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Maakuntahallitus § 67 11.05.2020

Maakuntahallitus 11.05.2020

KOKOUSTIEDOT

AIKA 11.05.2020 klo 08:30–9:50

PAIKKA Teams kokous

OSALLISTUJAT pj Mika Kari x Reijo Savurinne
vpj Kristiina Hämäläinen x Katja Riihilahti

Hannu Mäkinen x Kari Hyytiä
Annie Henno x Tarja Jokinen
Kirsi Lehtimäki x Raili Hildén
Jari Volanen x Marju Markkanen
Arja Nikkanen x Jukka Kontra
Francis McCarron x Timo Erkkilä
Aimo Ryynänen x Mika Järvinen
Jukka Mölsä x Liisa Korpela
Eevakaisa
Lehtosalo-Lönnberg x

Jeremias Sankari

Kati Liikonen x Riina Puusaari
Matti Mäntylä x Jari Kaitaranta
Sonja Falk x Marja Kaitainen

Maakuntavaltuuston pj Juha Rostedt x
1 varapuheenjohtaja Erkki Nieminen x
2 varapuheenjohtaja Juha Rehula x

Muut osallistujat Laura Leppänen x
Jari Paakkunainen x
Anniina Peltola -
Jari Hyvärinen, Merja
Saasmo

x 71 §

ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Mika Kari Jari Paakkunainen

KÄSITELLYT ASIAT 67-83

PÖYTÄKIRJA TARKASTETTU
Paikka ja aika Lahti   11.  toukokuuta  2020

Allekirjoitukset Hannu Mäkinen Matti Mäntylä

PÖYTÄKIRJA NÄHTÄVÄNÄ Päijät-Hämeen liiton kotisivuilla 12. toukokuuta  2020  klo 9:00 alkaen.

Todistaa Pöytäkirjanpitäjä Jari Paakkunainen
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 67

Hallintosäännön 101 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen
esty nee nä ollessaan varapuheen johtaja.

Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat.
Kokouskutsu on lähe tettävä viisi päivää ennen kokousta, elleivät erityiset syyt ole
esteenä. Esityslista lähetetään mah dollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydes-
sä.

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvolli-
suus, toimielimen päättämällä ta valla.

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina 6.5.2020 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.

Maakuntajohtaja:

Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuu den.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 68 11.05.2020

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 68

Hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä
tavalla.

Maakuntahallituksen päätöksen mukaisesti maakuntahallituksen pöytäkirjan tar-
kastaa kaksi kullakin kerralla tä hän tehtävään valittua maakuntahallituksen jäsentä
tai läs nä olevaa varajäsen tä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin
päätä. Pöytäkir jat tarkastetaan pääsääntöisesti kokouksen jälkeen tai tar peen vaa-
tiessa muul la tavoin.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus valitsee tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
Hannu Mäkisen ja Matti Mäntylän.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 69 11.05.2020

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 69

Hallintosäännön 111 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukai sessa
järjestyk ses sä, jollei toimielin toisin pää tä.

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu
kokous kutsussa.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Päätettiin käsitellä lisäasiana “Palvelutasopäätöksen hyväksyminen
maakuntavaltuustoon”.

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 70 11.05.2020

AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 70

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi kokouksessa annettavat ajankohtaiskatsauk-
set.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN MAAKUNTAVALTUUSTOON

194/02.00.01/2013

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 71

Pelastuslaitoksen johtokunta 7.5.2020 § 32

 Pelastuslaitoksen palvelutasopäätös vuosille 2013–2017 on hyväksytty 
 maakuntavaltuustossa 03.12.2013. Pelastuslain (379/2011) 24 §:n mukaisesti
 ”kunnat vastaavat pelastustoimesta pelastustoimen alueilla”. Saman lain 29 §:n
 mukaisesti ”alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan. Päätös
 on voimassa määräajan”. Palvelutasopäätöksen voimassaoloaikaa on jatkettu
 maakuntavaltuuston päätöksellä niin, että se on voimassa toistaiseksi.

