätietoja
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain
(1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 250 euroa 1.1.2016
alkaen.
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
¹) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

HANKINTAOIKAISUOHJEET
Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua:
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan
julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella
markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.
I Oikaisuohje
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat
yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja
sähköpostiosoite. Hankintaoikaisua vaativan, laillisen edistäjän tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.
Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä:
 päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
 asiakirjat, joihin vedotaan
 valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.
Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksikön yhteystiedot:
Päijät-Hämeen maakuntahallitus
Postiosoite: PL 50
Postinumero ja toimipaikka: 15111 LAHTI
puh. 044 371 94
sähköposti: toimisto@paijat-hame.fi
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Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Valitusosoitus markkinaoikeuteen
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus
myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai
käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että
ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai
valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin
lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon
seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan
hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset
valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä,
minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on
liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään
valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin
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välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista
viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä,
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi
seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain
eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan
hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle
asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön
kohdassa I mainittuun toimitusosoitteeseen.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2§:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua
markkinaoikeudessa 2 000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on
vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 564 3300
faksi 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

