Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2019

06.05.2019

Julkinen

1 (26)

Kokoustiedot
Aika

06.05.2019 maanantai klo 14:00 - 16:10

Paikka

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet jäsenet
Antti Kivelä, puheenjohtaja
Pekka Kantanen, 1. varapuheenjohtaja
Jaakko Kosunen, 2. varapuheenjohtaja
Nelli Berg-Väänänen
Tiina Kaartinen
Leila Savolainen
Erkki Virtanen
Harri Auvinen
Minna Reijonen
Jarmo Nykänen, varajäsen
Leila Saramäki, varajäsen

Muut saapuvilla olleet
Jarmo Pirhonen, kaupunginjohtaja
Jari Kyllönen, apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Vähäkangas, apulaiskaupunginjohtaja
Jari Saarinen, vs. apulaiskaupunginjohtaja
Sari Raassina
Markku Rossi
Tuula Väätäinen
Kirsi Soininen, markkinointijohtaja
Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja
Emilia Rönkkö, hankesuunnitteluarkkitehti
Hannu Väänänen, toimitilajohtaja
Panu Kangasniemi, rakennuttaja
Heikki Vienola, hallintojohtaja
Asiat

esittelijä

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
klo 14.50 – 15.40
klo 14.50 – 15.40
klo 14.50 – 15.40
pöytäkirjanpitäjä

122 - 129 §

Allekirjoitukset
Antti Kivelä
puheenjohtaja
Pöytäkirjan tarkastus

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä

Kuopiossa, 13.5.2019

Tiina Kaartinen

Harri Auvinen

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2019

06.05.2019

Julkinen

2 (26)

Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä
Tarkastettu pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Kuopion kaupungin verkkosivuilla www.kuopio.fi/paatoksenteko 15.5.2019.

Heikki Vienola
pöytäkirjanpitäjä
Muutoksenhakukiellot

Kuntalain 136 §:n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi
tehdä §:ien 122 – 124 ja 128 - 129 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Muutosta ei voi hakea valittamalla §:iin 126 - 127, koska päätöksestä voidaan
tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus.

Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset
Pöytäkirjaan liitetään oikaisuvaatimusohjeet §:ien 126 - 127 osalta
liite A
Pöytäkirjaan liitetään hankintaoikaisuohje §:n 125 osalta
liite C
sekä seuraava valitusosoitus §:n 125 osalta
liite D
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122 §

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
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122 §
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätösehdotus

Puheenjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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123 §
Pöytäkirjantarkastajat

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat jäsenet Tiina Kaartinen ja Harri Auvinen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Tiina Kaartinen ja Harri Auvinen.
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Kasvun ja oppimisen lautakunta