 Johtokunta on kokouksessaan 26.02.2020 (§ 7) käsitellyt luonnosta pelastustoi-
 men palvelutasopäätöksestä ja päättänyt laittaa sen lausuntokierrokselle kuntiin
 2.3–30.4. jonka jälkeen tehdään tarvittavat muutokset esitykseen ja tuodaan
 luonnos johtokunnan käsittelyyn kokoukseen 7.5.2020.

 28.4.2020 mennessä asiasta ovat lausuneet Lahden kaupunki, Heinolan 
 kaupunki, Orimattilan kaupunki, Padasjoen kunta, Sysmän kunta, Asikkalan kunta,
 Iitin kunta sekä Kärkölän kunta. Lausunnot liitteinä 1-8. Lisäksi Etelä-Suomen
 aluehallintovirasto on antanut oman lausuntonsa (liite 9).

 Lahden kaupunki on lausunnossaan todennut, että ”pelastustoimen vapaa-
 ehtoisten osalta tulee pelastuslaitoksen varmistaa toiminnan taso ja 
 jatkuvuus”, ”varautumisen kohdalla palvelutaso ei ole edelleenkään vastannut
 palvelutason kuvausta, Lahden kaupunki myös edellyttää, että pelastuslaitos
 tukee kaupungin valmiussuunnittelua pelastuslain 27 § mukaisesti sekä että Iitin
 liittyessä osaksi Päijät-Hämettä, toiminta ja maksuosuudet tulee huomioida siten,
 ettei niistä aiheudu Lahden kaupungille muutoksia palvelutason heikkenemisenä
 tai maksuosuuksien lisäyksinä.

 Asikkalan kunnan lausunnon mukaan Asikkalan ensimmäisen yksikön 
 lähtövalmiuden tulee olla sama kuin muissakin kunnissa, muuten Asikkalalla ei
 huomautettavaa.

 Muilla kunnilla ei ollut palvelutasopäätös esitykseen huomautettavaa. 
 Palvelutasopäätös esitystä on korjattu esitettyjen huomioiden mukaisesti.

 Palvelutasopäätösluonnos 2021–2024 liitteenä (liite 10).

 Esittelijä: Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan kokouksessa esitetyn luonnoksen
 palvelutasopäätöksestä 2021–2024 ja esittää sitä maakuntavaltuustolle 
 hyväksyttäväksi.

 Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 ________

 Esityslistan liitteenä lähetetään palvelutasopäätös 2021–2024.

Maakuntajohtaja:

 Maakuntahallitus päättää esittää palvelutasopäätöksen 2021–2024 maakunta-
 valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.



PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2020 8

Maakuntahallitus § 72 11.05.2020

MAAKUNTAJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

122/00.01.01/2018

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 72

 Maakuntahallitus julisti maakuntajohtajan viran haettavaksi 9.3.2020. Hakuilmoitus
on liitteenä. Ilmoitus julkaistiin 10.3.2020 liiton kotisivuilla, kuntarekryssä ja mol.fi
sivuistolla. Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa ylempää
korkeakoulututkintoa ja hyvää käytännön kokemusta maakuntaliiton toimialaan
kuuluvissa tehtävissä. Lisäksi arvostetaan johtamistaitoja, julkishallinnon ja
elinkeinopolitiikan tuntemusta, kansainvälisiä valmiuksia sekä yhteistyö- ja
päätöksentekokykyä. 

Maakuntajohtajan viranhakuaika päättyi 3.4.2020 klo 15.00. Määräaikaan
mennessä tuli kolme hakemusta. Yhteenveto hakijoista lähetetään sähköpostin
liitteenä.  

Maakuntahallituksen ja maakuntavaltuuston puheenjohtajistot: Mika Kari mkh pj,
Kristiina Hämäläinen mkh vpj, Juha Rostedt mkv pj, Erkki Nieminen mkv I vpj ja
hallintojohtaja Jari Paakkunainen ovat kokouksessaan 8.4.2020 todenneet
saapuneet hakemukset ja kelpoisuudet täyttävät hakijat.

