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KOULUTUSKUNTAYHTYMA
Yhtymähallitus
Kokouksen

aika:

tiistai 18.6.2019 klo

paikka:

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie l, 21500 Piikkiö
Päärakennus Tähkåi/alakerran luokka Jyvänen

asiat:

esityslistan mukaiset asiat

16.00

- 16.20

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-)

Yhtymähallitus
Jäsen
(x) Korvensyrjä Kalervo
(x) Aro Pekka
(x) Kemppainen Elina
(x) Kiukainen Susanna
(x) Mattsson Kaj
(x) Nurmi Satu
(x) Rautanen Hannu

Muut osøllislujat
(x) Lahti Tapani, yht¡zmävaltuuston pj.
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj.
(x) Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ynpäristöopisto;
esittelijä
(x) Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto
(x) Sinisalo Jukka, henkilöstönedustaja
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

M
d,l,tt
Satu Villa

a

tuksen

ohtaja

pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus on tehty sähköpostin välitykselläja tarkastuksen toclentavat sähköpostiviestit liitetään
tähän pöytäkirjaan.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:
Tuorlantie 1,21500 Piikkiö (koulurakennus) 26.6.2019 klo 12.00 alkaen, sekä samasta ajankohdasta
kuntayhtyrnän internet-sivull a.

P

EIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
18.6.2019

51

Kokouksen
aika:

tiistai 18.6.2019 klo 16.00

paikka

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie I 21500 P¡ikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen

asiat:

esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA
Käsiteltävä asia

$

51

52
53

54
55

KOI(OUKSEN AVAAMINEN
LAILLISUUDEN JA PÄATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KOKOUKSEN PÖYTÄTIN¡RN TARKASTUSTAPA JA PÖYTAKIRJANTARKAS'IAJIEN VALIN'I'A
IyÖIÄn¡BSTYKSEN HYVÄKSYMINEN
TALOUS- JA HENKITÖSTÖUALLINTOJARJESTELMIEN HANKINTA (iulkinen
päätöksenteon j älkeen)

56

AMMATILLISEN OSAAMISEN SEMINAARI "OSAAMISTA YHDESSÄ" 26.27.9.2019 HELSINGISSÄ

57
58

59

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKS ET
ILMOITUSASIAT
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
18.6.2019
52 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtynähallitus 1 8.6.2019

58

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

53 $ KOKOUKSEN PÖYTÄzuRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

VALINTA
Yhtymähallitus I 8.6.2019

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 25.6.2019 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 26.6.2019.2019 klo 12.00 alkaen sekä s amasta

aj

ankohdasta koulutuskuntayhtymän internet- sivull a.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:
Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 18.6.2019 tarkastus "
ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 18.6.2019 pöläkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".
Sähköpostin allekirioitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayht¡rmän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
( satu.villaØlivia. fi sekä info (@livia.fi)
Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöläkirj an kansilehdelle.

Päätösehdotus : Valitaan kokouksell e kaksi pöytäkirj antarkastaj aa.

Esitys:
Päätös:

Susanna Kiukainen

ja Kaj Mattsson.

Valittiin Susanna Kiukainen ja Kaj Mattsson.

54 $ TYOJARJESTYKSEN HYVAKSYMINEN
Yhtyrnähallitus 1 8.6.2019
Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työj ärj estystä $

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

55
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PEIMARIN KOULUTU

KUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
18.6.2019
55 $ TALOUS. JA HENKILOSTOHALLINTOJARJESTELMIEN HANKINTA
fi ulkinen päätöksenteon jälkeen)
Yhtymähallitus 1 8.6.2019
S

59

Koulutuskuntayhtymä on alkuvuodesta 2019 kilpailuttanut talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien hankinnan (yhtymähallitus 1,9.2.2019 $ 20). CGI Suomi Oy teki hankintapäätöksestä
hankintaoikaisuvaatimuksen. Yhtymähallitus on 19.3.2019 $ 35 keskeltänyt hankinnan tarjouspyynnön vertailuperusteiden epäselvyyksien vuoksi, mistä johtuen ei ole voitu varmistua
siitä, että saadut tarjouksen ovat vertailukelpoisia keskenään.
Tietojärjestelmäkokonaisuus on kilpailutettu uudelleen. Tarjouspyyntö on julkaistu Hilmassa
ja EUn TED-tietokannassa ja tarjousten viimeinen jättöpäivä on ollut 7 ,6.2019. Määräaikaan
mennessä tarjoukset saatiin CGI Suomi Oy:ltä ja Visma Public Oy:ltä.