23 §

§ 124

23.4.2019
Asianro 3496/10.03.02.01/2019

Varhaiskasvatuksen hankesuunnittelu: koillinen kaupunkialue ja keskusta-alue
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.4.2019 23 §
Tilahallintapäällikkö Tanja Karpasto
Kasvu ja oppiminen / tila- ja hankintapalvelut
Hankesuunnittelun taustaa ja tavoitteet
Koillinen kaupunkialue
Koillisen kaupunkialueen hankesuunnittelun taustalla on syksyllä 2018 valmistunut tarveselvitys: kasvanut päivähoitopaikkojen tarve sekä nykyisten
päiväkotitilojen tekninen kunto. Hankesuunnittelussa tutkittavaksi alueeksi
on rajattu Itkonniemen, Männistön ja Linnanpellon pienalueet sekä niiden
varhaiskasvatuksen toiminnan järjestämisen tarpeet. Alueen päiväkodit toimivat vanhoissa kiinteistöissä, jotka kaikki eivät ole alun perin rakennettuja
päiväkotikäyttöön. Tästä syystä tilat eivät kaikilta osin vastaa nykypäivän tarpeita ja varhaiskasvatussuunnitelmien tavoitteita. Jönköpingin ja Männistön
päiväkotien teknisestä kunnosta johtuen on niiden osalta päädytty korvaavaan
uudisrakennusvaihtoehtoon.
Alueen päiväkodeissa (Jönköpingin, Männistön ja Linnanpellon päiväkodit)
toimii tällä hetkellä 7 päivähoitoryhmää (n.130 lasta). Lisäksi Vuorilinnan ja
Pikkulinnan väliaikaisten päiväkotien kapasiteetti on yhteensä 8 ryhmää (n.
105 lasta). Pikkulinnan kapasiteetissa on huomioitava erityistä tukea tarvitsevien lasten sijoittuminen ko. päiväkotiin. Alueen lapsia on jouduttu sijoittamaan muille alueille noin neljän ryhmän verran. Väestöennusteen mukainen
kasvu tarkoittaa lisäkapasiteetin tarvetta 1 - 2 ryhmän verran. Kokonaisuutena koillisen kaupunkialueen päivähoidon kapasiteettitarve on yhteensä n. 21
lapsiryhmää.
Alueen esiopetusta järjestetään Pohjantien koululla (4 ryhmää) ja Vuorilinnassa (2 ryhmää). Toimintavuodeksi 2019 – 2020 esiopetusta on suunniteltu
Pohjantien koululle 3 ryhmää ja Vuorilinnaan 1 ryhmä. Tulevana toimintavuonna Inkilänmäki – Männistö –alueella esiopetusikäisten määrän painopiste muuttuu Pohjantieltä Kettulan koulun oppilaaksiottoalueelle.
Hankesuunnittelun tavoitteena on ollut vastata Kuopion koillisen keskustaalueen päivähoitotarpeeseen ja löytää kustannustehokkaat ja kestävät tilaratkaisut. Hankesuunnittelussa on tutkittu mahdolliset uudisrakentamis-, kiinteistökehitys-, ja olevien yksiköitten laajennusvaihtoehdot. Hankesuunnitelmassa esitetään, että Jönköpingin ja Männistön päiväkotien sekä PikkuLinnan väliaikaisen päiväkodin korvaava 8-ryhmäinen (156 lasta) uudisrakennus toteutetaan ulkopuolisen investorin toteuttamana uudisrakennukse-
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na, jonka Tilakeskus vuokraa pitkällä vuokrasopimuksella. Uuden päiväkodin
sijoituspaikaksi esitetään rakentamatonta Y-tonttia Männistönkadulla, nk.
Latarin korttelin itäreunalla, jossa on rakennusoikeutta 2000 k-m2, ja joka on
asemakaavassa tarkoitettu päiväkodin tontiksi. Korttelin länsireunassa, vuonna 1903 valmistuneessa puurakennuksessa sijaitsee nuorisotalo Latari, jossa
toimivat myös avoimen päiväkodin ryhmät sekä kerhoryhmät viitenä aamupäivänä viikossa. Jatkosuunnittelussa on tarpeen tarkastella alueen suunnittelua kokonaisuutena, joka palvelisi sekä varhaiskasvatuksen toimintaa, että
alueen asukkaita monipuolisesti.
Keskusta-alue
Keskusta-alueen hankesuunnittelun taustalla on syksyllä 2018 valmistunut
tarveselvitys. Keskusta-alueen päivähoitopaikkojen (kunnalliset ja yksityiset
palvelut) määrä on alueen lapsimäärään nähden suurempi, koska keskustaalue palvelee myös muita kaupunginosia. Osa perheistä hakee hoitopaikkaa