Puheenjohtajisto päätti yksimielisesti esittää, että maakuntajohtajan virkaan
valitaan filosofian tohtori Laura Leppänen. Puheenjohtajiston mukaan Leppänen
täyttää parhaiten hakemuksen, koulutuksen ja kokemuksen perusteella tehdyn
kokonaisarvion mukaan hakuilmoituksessa ilmoitetut kriteerit. Leppänen on
toiminut erilaisissa yhteiskunnallisissa suunnittelu- ja tutkimustehtävissä ja
maakunnallisissa organisaatioissa. Määräaikaisena maakuntajohtajana
toimiessaan hän on osoittanut hyvää julkishallinnon ja elinkeinopolitiikan
tuntemusta, hyviä johtamis-, yhteistyötaitoa sekä päätöksentekokykyä.
Hänellä on lisäksi hyvät kansalliset ja kansainväliset verkostot.

Maakuntajohtajan valintapäätöksen tulee perustua kokonaisarviointiin hakijoiden
pätevyydestä ja soveltuvuudesta virkaan. Kokonaisharkinnassa on otettu
huomioon myös perustuslain 125.2 § nimitysperusteet taito, kyky ja koeteltu
kansalaiskunto.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että

- se merkitsee tiedoksi hakemusasiakirjoista laaditun yhteenvedon
- maakuntajohtajaksi valitaan 1.1.2021 alkaen ma. maakuntajohtaja, filosofian   
  tohtori Laura Leppänen
- se suorittaa maakuntajohtajan vaalin
-  viran täytössä noudatetaan 3 kuukauden koeaikaa

Päätös:

Keskustelun jälkeen maakuntahallituksen puheenjohtaja muutti päätösehdotustaan
siten, että viran täytössä ei noudateta 3 kuukauden koeaikaa. Kun Laura Leppänen
valittiin 3.12.2018 määräaikaiseen maakuntajohtajan virkasuhteeseen niin koeajan
osalta noudatettiin lain mukaista 6 kuukauden enimmäiskoeaikaa.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että maakuntajohtaja Laura Leppänen poistui esteellisenä
Teams kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (HL 28 §:n 1
momentin 1-kohta).
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Maakuntahallitus § 73 11.05.2020

KIERTOTALOUTTA PALVELEVAN JÄTTEENKÄSITTELYALUEEN (LAHDEN SEUDUN KIERRÄTYSPUISTO)
VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUTILANNE

66/10.02.00/2018

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 73

Vaihemaakuntakaavatyö käynnistettiin valtuuston päätöksellä kesäkuussa 2018 ja
tä nä vuonna kaavatyössä on ollut nähtävillä valmisteluvaiheen aineisto. Annettuun
pa laut tee seen laaditut vastineet käsiteltiin huhtikuun hallituksessa. Vaihekaavan
rin nal la on edennyt Lahden seudun kierrätyspuiston ympäristövaikutusten arviointi
(YVA) ja kaava-aineiston kanssa samaan aikaan oli nähtävillä YVA-selostus.

YVA-menettely on päättynyt Hämeen ELY-keskuksen YVA-selostuksesta an ta-
maan perusteltuun päätelmään. Sen mukaan kaikki aluevaihtoehdot ovat mah dol li-
sia, mutta suunnittelun edetessä edellytetään haittojen ehkäisyn ja lie ven tä mis kei-
no jen tarkentamista. Osa tarkennuksista tulee huomioitavaksi maakuntakaavassa,
osa kuntakaavoituksessa ja osa hankesuunnittelussa sekä lupavaiheessa. Vai he-
kaa va työ tä ja YVA-menettelyä täydentäviä tietoja aluevaihtoehdoista on saatu si-
jain ti paik ka vaih to eh to jen liiketoiminnallista toteutettavuutta arvioineesta sel vi tyk-
ses tä.

Seuraavassa vaiheessa maakuntahallitus linjaa, mistä alueesta laaditaan kaa va eh-
do tus. Keskeisiltä viranomaisilta pyydetään lausunnot kaavaehdotuksesta ja lau-
sun to jen vastineita käsitellään viranomaisneuvottelussa. Sen jälkeen syksyllä kaa-
va eh do tus asetetaan julkisesti nähtäville muistutusten antamista varten. Saatuun
pa laut tee seen laaditaan vastineet ja kaava-aineistoon tehdään tarvittavat kor jauk-
set. Tavoitteena on, että vaihemaakuntakaavan hyväksymispäätös tehtäisiin maa-
kun ta val tuus tos sa alkuvuodesta 2021.