Tarjoajien soveltuvuus
Tarioaiien soveltuvuutta koskevat vaatimukset määriteltiin tarlouspyvnnössä ia sen ESPDlomakkeella. Molemmat tarjoajat täyttivät vaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastaminen
Tarjottavaa kokonaisuutta koskevat vaatimukset määriteltiin tarjouspyynnössä. Molemmat
tarjoukset täyttivät tarjouspyynnön vaatimukset.

Tarjousten vertailu
Valintaperusteena on käytetty kokonaistaloudellisuutta, jossa vertailtiin laadullisia toiminnallisuuksia (max. 25 %) ja tießjärjestelmän kokonaishintaa sisältäen käyttöönottoprojektin sekä
4 vuoden käyttökulut (max.75 o/o).

Tarjoajien vertailu liitteenä 23
Tarjousten vertailussa korkeimmat pisteet sai CGI Suomi Oy
Hankintapäätös syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankintalain
(139112016 129 $) mukaan EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen
valitusosoituksineen tiedokseen.

Valmistelija : talousjohtaj a Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

:

-

Yhtynähallitus päättää:
valita talous- ja henkilöstöhallintojärjestehnien toteuttajaksi tarjouskilpailun voittaneen CGI Suomi Oy.

-

valtuuttaa sopirnuksen valmistelun ja allekirjoittamisen kuntayhtymän johtajalle

-

Yhtynähallitus päätti :
valita talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmien toteuttajaksi tarjouskilpailun voittaneen CGI Suorni Oy.

-

valtuuttaa sopirnuksen valmistelun ja allekirjoittamisen kuntayhtynän johtajalle

Pää

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA

OTE

CGI Suomi Oy
Visma Public Oy

Kokouspäivä
18.6.2019
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Kokouspäivä
61
18.6.2019
56 $ AMMATILLISEN OSAAMISEN SEMINAARI "OSAAMISTA YHDESSA" 26.-21.9.2079
HELSINGISSA
Yhtymähallitus 1 8.6.2019
P

Kuntayhtymän talousarviossa on vuosittain huornioitu yhtynähallituksen koulutus- ja
suunnitteluseminaari.
Osaamista yhdessä - amrnatillinen koulutus 2019 - 2023 on ammatillisen koulutuksen
johdon ja luottamushenkilöiden sekä muiden alan toimijoiden kohtaarnispaikka.

Ammatillisen osaamisen seminaari tuotetaan Suomen Kuntaliiton, Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistys AMKE :n, Sivistystyönantaj at Sivistan j a FCG Koulutuksen yhteistyönä.
Tilaisuu<len ohjelma on liitteenä 24.

Valmi stelij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka H arkki I a
Kuntayht¡umän johtajan päätösehdotus

:

Yhtymähallitus päättää, ettayhtymähallituksen pöytäkunta osallistuu AMKE:n amûratillisen osaamisen seminaariin "osaamista yhdessä" 26.-27.9.2019 Helsingissä.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti

P
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Kokouspäivä
18.6.2019

62

57 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymähallitus 1 8.6.2019

Kuntayhtymän j ohtajan päätökset

5112019
5812019
5912019
6012019
6512019

koskien 45 kpl kannettavan tietokoneen hankintaa Pinus Oy:ltä hintaan
28.980 € (Al; 0%) korvaamaan soten oppilaskäytössä olevia koneita.
koskienpäätösjuhlan 180,00€esiintymispalkkionmaksamista
koskien 26 opiskelijanhyväksymistäpuutarha-alanperustutkintoon
koskien Markku Viitasen palkkaamista päätoimiseksi tuntiopettajaksi
toistai seksi voimassa olevaan virkasuhteeseen.
koskien 8 opiskelijanhyväksymistä floristin ammattitutkintoon

Talousjohtaj an päätökset

Rehtorien päätökset
Muaseatuopisto

Kal at a lo us- j a ymp ri ris tö opisto
112019 koskienasuntolastaerottamista
2/2019 koskien erityisopetukseen nimeämistä

312019
412019

koskienkirjallisenvaroituksenantamista
koskien Kalatalousopetuksen tuki Olai Helmisen muistorahaston stipendien jakamista

S os

iaøli- j a

te

rveys opísto

2112019

2212019
2312019
2512019
2812019

koskien 24 opiskelijan hyväksymistä ryhmään 19LH3, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
koskien opettajalle maksettavia lisätyötunteja lukuwodelta20lS-2019
koskien 13 opiskelijan hyväksymistä ryhmään 79LH2, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
koskien 1 1 opiskelijan hyväksymistä ryhmään 19LHD, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
koskien 15 opiskelijan valintaa lähihoitajan perustutkintoon vammaistyön osaamisalalle

Kuntayhtyrnän johtaj an päätösehdotus

:

Yhtynähallitus rnerkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksirnielisesti.