keskustasta, koska perhe ei ole saanut lapselleen hoitopaikkaa omalta asuinalueeltaan. Hoitopaikkaa haetaan keskustasta myös työ- tai opiskelupaikan sijainnin vuoksi. Keskustan alue on vetovoimainen hyvien liikenneyhteyksien ja
kätevän joukkoliikenteen vuoksi. Keskusta-alueella toimivat myös yksityiset
päiväkodit; Saksalainen päiväkoti ja Steiner-päiväkoti Pikku-Saima, Kasarmirakennuksessa toimiva Englantilainen leikkikoulu sekä satama-alueella toimiva päiväkoti Pikku-Leijona. Lisäksi keskusta-alueella sijaitsee koko kaupunkia
palveleva kunnallinen Haapaniemen vuorohoitopäiväkoti. Näiden päiväkotien
asiakkaat tulevat pääosin muilta alueilta kuin keskustan alueelta.
Hankesuunnittelussa tutkittavaksi alueeksi on rajattu Keskusta, Niirala, Haapaniemi-Siikalahti, Rönö ja lähisaaret, ja niiden toiminnan järjestämisen tarve. Kunnallisen päivähoidon tiloissa (Alava, Harjula, Haapaniemi, Kasarmipuisto, Maljapuro, Minna, Niirala) yhteensä toimii tällä hetkellä 39 ryhmää
(646 lasta). Väestöennusteen perusteella keskustan alueen päivähoidon tarpeen kasvuksi on arvioitu n. neljä lapsiryhmää, jolloin kokonaistarve alueella
on 43 ryhmää vuoteen 2025.
Uusimmat keskusta-alueen päiväkotirakennukset on tehty 1960-luvulla. Pääosa keskustan päiväkodeista toimii 1800- ja 1900-luvun taitteessa rakennetuissa kiinteistöissä, jotka tarvitsevat lähitulevaisuudessa peruskorjauksen.
Verkostosta poistuvien huonokuntoisten tilojen johdosta korvaavat tilat tarvitsevia ryhmiä on 12.
Hankesuunnitelman tavoitteena on ollut järjestää korvaavat tilat verkostosta
poistuville päiväkodeille sekä lisätilat lapsimäärän kasvusta johtuvalle tarpeelle. Hankesuunnittelussa on tutkittu mahdolliset uudisrakentamis-, kiinteistökehitys-, ja olevien yksiköitten laajennusvaihtoehdot. Hankesuunnitelmassa on päädytty esittämään nykyisen huonokuntoisen kiinteistön purkamista osoitteessa Lastentie 5, ja uudisrakennuksen toteutusta kyseiselle tontille. Uusi keskustan päiväkoti toteutetaan kaupungin omana investointina
6:lle lapsiryhmälle (120 lasta). Erillisenä jatkohankkeena selvitetään Health
Cityn alueen päiväkodin hankinta vuokratiloina.
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Kustannukset ja tavoiteaikataulu
Koillinen kaupunkialue:
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan päiväkodin investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio, jonka mukainen kokonaiskustannus esitetylle ratkaisulle on 6 565 000 € (alv. 0%). Kohde vuokrataan pitkäaikaisella sopimuksella Tilakeskukselle, ja edelleen käyttäjille kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Alustavan aikatauluarvion mukaan koillisen kantakaupungin uusi päiväkoti voisi aloittaa toimintansa 1/2021. Kokonaisvuokra 54.269€/kk jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti: Pääomavuokra (korko 4%, poisto 30v.) 21,09
€/kk/hum2, ylläpitovuokra 6,98 €/kk/hum2.
Keskusta-alue:
Hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa toteutettavan päiväkodin investointikustannuksista on laadittu tavoitehinta-arvio, jonka mukainen kokonaiskustannus esitetylle ratkaisulle on 5 760 000 € (alv. 0%). Käyttäjille kohde vuokrataan kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.
Alustavan aikatauluarvion mukaan keskustan uusi päiväkoti voisi aloittaa
toimintansa 8/2021. Kokonaisvuokra 46.291€/kk jakaantuu pääoma- ja ylläpitovuokraan seuraavasti: Pääomavuokra (korko 4%, poisto 30v.)
24,73€/kk/hum2, ylläpitovuokra 6,98 €/kk/hum2.