Asian on valmistellut vt. aluesuunnittelujohtaja Jaana Martikainen,
puh. 044 371 9467.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää esittää jätteenkäsittelyalueen vaihemaakuntakaavan val-
mis te lu ti lan teen tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 74 11.05.2020

LAUSUNTO ESITYKSESTÄ ALUEIDEN KEHITTÄMISTÄ JA EUROOPAN UNIONIN ALUE- JA
RAKENNEPOLITIIKAN RAHASTOJA KOSKEVAN LAINSÄÄDÄNNÖN UUDISTAMISESTA

28/03.01.00/2020

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 74

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa oheisesta alueiden kehittämiseen
liittyvien säännösten uudistamista koskevasta työryhmän ehdotuksesta.
Uudistuksen kokonaisuuteen kuuluvat esitykset laiksi alueiden kehittämisestä ja
Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä laiksi alueiden
kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden
rahoittamisesta.

Lausuntopalvelu.fi

Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa
ja hankkeiden rahoittamista koskevan lainsäädännön valmistelun tarve johtuu
eräistä aluekehittämisjärjestelmän uudistustarpeista sekä EU:n alue- ja
rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021–2027 sääntelyn edellyttämistä
sääntelytarpeista. Uusi aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö on tarkoitus saada
voimaan 1.1.2021. Sitä sovelletaan kansalliseen alueiden kehittämiseen ja EU:n
alue- ja rakennepolitiikan rahastojen (EAKR, ESR+, JTF) ohjelmakauden
2021–2027 hankkeisiin. Uuden lainsäädännön voimaantulon aikataulu tulee uuden
ohjelmakauden aikataulusta.

Kumottava aluekehittämistä koskeva lainsäädäntö:
 Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

(ns. hallintolaki, 7/2014)
 Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta

(ns. rahoituslaki, 8/2014)
 Näiden lakien nojalla annetut asetukset:

 valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja
rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)

 valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja
rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)

 valtioneuvoston asetus rakennerahastoista osarahoitettavien
kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)

 Laki ulkorajan ylittävästä yhteistyöstä (657/2015_ENI-laki)

Hallituksen esitys annetaan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen
1.1.2021–31.12.2027 ohjelmakauden sääntelykokonaisuuden kansallisen
soveltamisen täsmentämiseksi ja täydentämiseksi sekä EU:n alue- ja
rakennepolitiikan yhteen sovittavan järjestelmän rakentamiseksi. Esityksessä
ehdotettavia lakeja sovellettaisiin kansallisen aluepolitiikan sekä EU:n alue- ja
rakennepolitiikan ohjelman toimeenpanoon ohjelmakaudella 2021–2027.

Asian on valmistellut vs. kehittämisjohtaja Juha Hertsi, puh. 044 3719442.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää antaa asiasta seuraavanlaisen lausunnon:
"Lakikokonaisuutta on selkeytetty ja saatettu ajan tasalle. Molempien lakien
rakenteen uudistamisessa on onnistuttu. Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston
sekä Interreg-ohjelmien ja Interreg-ulkorajaohjelmien säädösten kokoaminen
rakennerahastojen kanssa samaan lainsäädäntöön on kannatettava ratkaisu ja
selkeyttää osaltaan aluekehittämisen kokonaisuutta. 

Maakunnan liitto näkee tärkeänä, että aluekehityksen prosessit ovat selkeät,
vaikuttavat ja läpinäkyvät sekä vahvistavat aluekehittämisjärjestelmän
aluelähtöisyyttä. Lakiluonnoksia tulee tältä osin vielä työstää.

https://lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6bb92cbd-d246-44b4-baed-3131e298ff79
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Maakunnan liitolla on itsenäinen rooli aluekehitysviranomaisena, mikä tulee käydä
ilmi nykylain mukaisesti toimeenpanolain tarkoituksessa, alueiden kehittämisen
vastuiden määrittelyssä kuin maakunnan liiton tehtävissäkin.