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA
58 $ ILMOITUSASTAT
Yhtymähallitus 1 8.6.201

Kokouspäivä
18.6.2019

63

I

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö on myöntänyt koulutuskuntayhtymälle 33.000 euron (haettu 45.000 €) avustuksen seuraavasti:
KalataloLrs- ja ympäristoopiston koulutusten markkinointl ja opisto,n ammat-

tìen sekä opetuksen esilletuo¡rti kiedåiniallËi perusknulu.la

ja osallistumalla

tapahtumiin.
6 000 €
na n ja vapaa-ajan toirn inn an kehittam inen sekãi
viihtyisyyden parantaminen,
1 000 €
ruessuille sekËi
Opis kelijakerhotoimin

Kalatalouden amr-natti- ja erikoisamrnattitutkintoien kehittäminen
2û üû0 €
Saaristossa taimirnisen tLrotteislamiseen ja toirnijaverkoslon kehittämiseen

s0ûû€

Livia -tori järjestetään Kalatalous- ja ympäristöopistossa Paraisilla lauantaina
31 .8 .2019 klo 1 0- 14. Tänä wonna tapahtuman yhteydessä lisäksi valtakunnalliset
ammattikalastusmessut: http://www.livia.fìlfi/ajankohtaista/ammattikalastusmessut30-3 1 8201 9

Koulutuskuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

:

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen

Päätös:

Hyväksyttiin yksirnielisesti

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMÄ
59 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 1 8.6.2019
Ei muita asioita.

Kokouspäivä
18.6.2019

64

Liite 24

Yhtymähallitus 18.6.2019 5 56

Osaamista yhdessä - ammatillinen koulutus 2019 - 2023
Ajankohta
Paikkakunta
Ilmoittautumisaika

26.9.2019 - 27.9.2019

Helsinki
11

.9.2019 mennessä

Torstai 26.9.
Aamupäivän puheenjohtajana koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin

koulutusliikelaitos
9.15 Aamukahvi
10.00 Seminaarin avaus
Johtaja Terhi Päivärinta, Suomen Kuntaliitto, Opetus ja kulttuuri

Teema: Uuden hallitusohjelman linjaukset - mitä ammatilliselta koulutukselta oikein
halutaan?
10.05 Valtiovallan ja eduskunnan edustajien sekä asiantuntijoiden puheenvuorot varmistuvat

myöhemmin
Keskustelua ja kysymyks iä
12.30 Lounas

Iltapäivän puheenjohtajana toimitusjohtaja Veli-Matti Lamppu, Ammattiosaamisen
kehittäm isyhdistys AMKE ry
13.30 Ammatillinen koulutus tänään- entä huomenna?

Pormestari Lauri Lyly, Tampereen kaupunki

Hallitusammattilainen, Invalidisäätiön hallituksen puheenjohtaja Satu Mehtälä
14.30 Kahvitauko

Teema: Pedagoginen tulevaisuus
I

5.00 Työelämäprofessori Maria

C

lavert, Aalto-yliopisto, Design Factory

Koulutuskuntayhtynän johtaja Saija Niemelä-Pentti, Rovaniemen koulutuskuntayhtyrnä REDU
Konservatoriot rakentavat musiikinalan koulutuspolkuja
Puheenjohtaja, rehtori Janne Murto, Suomen konservatorioliitto r.y.

Keskustelua, kommentteja ja kysymyksiä
ohjelman päätös
Koulutusliikelaitoksen johtaja Anssi Tuominen, Kajaanin kaupungin koulufusliikelaitos
16.1 5 Päivän

18.00 Iltatilaisuus

20.00 lltatilaisuuden varsinainen osuus päättyy

Perjantai27.9.
Aamupäivän puheenjohtajana Kuntayhtymän johtaja Maria Taipale, Raision seudun
koulutuskuntayhtymä Raseko

Teema: Luottamushenkilöt ja omistajaohjaus tulevaisuutta tekemässä
9.00 Omistajuuden ja johtamisen näköalat muuttuvassa julkishallinnossa
Professori Jarmo vakkuri, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
9.30 Paneelikeskustelu

Panelistina rnm. yhtymähallituksen puheenjohtaja Juhani Meriläinen, Pohjois-Karjalan ammatillisen
koulutuksen kuntayhtynä Riveria

Moderointi: Johtaja Jarkko Huovinen, Suomen Kuntaliitto
11.15 Lounas

Iltapäivän puheenjohtajana johtaja Laura Rissanen, Sivistystyönantajat Sivista
Teema: Ammatillinen koulutus osana kestävää yhteiskuntaa
12.I 5 Kestävä kehitys osaamisen kontekstissa
Vuorineuvos, työelämäprofessori Reijo Karhinen, Itä-Suomen yliopisto
I 3.00 Koulutuksen järj estäj än komm enttipuheenvuoro
Rehtori, toim itusj ohtaja Eeva Häm eenoj a, Suomen ympäristöopisto SYKLI