Vaikutusten arviointi

-

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy koillisen kaupunkialueen ja keskusta-alueen hankesuunnitelmat.

Liitteet

3496/2019Koillisen kaupunkialueen päiväkoti / Hankesuunnitelma
(liitteineen)
3496/2019 Keskusta alueen päiväkoti / Hankesuunnitelma (liitteineen)

Viiteaineisto
Valmistelija
Emilia Rönkkö
Tanja Karpasto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5089
puh. +358 44 718 4130

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä tilahallintapäällikön esityksen ja esittää hankesuunnitelmat edelleen hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle.
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Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Tanja Karpasto, Emilia Rönkkö, Arja Heiskanen ja Tuula Nuotio poistuivat
kokouksesta klo 17.22 tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Liitteet

1
2

3496/2019Koillisen kaupunkialueen päiväkoti / Hankesuunnitelma
(liitteineen)
3496/2019 Keskusta alueen päiväkoti / Hankesuunnitelma (liitteineen)

Valmistelija
Emilia Rönkkö
Tanja Karpasto
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 5089
puh. +358 44 718 4130

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö oli kokouksessa kuultavana asiakohdassa. Toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja rakennuttaja Panu Kangasniemi olivat läsnä asiaa käsiteltäessä. He poistuivat kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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§ 125

Asianro 3717/02.08.00.01/2019

Läntisen maaseutualueen koulu ja päiväkoti KVR-urakka
Toimitilajohtaja Hannu Väänänen
Tilakeskuksen toimitilajohtaminen
Läntisen maaseutualueen uuden koulun ja päiväkodin tarveselvitys valmistui
vuoden 2016 lopussa ja hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 24.9.2018. Hankesuunnitelman mukaisesti Hirvilahden, Kaislastenlahden ja Rytkyn koulut muodostavat tulevaisuudessa yhden koulun ja päiväkodin lähipalvelukeskuksen. Uusi lähipalvelukeskus mitoitetaan 160 oppilaalle
(lk 0-6) ja 2-3 päiväkotiryhmälle. Uudisrakennuksena toteuttava lähipalvelukeskus sijaitsee nykyisen Kaislastenlahden koulun tontilla. Entiset Kaislastenlahden koulun rakennukset puretaan ja Hirvilahden sekä Rytkyn koulut siirtyvät kiinteistökehityskohteiksi.
Viitesuunnitelman mukainen alustava hankekoko n. 2900 brm². Hankesuunnitelman mukaisesti rakennus toteutetaan hirsirunkoisena P3 –paloluokan
rakennuksena varustettuna automaattisella sammutuslaitteistolla. Rakennettava tontti sijaitsee alueella, jossa on haja-asutusalueen vesiosuuskunnan vesijohtoverkko, joten automaattinen sammutuslaitteisto varustetaan lisäksi mitoituksen vaatimuksen mukaisilla vesisäiliöillä. Lämmitysmuotona kohteessa
on maalämpö sekä lisänä sähköntuotannossa oma pienimuotoinen 30 m2 aurinkoenergiakenttä.
Koulun ja päiväkodin mitoituksen lähtökohtana on tiloissa samanaikaisesti
olevien lasten enimmäismäärä 230 (tilapaikkaluku). Tilaohjelman hyötyala
2256 hym2 muodostuu koulun opetustiloista ja oppilasauloista, päiväkodin tiloista sekä yhteiskäyttötiloista, hallinnollisista tiloista ja aputiloista. Lisäksi
kokonaisuuteen kuuluvat oppilashuollon/terveydenhuollon tilat. Erillisessä
huoltorakennuksessa sijaitsee teknisiä tiloja sekä varastotilaa. Vapaa-ajankäyttöön sekä harrastustoimintaan soveltuvat yhteiskäyttötilat toimivat alueen asukkaitten kohtaamispaikkana.
Kaislastenlahden nykyisen koulun tontti on kaupungin omistuksessa. Tontille
1960 –luvulla rakennetut ja huonokuntoiset entiset koulu- ja päiväkotirakennukset talousrakennuksineen puretaan uudisrakennuksen tieltä. Uuden lähipalvelukeskuksen mitoitus edellyttää lisäksi tontin laajentamista, Tämä edellyttää myös koulun pihan läpi kulkevan tien siirtämistä. Uusi Pesäkiven tien
tielinjaus on esitetty viitesuunnitelmassa. Maanhankinta ja kiinteistöjen vaihtokaupat maanomistajien kanssa ovat toteutuneet.
Tavoitehinta-arvion mukainen kokonaiskustannus hankesuunnitelman mukaiselle ratkaisulle on 9 miljoonaa euroa (alv 0%). Kaupungin talousarviossa
investointihankkeelle on vuosille 2018 – 2020 varattu 9 miljoonaa euroa.
Hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti hanke toteutetaan peruskaupungin taseeseen hyödyntäen KVR-urakkamuotoa (kokonaisvastuu-urakka), jossa
urakoitsija suunnitteluttaa ja toteuttaa kohteen alusta loppuun asti ns. avaimet käteen periaatteella.
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KVR-urakka sisältää hankinta-asiakirjojen mukaisesti uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen, teknisen piharakennuksen, pihavaraston ja jätetilan rakentamisen sekä kyseisiä toimintoja palvelevien pihojen ja pallokenttäalueiden
sekä paikoitustilojen rakentamisen liikenneyhteyksineen teknisten ja kaupallisten asiakirjojen sekä viitesuunnitelmien pohjalta. Lisäksi KVR-urakoitsijalle kuuluu olemassa olevien rakennusten ja rakennelmien purkutyöt, tarvittavien suunnitelmien tekeminen, lupa-asiakirjojen laatiminen sekä tarvittavien rakennuslupien hakeminen tilaajan nimiin.
Hankkeen alustavan aikataulun mukaan toteutussuunnittelu alkaa urakoitsijan kilpailutuksen ja sopimusten allekirjoittamisen jälkeen 6/2019, rakennustyöt käynnistyvät nykyisten rakennusten purkutöillä sekä tie- ja maarakennustöillä 7/2019. Hankkeen valmistumisajankohta urakkaohjelman mukaan
on 6/2021. Urakoitsijan kanssa neuvotellaan kohteen valmistumisesta jo
12/2020 edellyttäen, ettei aikataulun kiristämisellä hankesuunnitelman mukaiseksi aikatauluksi ole vaikutusta hintaa ja tilat toteutetaan tästä huolimatta
turvallisiksi ja terveiksi. Uudishankkeen toteuttamisen ajaksi Kaislastenlahden koulun ja päiväkodin väistötilat sijoittuvat uuteen Hiltulanlahden kouluun ja päiväkotiin.
Kuopion Tilakeskus on pyytänyt 23.1.2019 päivätyllä hankintailmoituksella
tarjouksia Läntisen koulun ja päiväkodin toteuttamisesta KVR-urakkana.
Hankintamenettelynä on ollut avoin menettely, jossa tarjoukset tuli jättää
viimeistään 12.4.2019 klo 12.00. Määräaikaan mennessä saapui kuusi tarjousta. Tarjoukset avattiin Kuopion Tilakeskuksessa 12.4.2019 klo 12.30 alkaen.
Tarjoukset jätti Rakennusliike Kuoma Oy, Rakennusliike Lapti Oy, Rakennusliike U. Lipsanen Oy, Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy, Rakennustyö Salminen Oy ja YIT Suomi Oy.
KVR-urakoitsijan valintaperusteena on halvin hinta. Hankinta-asiakirjoissa
on esitetty vaatimukset ja hankinnan toteuttamisen ehdot, jotka tarjousten tulee täyttää. Halvimman tarjouksen 7.228.075 € jätti Rakennustyö Salminen
Oy. Tarjous täytti esitetyt vaatimukset ja oli muutenkin tarjouspyynnön mukainen. Tarjouksen selonottoneuvottelut käytiin tarjoajan kanssa viikolla 17.
Vaikutusten arviointi