Uutena aluekehittämisen toimintamallina ehdotettu valtion ja maakuntien välisen
vuorovaikutuksen vahvistaminen aluekehittämiskeskustelumenettelyn kautta on
tervetullut uudistus. Aluekehittämiskeskustelujen tavoitteellisuutta tulisi laissa
edelleen lisätä ja keskusteluihin liittyvää systemaattista prosessia kehittää
valtioneuvoston aluekehittämispäätöksen ja maakuntaohjelman vaikuttavan
toimeenpanon edistämiseksi.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman poistuminen lakisääteisenä
asiakirjana on sinällään kannatettavaa suunnittelujärjestelmän keventämistä.
Toimeenpanolakiin tulee kuitenkin sisältyä kirjaus siitä, että maakunnan liitot
vastaavat nykyiseen tapaan alue- ja rakennepolitiikan ohjelman alueellisten
rahoitussuunnitelmien valmistelusta. Alue- ja rakennepolitiikan rahastojen
kumppanuuselimenä maakunnan yhteistyöryhmän tulee hyväksyä
rahoitussuunnitelmat.

Nykyisessä laissa säädetään maakuntien liittojen vastuusta alueellisten
suunnitelmien valmistelussa osana rakennerahasto-ohjelmien valmistelua.
Vaikka alueellisia suunnitelmia ei sellaisenaan valmistella, maakunnan liitoilla on
yhteistyössä ELY-keskusten kanssa vastuu koordinoida Euroopan unionin alue- ja
rakennepolitiikan ohjelmien valmistelua omalla alueellaan. Tämä tulisi kirjata
toimeenpanolakiin.

Lakiuudistuksella ei tavoitella toimivaltamuutoksia, eikä niitä ei pidä sisällyttää
myöskään perustelutekstiin.

Sääntelyä on jonkin verran kevennetty ja yksityiskohtaisuutta on karsittu, mikä
tukee alueiden erilaisista lähtökohdista tehtävää omaehtoista kehittämistyötä.
Valmisteluprosessi on koettu suhteellisen avoimeksi, ja myös lausuntomenettelylle
on varattu kohtuullinen aika. Vastaavaa avoimuutta toivotaan tulevaan
asetusvalmisteluun.

Lisäksi tulee huomioida käynnissä olevassa rahoitusratkaisuissa, että toimenpiteet
ja niiden rahoitusresurssi tulee suunnata entistä tasapuolisemmin koko maahan
siirtymäalueella, jotta toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus turvataan.

Päijät-Hämeen liiton toimisto voi täydentää oman ja maakuntien yhteisen
valmistelun perusteella annettavaa vastaustaan lausuntopalveluun yllä mainittujen
pääkohtien tueksi eri momenttien yksityiskohtaisista perusteluista."

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 75 11.05.2020

LAUSUNTO LAHDEN KAUPUNKISEUDUN MAL-SOPIMUKSEN LUONNOKSESTA

28/10.00/2019

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 75

Lahden kaupunki pyytää lausuntoa Lahden kaupunkiseudun MAL-sopimuksen ja
toi men pi tei den luonnoksista 22.5.2020 mennessä.

Lahti, Asikkala, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Orimattila ja Päijät-Hämeen liitto
ovat 7.5.2019 allekirjoittamassaan aiesopimuksessa sitoutuneet yhdessä laa ti-
maan valtiolle ehdotuksen Lahden seudun MAL-sopimukseksi vuosille 2020–2031.
Ym pä ris tö mi nis te riö on vahvistanut, että neuvottelut maankäytön, asumisen ja lii-
ken teen sopimusten (MAL-sopimus) solmimiseksi Lahden, Jyväskylän ja Kuopion
kau pun ki seu tu jen kuntien ja valtion välillä käynnistetään keväällä 2020. Lahden
seu dun kuntien ja Päijät-Hämeen liiton viranhaltijat ja poliittisen ohjausryhmän jä-
se net ovat valmistelleet sopimusluonnosta ja sopimuskausien aikana toteutettavia
toi men pi tei tä Lahden kaupungin vetämänä.