Nuoren kommenttipuheenvuoro
14.00 Elinkeinoelämän pääteesit vaalikauden koulutuspolitiikalle
Toim itusjohtaj a Jyri Häkäm ies, El i nkeinoelämän keskusl i itto
I 4.30 Seminaarin päätössanat ja kahvi
Hallituksen puheenjohtaja Leena Linnainmaa, Ammattiosaamisen l<ehittamisyhdistys AMKE ry

Hyvää kotirratkaa!
Muutokset ohjelmaan mahclollisia

Villa Satu
Susanna Kiukainen <storkkila@gmail.com>
keskiviikko 1 9. kesäkuuta 2019 18.41

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Villa Satu
Re: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirian 1 8.6.201 9 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 18.6.2019 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen
kokouksen kulkua vastaavaksi.

Susanna Kiukainen
Pöytäkirjantarkastajan

ni

mi

ke 19. kesäk. 2019 klo L5.25 Villa Satu <satu.villa@livia.fi> kirjoitti
Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 18.6.2019 pöytãkirjan sähköisessä muodossa ja
hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pöytäkirjanta rkastaja n nimi

1

Villa Satu
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Kaj Mattsson < kaj.mattsson@abofish.net>
keskiviikko 1 9. kesäkuuta 2019 18.16

Villa Satu
Re: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirian 1 8.6.201 9 tarkastus

okt
Den ons 19 juni 2019 15:25Villa Satu <satu.vílla@livia.fi> skrev:

Olen lukenut ja tarkastanut Pe¡marin koulutuskuntayhtymän 18.6.2019 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja
hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Kaj Mattsson

Pöytäkirjanta rkastajan nimi

1

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspvm.
21.s.2019

OIKAISI.IVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

1

.

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pykälät: 5l-54, 56-59

2.OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS

ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen
johon
päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös väsekä se,
littömästi vaikuttaa.
Oikaisuvaatimuksen

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät:

Pykälään 55 sovelletaan erillistä hankintaoikaisu- ja valitusosoitusohjetta

OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie

l,

21500 PIIKKIO

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

OIKAISUVAATIMUKSEN SISALTO
Oikaisuvaatimuksesta on kä¡ävä ilmi vaatimus perusteineen ja

se on tekijän allekirjoitettava.

4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.

Pykälät: Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen
tekijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 $):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

l)
2)
3)

Päätös on syntynyt virheellisessäjärjestyksessä
Päätöksen tehnl viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
Päätös on muuten lainvastainen

Valituskirjassa on ilmoitettava
valitusviranomainen
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt
ASIASSA

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspvm.
21.s.2019

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys.

Valitusasiakirjat
Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

VALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE
Turun hallinto-oikeus
Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU
Valrtuksen vor tehdä myös halhnto-Ja entylstuomrorstumten aslolntrpalvelussa osortteessa
https //æioiULi2. oikeus. filhallintotuo_.ryioi s_tU_i_mçJ.
:

VALITUSAIKA
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiedoksisaamisesta.
s.

NÄsrÄvÁNÁ

oro

Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie 1,21500 Piikkiö) 26.6.2019 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

2

HAN KINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(t397 /2016, jäljempänä ha n ki nta la ki) mu kaan hakea muutosta vaatimalla
hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa
val itu ksel la markki naoikeuden 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
vä littömästi 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

ai ka

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä
päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. los määräajan viimeinen päivä on
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi
oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksianto sähköisesti
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon
hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen 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 hallussa.

Toimitusosoite
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.
Hankintayksi kön yhteystiedot

:

Peimarin koulutusku ntayhtymä
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
info@livia.fi
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 hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan

tai tarjoajan asemaan.
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista
päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

1)

yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;

2) sitä, että hankintasopimusta eijaeta osiin 75 g:n nojalla; tai
3) sitä, että 93 $:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden

perusteena

käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Muutoksenhakuaika
Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon
hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa
mukaan valitusaikaan.
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virkaajan päättymistä.

Poikkeukset säännönm ukaisesta valitusajasta
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on
tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 $:n l tai 3
kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus
koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen
hankintajärjestel män sisällä tehtävää ha nkintaa.
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.

Valituksen sisältö
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset
ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on
esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimija 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 2 1 5 :ssä säädetään.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 g:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa
hakea muutosta kuntalaín eikä hal li ntolai nkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 5:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava
hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on
toimitettava hankintayksikölle vi imeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus
toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I
mainittuun osoitteeseen.

Valituksen toimittaminen, markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden
kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona
tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa
laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten
asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.filhallintotuomioistuimet.
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 433t4
markkinaoi keus(at)oi keus.fi