Vaikutusten ennakkoarviointi on kokouspöytäkirjan liitteenä.

Esitys

Esitän, että kaupunginhallitus valitsee Läntisen maaseutualueen koulun ja
päiväkodin KVR-urakoitsijaksi Rakennustyö Salminen Oy:n ja valtuuttaa
Kuopion Tilakeskuksen toimitilajohtajan allekirjoittamaan hankkeen KVRurakkasopimuksen.

Liitteet

3

3717/2019 Liite Vaikutusten arviointi

Viiteaineisto

1

3717/2019 Tarjousten avauspöytäkirja

Valmistelija
Panu Kangasniemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 5234

Kuopion kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

15/2019

12 (26)
125 §

06.05.2019

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy toimitilajohtajan esityksen.

Päätös

Rakennuttaja Panu Kangasniemi, toimitilajohtaja Hannu Väänänen ja hankesuunnitteluarkkitehti Emilia Rönkkö olivat kokouksessa kuultavina asiakohdassa. He poistuivat kokouksesta kuulemisen jälkeen.
Keskusteltuaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan
tekemän päätösehdotuksen.
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Kasvun ja oppimisen lautakunta
§ 126

24 §

23.4.2019
Asianro 3385/01.01.00/2019

Päiväkodinjohtajien virkojen perustaminen kasvun ja oppimisen palvelualueella varhaiskasvatuspalveluissa 1.8.2019 alkaen
Päätöshistoria
Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.4.2019 24 §
Kasvatusjohtaja Juha Parkkisenniemi
Kasvun ja oppimisen tuen koordinointipalvelutVarhaiskasvatus ja
oppilashuolto
Kuopion eteläiselle alueelle on valmistumassa kaksi uutta päiväkotia. Toinen
aloittaa toimintansa Hiltulanlahdessa 1.8.2019 alkaen ja toinen Saaristokaupungin Kuikkalammella, arviolta 1.1.2020. Kyseiset päiväkodit ovat kokonaan
uusia päiväkotiverkostossa ja kaupungista ei poistu kyseisten päiväkotien
valmistumisen yhteydessä muita päiväkoteja. Tästä syystä kaupungissa ei
myöskään vapaudu päiväkodinjohtajan virkoja.
Hiltulanlahden ja Saaristokaupungin alueilla ei ole lastenhoidon ja esimiestyön näkökulmasta mahdollista yhdistää hallinnollisesti useita päiväkoteja eli
kyseiset uudet päiväkodit tarvitsevat omat johtajansa. Lisäperustelun edelliseen muodostaa myös tulevien päiväkotien suuri koko. Hiltulanlahden ja
Kuikkalammen päiväkodit tulevat molemmat olemaan 8-ryhmäisiä päiväkoteja ja tarvitsevat omat johtajansa.
Talousarviossa 2019 on huomioitu Hiltulanlahden päiväkodin valmistuminen
ja tulevan johtajan palkkarahat 1.8.2019 alkaen. Kuikkalammen päiväkodin
johtajan palkkarahoja ei ole budjetoitu vuodelle 2019. Päiväkoti valmistuu
tammikuun alussa 2020, mutta johtaja on välttämätöntä rekrytoida syksyn
aikana ennen päiväkodin valmistumista, jotta hän pääsee osallistumaan mm.
päiväkodin kalustamiseen sekä henkilökunnan rekrytointiin.

Vaikutusten arviointi

Edistää lapsiperheiden hyvinvointia ja asioinnin sujuvuutta alueella

Esitys

Esitän, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy perusteet päiväkodinjohtajien virkojen perustamiselle, ja että kasvun ja oppimisen lautakunta esittää edelleen kaupunginhallitukselle päiväkodinjohtajien virkojen perustamista 1.8.2019 alkaen. Virkojen sijoituspaikat ovat tässä vaiheessa uudet päiväkodit, Hiltulanlahden päiväkoti sekä Kuikkalammen päiväkoti.
Kelpoisuusvaatimuksena päiväkodin toiminnasta vastaavan johtajan tehtävään on kelpoisuus varhaiskasvatuslain 26 tai 27 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin tehtävään ja vähintään kasvatustieteen
maisterin tutkinto sekä riittävä johtamistaito. Kelpoisuudessa huomioidaan
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varhaiskasvatuslain 75 § Henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös.
Viran palkkaus määräytyy KVTES:n hinnoittelukohdan 05VKA020 mukaan.
Päiväkodinjohtajan palkka on työn vaativuuden arvioinnista riippuen 2993,41
- 3134,19 €/kk.

Päätösehdotus

Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Vähäkangas
Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää hyväksyä kasvatusjohtajan esityksen.

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Työnantajapalvelu puoltaa esitystä.

Valmistelija
Juha Parkkisenniemi
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 4008

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus hyväksyy kasvun ja oppimisen lautakunnan esityksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 127

Asianro 3880/00.04.02/2019

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous 17.5.2019

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous pidetään 17.5.2019.
Kokouksessa esitellään sairaanhoitopiirin ajankohtaiskatsaus ja taloussuunnittelun 2020 lähtökohdat.
Sairaanhoitopiirin hallitus toivoo, että tilaisuuteen osallistuisi kuntien ylin
virkamies- ja luottamushenkilöstöjohto sekä terveydenhuollosta vastaava virkamiesjohto.

Liitteet

4

3880/2019 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntakokous 17.5.2019

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus nimeää edustajansa kokoukseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen ja nimesi edustajikseen kokoukseen Antti Kivelän, Sari Raassinan, Jaakko Kosusen ja Allu Koskisen.
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Perusturva- ja terveyslautakunta