Seudun kunnat ovat ottaneet yhteisiksi tavoitteikseen keskustaajamien ja rai de lii-
ken teen asemapaikkojen kehittämisen, bio- ja kiertotalouden ja muun yri tys toi min-
nan edellytysten parantamisen sekä asumisen, kävelyn, polkupyöräilyn ja henkilö-
ja tavaraliikenteen kehittämisen. Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa kau pun-
ki seu dun kilpailukykyä, elinvoimaisuutta ja toimivuutta.

Asian ovat valmistelleet erityisasiantuntija Tanja Gangsö puh. 044 3719 451 ja vt.
alue suun nit te lu joh ta ja Jaana Martikainen puh. 044 3719 467.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää antaa asiasta Lahden kaupungille seuraavan sisältöisen
lau sun non:

"MAL-sopimuksilla tuetaan kaupunkiseudun kuntien sekä kuntien ja valtion välistä
yh teis työ tä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja lii-
ken teen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toi mi-
vuut ta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Lahden kau pun ki-
seu dul la tehty valmistelu vastaa hyvin näihin MAL-työn tavoitteisiin ja esille on nos-
tet tu teemoja, joissa kaupunkiseudulla voidaan olla myös mallina muille kau pun ki-
seu duil le.

Maakunnan strategisina tavoitteina alueen vetovoiman lisääminen, elin kei no ra ken-
teen monipuolinen kehittäminen ja uusien kasvualojen kokeileminen on hyvin huo-
mioi tu MAL-sopimusluonnoksen tavoitteissa ja toimenpiteissä. Sopimuksen ja toi-
men pi tei den valmistelua on tehty hyvässä yhteistyössä kaupunkiseudun toi mi joi-
den kesken.

Alueen vetovoimaa pyritään lisäämään houkuttelevalla asumisella ja hyvillä lii ken-
ne yh teyk sil lä kaupunkiseudun sisällä. Liikkumisen kehittämisellä tuetaan taa ja-
mien, jouk ko lii ken ne käy tä vien ja kuntakeskusten eheyttävää kasvamista. Luon-
nok sen mukaan lisätään houkuttelevaa asumista eri ikä- ja väestöryhmät ja elä-
män tyy lit sekä maakunnan erityispiirteet huomioon ot taen. Monipaikkainen asu mi-
nen on huomioitu kehittämiskohteena, jolla voi olla maa kun nas sa merkittäviä elin-
voi ma vai ku tuk sia.

Sopimusluonnoksen liikenteen kokonaisuus viisaasti liikkuen perustuu maa kun ta-
val tuus ton ke sä kuus sa 2019 hyväksymään Päijät-Hämeen lii ken ne jär jes tel mä-
suun ni tel maan, joten maakunnan keskeiset kestävän liikkumisen ja lii ken ne tur val li-
suu den kysymykset ovat kattavasti mukana MAL-työssä. Valmistelussa on tun nis-
tet tu ne aihepiirit, joita voidaan tällä sopimusmenettelyllä edistää.
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Maakuntahallitus § 75 11.05.2020

Maakunnan elinkeinorakenteen uudistuminen ja monipuolisuuteen kehittäminen
se kä elinkeinoelämän edellytysten parantaminen on huomioitu kehitettäväksi maa-
kun ta kaa van kehittämisen kohdealueilla. Konkreettisesti bio- ja kiertotalouden toi-
min ta edel ly tys ten parantamiseen pyritään kierrätyspuiston toteuttamisella maa kun-
taan. Mat kai lun edellytyksiä vahvistetaan matkailualueiden kehittämisellä, mat kai-
lun di gi ta li soin tia edistämällä sekä Salpausselkä Geopark -puiston kehittämisellä ja
toi min ta edel ly tyk sien turvaamisella. Lahden ympäristöpääkaupunkivuoteen kyt key-
tyen uusien yritysten houkuttelua ja ke hit tä mis tä edistetään yhteistyössä yritysten
ja korkeakoulujen kanssa ja näin tuetaan uu sien kasvualojen kokeilemista.