22 §

§ 128

23.4.2019
Asianro 1425/01.01.00/2019

Valtuustoaloite / "koulupsyykkarien" virkojen perustaminen perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueelle
Päätöshistoria
Perusturva- ja terveyslautakunta 23.4.2019 22 §
Vs. terveysjohtaja Pertti Lipponen
Terveyspalvelujen tukipalvelut
Valtuutetut Tuula Väätäinen, Marja Berg ja 45 muuta valtuutettua ovat tehneet 11.2. 2019 valtuustoaloitteen ”koulupsyykkarien” virkojen perustamisesta
perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueille ratkaisuna lisääntyneeseen
lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen tarpeeseen.
Vastaus valtuustoaloitteeseen:
Useamman vuoden ajan on ollut nähtävissä lasten ja nuorten psykososiaalisten ongelmien lisääntyminen ja ulkopuolisen avun tarpeen kasvu niin Kuopiossa kuin valtakunnallisesti. Valtuustoaloitteessakin (11.2.2019) todetusti
Kuopion kaupungissa toimivat lasten ja nuorten ns. matalan kynnyksen paikat, Perheneuvola ja SIHTI Nuorten vastaanotto, ovat ruuhkautuneet, samoin
lähetteelliset Lasten mielenterveysyksikkö sekä Nuorten mielenterveysyksikkö
sekä KYSissä toimivat lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian poliklinikat.
Palvelualueuudistuksen myötä Kuopion kaupunki ja KYS laativat kolmiportaisen hoidonporrastuksen mallin vuonna 2011. Kaikkien hoitotahojen ruuhkaannuttua viime vuosina, hoidonporrastuksen kriteerit ovat hämärtyneet ja
yhä vaikeampia asiakastapauksia joudutaan ottamaan vastaan matalan kynnyksen palveluissa. Kun ns. seuraava porras ei vedä, lähetteitä pompotellaan
paikasta toiseen ja vastaanottanut taho joutuu kannattelemaan asiakkuutta.
Matalan kynnyksen palvelut Perheneuvola ja SIHTI Nuorten vastaanotto saavat lähetteitä jatkohoidon järjestämiseksi, joka ei kuitenkaan ole näiden yksiköiden perustehtävä.
Valtuustoaloitteessa esitetään koulupsyykkareiden tehtävien perustamista
Kuopion kouluille, johon esitykseen terveyspalveluilta on pyydetty vastinetta.
Valtuustoaloitteen tiimoilta 1.3.2019 tapasivat oh, ma. palvelupäällikkö Anneli
Reinikainen, apulaisylilääkäri Saija Roine, johtava psykologi Arja Veijalainen,
terveydenhoidon palvelujen päällikkö Hanna-Mari Tanninen, palveluesimies
Maiju Tirri, kasvun ja oppimisen tuen päällikkö Miia Uotinen sekä perusopetuspäällikkö Mika Kuitunen.
Em. asiantuntijat kuvasivat (LIITE 1) tällä hetkellä kouluilla ja oppilaitoksilla
toimivat ammattiryhmät ja yhteistyötahot. Luokanopettajat, tuntiopettajat,
lehtorit, erityisopettajat, opinto-ohjaajat sekä koulunkäynnin ohjaajat toimi-
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vat mm. perusopetusyksikön alaisuudessa. Koulupsykologit ja –kuraattorit
toimivat koulukuraattori- ja psykologipalveluiden alaisuudessa ja koululääkärit ja –terveydenhoitajat terveydenhoitoyksikön alaisuudessa. Tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa tekevät mm. nuorisotyön työntekijät. Perheneuvola,
SIHTI Nuorten vastaanotto, LNMY sekä KYSin lasten- ja nuorisopsykiatrian
klinikat toimivat yhteistyössä koulun verkoston kanssa tapauksissa, joissa
lapsella/nuorella on jo oleva mielenterveyden ongelma tai epäily siitä.
Kuopion alueella on yhteensä 40 ala-, ylä-, yhtenäis- ja erityiskoulua peruskouluikäisille sekä toisen asteen oppilaitoksina lukiot ja Savon Ammatti- ja
aikuisopisto.
Vuonna 2014 voimaan tulleen oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan kunnan on järjestettävä kouluille ja oppilaitoksiin (lähipalveluna) oppilashuollon
palvelut, joita tarjoavat psykologit, kuraattorit, terveydenhoitajat ja lääkärit.
Opetushenkilöstöllä on velvollisuus ohjata lapsi/nuori keskustelemaan psykologin tai kuraattorin kanssa, mikäli arvioi sen olevan tarpeen. Henkilökohtainen keskusteluaika psykologille tai kuraattorille täytyy järjestää 7 koulupäivän
kuluessa, kiireellisissä asioissa samana tai seuraavana päivänä. Oppilas- ja
opiskelijahuoltolaki ei tunne psyykkareita.
Valtuustoaloitteen pohjalta em. asiantuntijat pohtivat psyykkareiden lainsäädännöllistä asemaa ja kuinka psyykkarien työ olisi mahdollista yhteen sovittaa
oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa määriteltyjen ammattiryhmien kanssa. Millä
keinoin yhteistyötä jo olemassa olevien toimijoiden kanssa pystyttäisiin kehittämään niin, ettei psyykkareista muodostuisi erillistä lisätahoa, jonka kautta
lapsi/nuori soljuu seuraavan tahon avun piiriin tai ettei psyykkari tekisi päällekkäistä työtä muiden kouluilla toimivien palveluiden kanssa.
Useimmilla Kuopion peruskouluilla ja oppilaitoksilla on tilaongelmia ja toimivat ja asianmukaiset työtilat puuttuvat nykyisin työskenteleviltä terveydenja oppilashuollon työntekijöiltä monella koululla. Psyykkareiden mahdollinen
työtila kouluilla pohditutti em. asiantuntijoita.
Psyykkaritoiminnasta on hyviä kokemuksia, etenkin kunnista, joissa lakisääteisiä palveluita ei ole pystytty järjestämään asianmukaisesti psykologien tai
kuraattorien rekrytoinnin vaikeuden vuoksi. Toisaalta käytännön tasolla on
tullut esille haasteita nimenomaan työnkuvien päällekkäisyydessä ja toiminnan yhteensovittamisessa suhteessa muihin kouluilla toimiviin palveluihin.
Mm. Oulun kaupunki on luopunut psyykkareista oppilashuoltolain tultua
voimaan. Kouvolassa psyykkarit ovat toimineet kouluilla vuodesta 2010 alkaen ja kaupungissa on lisäksi nuorisoneuvola. Ylä-Savon Sotessa psyykkaritoiminta on koettu hyvänä, mutta samalla on koettu, että työnkuvan ja yhteistyön osalta on tehtävä selkiyttämistä.
Toistaiseksi ei ole olemassa näyttöön perustuvaa tietoa siitä, millaisiin tuloksiin psyykkaritoiminnalla on päästy.
Psyykkaritoimintaa olisi hyvä pilotoida pienimuotoisesti TA2020 valmistelun
yhteydessä sovittavassa laajuudessa. Tarkka tehtävän- ja yhteistyönkuvaus
olisi laadittava ennen pilotointia yhteistyössä kouluilla ja oppilashuollossa
toimivien sekä yhteistyötahojen kesken. Pilotointiajan tulisi olla riittävän pitkä ja pilotoinnille olisi asetettava tavoitteet ja tuloksia olisi arvioitava säännöllisin, sovituin väliajoin. Asemointia tulisi myös pohtia tarkkaan.
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Em. asiantuntijat korostavat, että jo olemassa olevia ja toimivaksi todettuja
lakisääteisiä palveluja, kuten kuraattoripalveluja, tulisi vahvistaa valtakunnallisten suositusten mukaisiksi ennen uuden ammattiryhmän perustamista.
Myös toiminnallista yhteistyötä nykyisten toimijoiden kesken tulee vahvistaa
resurssilisäyksen ohella.
Lisäksi em. asiantuntijat toteavat, että lasten ja nuorten kanssa tehtävässä
työssä merkittävässä roolissa tällä hetkellä näyttäytyvät vanhemmuuteen ja
perheiden tilanteisiin liittyvät haasteet. Lapsen / nuoren hyvinvoinnilla ja
vanhempien voimavaroilla on vahva keskinäinen yhteys. Vahvistamalla vanhemmuutta sekä vanhempana toimimista voidaan edistää lapsen hyvinvointia
ja terveyttä.

Esitys

Liitteet

Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy edellä olevan selvityksen ja antaa
sen vastauksenaan valtuustoaloitteeseen.
1425-2019-1 Aloite 745994_1_1.pdf
Kouluilla toimivat ammattiryhmät ja yhteistyötahot tällä hetkellä II.pdf

Viiteaineisto
Valmistelija
Anneli Reinikainen
Pertti Lipponen
Hanna-Mari Tanninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6333
puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6513

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jari Saarinen
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyy va, terveysjohtajan esityksen.

Päätös

Merkittiin, että johtava psykologi Arja Veijalainen oli kokouksessa läsnä klo
15.35 – 16.34 tämän asian käsittelyn ajan.
Perusturva- ja terveyslautakunta hyväksyi yksimielisesti vs. apulaiskaupunginjohtaja ehdotuksen.
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Liitteet
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1425/2019 Valtuustoaloite
1425/2019 Kouluilla toimivat ammattiryhmät ja yhteistyötahot tällä
hetkellä

Valmistelija
Anneli Reinikainen
Pertti Lipponen
Hanna-Mari Tanninen
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Päätösehdotus

puh. +358 44 718 6333
puh. +358 44 718 6271
puh. +358 44 718 6513

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee saadun
selvityksen tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
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§ 129

Asianro 7/00.02.01/2019

Kh:n tiedonantoja

Kh:lle saapuneet kirjeet yms.:
7/2019-35

Savon koulutuskuntayhtymän hallituksen kokouksen pöytäkirja 26.4.2019 ja
pöytäkirjan liitteet.
Seuraavien kokousten pöytäkirjat:
-

ympäristö- ja rakennuslautakunta 25.4.2019,
kasvun ja oppimisen lautakunta 23.4.2019,
kasvun ja oppimisen lautakunta (S) 23.4.2019,
kaupunginjohtajan päätöskokous 23.4.2019.

Seuraavat elinvoima- ja konsernipalveluiden viranhaltijapäätökset ajalta 22. –
28.4.2019:

Asiakirjan
nro
3741/2019-1

Päätöksentekijä

§/
vuosi
89 § /
2019

Päätöspvm

Otsikko

26.4.2019

henkilöstöjohtaja

88 § /
2019

26.4.2019

Tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan vahvistaminen / sairaanhoitaja
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio) /
suun terveydenhuollon tiimivastaavat
terveyskeskuslääkärit sekä hammashoitaja

3323/2019-2

3729/2019-1

työllisyyspalvelujohtaja

16 § /
2019

26.4.2019

Kuopion työllistämistuki, Suomi Camping Oy / Matkailukeskus Rauhalahti

3476/2019-2

henkilöstöjohtaja

86 § /
2019

26.4.2019

3172/2019-3

lakimies

15 § /
2019
apulaiskaupunginjohtaja 14 § /
hep ja kop
2019

25.4.2019

Hammashoitajan tehtävänimikkeen
muuttaminen sovellusasiantuntijan
tehtäväksi ja tehtävän hinnoittelukohdan, tehtävän vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan ja työaikamuodon
vahvistaminen
Vahingonkorvaushakemus / auton vaurioituminen
Virkanimikkeen muutos 1.1.2019 alkaen

3675/2019-1

henkilöstöjohtaja

25.4.2019
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584/2019-5

apulaiskaupunginjohtaja 12 § /
ptp
2019

25.4.2019

3659/2019-1

markkinointijohtaja

3§/
2019

25.4.2019

3656/2019-1

henkilöstöjohtaja

85 § /
2019

24.4.2019

2892/2019-3

henkilöstöjohtaja

84 § /
2019

23.4.2019

2894/2019-3

henkilöstöjohtaja

83 § /
2019

23.4.2019

2727/2019-1

toimitilajohtaja

11 § /
2019

23.4.2019

2724/2019-1

toimitilajohtaja

9§/
2019

23.4.2019

2714/2019-1

toimitilajohtaja

8§/
2019

23.4.2019

2181/2019-1

toimitilajohtaja

6§/
2019

23.4.2019

Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden täyttöluvat vuonna 2019 /
johtoryhmä 23.4.2019
Meltwater media- ja someseurantapalvelun jatkosopimus vuosille 2019 - 2020
Tehtäväkohtaisen palkan määräaikainen korottaminen (lisävastuupalkkio)/sovellusasiantuntija
Kotiavustajan tehtävänimikkeen muutos lähihoitajan tehtäväksi sekä työn
vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan
tarkastaminen
Tehtävänimikkeen muutos vastaavasta
sairaanhoitajasta resurssikoordinaattoriksi sekä työn vaativuuden ja tehtäväkohtaisen palkan tarkastaminen
Määräaikainen henkilökohtainen lisä,
Kuopion Tilakeskuksen rakennuttajasihteeri
Määräaikainen henkilökohtainen lisä,
Kuopion Tilakeskuksen kiinteistöpalvelusihteeri
Määräaikainen henkilökohtainen lisä,
Kuopion Tilakeskuksen hallintosihteeri
Kuopion Tilakeskuksen viestintä- ja hallintopalvelupäällikön virkanimikkeen ja
virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen sekä viransijaisuusjärjestely