Luonnos muodostaa hyvän kokonaisuuden, jolla MAL-työssä päästään Lahden
kau pun ki seu dul la liikkeelle. Työn edetessä toimenpiteet tarkentuvat ja muo dos ta-
vat jatkuvan ja päivittyvän prosessin."

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 76 11.05.2020

MAAKUNTAHALLITUKSEN VUODEN 2020 TOISEN VUOSIPUOLISKON KOKOUSAJOISTA PÄÄTTÄMINEN

241/00.02.01/2012

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 76

 Hallintosäännön 98 §:n mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana
 ja paikassa.

 Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai
 enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen 
 pitämisestä.

 Toimiston töiden ohjelmoinnin kannalta on tärkeää, että maakuntahallitus päättää
 kokouksista sitovasti etukäteen.Vuoden 2020 talousarviossa on lähdetty siitä, että
 maakuntahallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

 Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää pitää vuoden 2020 toisen vuosipuoliskon kokoukset kello
8.30 alkaen seuraavasti:

maanantai          10.8.2020
maanantai            7.9.2020
maanantai        12.10.2020
maanantai          9.11.2020
maanantai        14.12.2020

Samalla maakuntahallitus merkitsee tiedoksi, että maakuntavaltuuston
syyskokouksen ajankohta on torstai 3.12.2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 77 11.05.2020

MAAKUNTAVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS 2020

83/00.02.00/2012

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 77

Aikaisemmin sovitun mukaisesti maakuntavaltuuston kevätkokous pidetään
maanantaina 15. päivänä kesäkuuta 2020. Koronaviruspandemian takia
maakuntavaltuuston kokous, asioiden esittely ja ryhmäkokoukset järjestetään
Teams yhteyden avulla. Päijät-Hämeen liiton toimiston kokoustilaan avataan myös
etäyhteys kokoukseen, johon voi tarvittaessa osallistua.

Kokouspäivän aikataulu:
- asioiden esittely 9.30–10.30
- ryhmäkokoukset 10.30–11.00
- kokous klo 11.00

Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi maakuntavaltuuston kokouksen ajankohdan ja
paikan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 78 11.05.2020

TOIMISTON SULKEMINEN HEINÄKUUSSA

406/00.02.01/2010

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 78

Henkilökunnan vuosilomat sijoittuvat lomakaudella pääosin heinäkuulle. Tämän
takia on perustelua ja tarkoituksenmukaista pitää toimisto suljettuna viisi viikkoa
heinäkuussa 2020.

Asian on valmistellut hallintojohtaja Jari Paakkunainen, puh. 044 371 9455.

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää, että toimisto pidetään kesälomien vuoksi suljettuna viisi
viikkoa 29.6.–31.7.2020.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 79 11.05.2020

PELASTUSLAITOKSEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2021–2023

83/02.00.01/2013

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 79

Pelastuslaitoksen johtokunta 22.4.2020 §

Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen talousarvio vuodelle 2021 ja
talousarviosuunnitelma vuosille 2022–2023 (liite 3) perustuu vuoden 2020
talousarvioon ja ennakoituihin korotuksiin.

Tuloja on arvioitu aiempien toteutumien mukaisesti. Tulot vuodelle 2021 ovat
ennakoidusti 20.553.830 euroa (nousua vuodesta 2020 5,07 %). Kuntien 2021
maksuosuudet (liite 4) ovat 20.086.830 euroa (nousu on 6,7 %). Maksuosuudet
sisältävät Iitin mukanaan tuomien kustannusten ja tuottojen nousun, n. 610.000
euroa.

Henkilöstökulujen kokonaisnousuksi on arvioitu 3,07 %.
Vuokrakustannusten nousu on n. 10,5 %. Nousu sisältää sekä Orimattilan uuden
aseman että Iitin aseman vuokrakustannukset.

Toimintakulut yhteensä ovat 19.773.830 euroa (nousu 5,33 %).

Investointisuunnitelman (liite 5) mukaan bruttoinvestoinnit ovat 927.000 euroa,
nettoinvestoinnit (vähennettyinä vaihtoautotuloilla sekä avustuksilla) ovat 800.000
euroa vuonna 2021. Summa katetaan poistoilla.

Kuntakohtaiset maksuosuudet on laskettu Päijät-Hämeen tilastokeskuksen
tilastoimien kuntakohtaisten väkilukujen mukaan.

Ensihoidon talousarvio 2021 tuodaan johtokunnan käsittelyyn syksyn 2020 aikana,
kun ensihoitokeskuksen kanssa on käyty neuvottelut.

Kuntalain 60 § 1 mom. mukaan maakuntavaltuuston tulee päättää kuntayhtymän
liikelaitoksen talousarviosta ja taloussuunnitelmasta. Pelastuslaitoksen
johtosäännön mukaan pelastuslaitoksen johtokunta vahvistaa pelastuslaitoksen
toimintasuunnitelman ja talousarvion maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden
mukaisesti. Pelastusjohtajan esitys pelastuslaitoksen toiminnallisiksi ja
taloudellisiksi tavoitteiksi vuodelle 2021 liitteenä (liite 6).

Liitteet:
liite 3 talousarvio 2021 sekä talousarviosuunnitelma 2022–2023
liite 4 kuntien maksuosuudet
liite 5 investointisuunnitelma
liite 6 toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Esittelijä:
Johtokunta hyväksyy omalta osaltaan esitetyn talousarvion sekä toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet sekä investointisuunnitelman vuodelle 2021 sekä
talousarviosuunnitelman 2022–2023 ja laittaa ne kuntiin lausunnolle.

Päätös:
__________

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että se asettaa
Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle johtokunnan esittämät toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet vuodelle 2021.

Samalla maakuntahallitus merkitsee tiedoksi pelastuslaitoksen
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Maakuntahallitus § 79 11.05.2020

talousarviosuunnitelman 2021–2023 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle
tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 80 11.05.2020

TIEDOKSISAANTIASIAT

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 80

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi tausta-aineistona lähetetyt:

 Liiton ja pelastuslaitoksen talouden toteutuma 1.1.–31.3.2020

 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 17.4.2020

 Pelastuslaitoksen johtokunnan pöytäkirja 22.4.2020

 Työllisyyskatsaus 3/2020

 Aloite maakunnallisen selviytymissuunnitelman tekemisestä

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 81 11.05.2020

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 81

Tausta-aineistona lähetetään maakuntahallituksen jäsenille maakuntajohtajan ja
vt. aluesuunnittelujohtajan päätösluetteloiden päätökset:

 HARJOITTELIJAN PALKKAAMINEN (12 §)
 PÄÄTÖS JATKOAJASTA HANKKEELLE ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN
  MALLI PÄIJÄT-HÄMEESSÄ – TOIMIJAT OSALLISTAVA TYÖPAJASARJA 
  (13 §)
 PÄÄTÖS JATKOAJASTA HANKKEELLE VETOVOIMAA JA KASVUA
  KANSAINVÄLISYYDESTÄ (KV-KASVU) (14 §)
 ALUEIDEN KESTÄVÄN KASVUN JA ELINVOIMAN TUKEMISEN 
  MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMINEN HANKKEELLE YLI PAHIMMASTA –
  LAHDEN SEUDUN PK-YRITYSTEN AKUUTTI KRIISIAPU (15 §)
 LAUSUNTO KALLIOLAN-PAIMELAN OSAYLEISKAAVALUONNOKSESTA
  (6 §)

Maakuntajohtaja:

Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi

 maakuntajohtajan päätökset 12–15 
 vt. aluesuunnittelujohtajan päätöksen 6

ja päättää, ettei se ota niitä käsiteltävikseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin.
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Maakuntahallitus § 82 11.05.2020

MUUT MAHDOLLISET ASIAT

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 82
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Maakuntahallitus § 83 11.05.2020

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Maakuntahallitus 11.05.2020 § 83

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.50.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet

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

Pykälät 67–75, 79–83

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

Pykälät 76–78

Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutos-
ta 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 76–78

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 annet-
tuun 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 Valitusaika
30 päivää

Hallintovalitus Pykälät Valitusaika
    päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja
postiosoite:

Pykälät 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 allekirjoit-
tanut 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 valitus-
asiakirjat 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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 oikaisuvaatimusohje/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

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa
asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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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
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.
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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