Viiteaineisto

2

584/2019 (7/2019) Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden
täyttöluvat vuonna 2019

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Jarmo Pirhonen
Kaupunginhallitus merkitsee edellä olevat asiat tiedoksi ja päättää, etteivät ne
anna aihetta enempiin toimenpiteisiin ja ettei edellä mainituissa pöytäkirjoissa olevia päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajan tekemän päätösehdotuksen.
Omistajaohjausjaoston puheenjohtaja Pekka Kantanen antoi hallitukselle katsauksen jaoston 29.4.2019 käsittelemistä asioista.
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Liite A kuntalain mukainen oikaisuvaatimusohje / kaupunginhallitus (126, 127 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kuopion kaupungin verkkosivuille www.kuopio.fi/paatoksenteko. Asianosaisen katsotaan
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän
allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös telekopiona (faksina) tai sähköpostina. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa
on tiedot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä
epäillä.
Oikaisuvaatimus on muutoksenhakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen
toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan
päättymistä tai mikäli määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.
Sähköisen viestin (faksin tai sähköpostin) katsotaan saapuneen viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite C hankintaoikaisuohje (125 §)
Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).
Oikaisuvaatimusviranomainen
Kaupunginhallitus
Postiosoite
Käyntiosoite
Puhelin
Sähköposti

PL 228, 70101 KUOPIO
Tulliportinkatu 31
017 18 2111
kirjaamo(at)kuopio.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Asianosaisen on esitettävä hankintaoikaisuvaatimus 14 päivän kuluessa
siitä, kun on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan.
Hankintaoikaisun vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan,
jonka kuluessa asianosaisella on julkisista hankinnoista annetun lain nojalla
oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai
hankintaoikaisun käsittelyä.
Käytettäessä sähköistä yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen
päätöksestä oheisasiakirjoineen tiedon sinä päivänä, jolloin mainitut asiakirjat sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.
Päätös voidaan toimittaa myös postitse kirjeellä, jolloin vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen.
Hankintaoikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.
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Liite D valitusosoitus markkinaoikeudelle (125 §)
Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi
Hankintaa koskevan asian voi saattaa valituksen tekemällä markkinaoikeuden
käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä työ- ja elinkeinoministeriö unionin valvontamenettelyä koskevassa asiassa sekä sellainen valtion tai kunnan viranomainen taikka muu taho, joka on myöntänyt hankekohtaista tukea rakennushankkeen toteuttamiseen.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella voidaan saattaa laissa julkisista
hankinnoista tarkoitettu hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu
hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.
Valituksen tekeminen
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen,
jollei jäljempänä toisin säädetä.
Jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon
päätöksestä valitusosoituksineen.
Valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.
Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa tai hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun (sopimusalan laajentuminen tai sopimuksen muuttaminen taloudellisesti edullisemmaksi) sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan
unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.
Jollei edellä mainittua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä
1

30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus
Euroopan unionin virallisessa lehdessä; tai

2

kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Hankintayksikön tekemä päätös perusteluineen sekä valitusosoitus ja oikaisuohje on annettava tiedoksi kirjallisesti niille, joita asia koskee. Päätös edellä
mainittuine asiakirjoineen annetaan tiedoksi käyttäen ehdokkaan ja tarjoajan
hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa. Käytettäessä sähköistä
yhteystietoa ehdokkaan ja tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon
päivänä, jona asiaa koskeva sähköinen asiakirja on viestin vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että sähköistä viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa
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esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut
vastaanottajalle myöhemmin. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa hankintayksikön on merkittävä viestiinsä erikseen tieto viestin lähettämispäivästä.
Hankintayksikölle tiedottaminen
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 ilmoittamaan osoitteeseen.
Valituskirjelmän sisältö
Valituksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen sekä hankinta-asia, jota
valitus koskee.
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Valitukseen on merkittävä hakijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä
postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle
voidaan toimittaa.
Valitukseen on liitettävä
alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon muutosta haetaan
todistus, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan
alkamisen ajankohdasta
asiakirjat, joihin vedotaan ja
valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.
Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.
Itse tiedoksiantopäivää ei lasketa mukaan.
Valituskielto ja valituslupa
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla,
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa julkisista hankinnoista
annetun lain 86 §:n mukaisesti.
Markkinaoikeuden yhteystiedot
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Posti- ja käyntiosoite
Puhelin
Faksi
Sähköposti

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
029 564 3300
029 564 3314
markkinaoikeus(at)oikeus.fi

Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuin voi periä muutoksenhakuasian käsittelystä tuomioistuinmaksulain 2 §:n (1455/2015) mukaisen oikeudenkäyntimaksun.

