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Sopimuksen hyväksyminen, Nivalan kaupunki - Lemminkäinen Oyj / asfalttikartelli
Kaupunginhallitus 28.11.2016 § 201
Oheismateriaali: Helsingin käräjäoikeuden päätös 28.11.2013, Helsingin hovioikeuden päätös 20.10.2016.
Nivalan kaupunki ja Lemminkäinen Oyj ovat tehneet vuosina 1994,
1995-1997, 1998, 1999, 2000-2002 urakkasopimuksia päällystystöistä. Kaikkiaan Nivala oli maksanut urakkahintoina ko. urakoiden sopimusten mukaisesti 1 054 541,45 euroa.
Kilpailuoikeudellista vahingonkorvausta koskeva asia on tullut Helsingin käräjäoikeuteen vireille 21.1.2011.
Nivala on vaatinut, että käräjäoikeus velvoittaa Lemminkäisen suorittamaan Nivalalle
1) 152 896,32 euroa;
2) viivästyskorkoa 152 869,32 eurolle 29.7.2010 lukien;
3) tuottokorkoa tai sitä vastaavaa vahingonkorvausta 152896,32 eurolle kunkin vuoden joulukuun 31 päivästä lukien seuraavasti:
-19280,40 eurolle 31.12.1999 lukien
-48513,52 eurolle 31.12.2000 lukien
-39980,14 eurolle 31.12.2001 lukien
-45120,26 eurolle 31.12.2002 lukien
28.7.2010 saakka;
4) tuottokorolle korkolain mukaista viivästyskorkoa haasteen tiedoksiannosta lukien sekä
5) korvauksen asianosais- ja oikeudenkäyntikuluista korkoineen.
Nivala on 2.3.2013 luopunut vaatimasta korvausta vuoden 1998 sopimukseen perustuvilta osin.
Nivala on 7.2.2013 peruttanut kannevaatimukset koskien vuosia
2003, 2004 ja 2005.
Haaste on annettu tiedoksi Lemminkäiselle 1.2.2011.
Perusteina vaatimukselle Nivalan kaupungin puolesta on esitetty
mm., että Lemminkäinen oli osallistunut kartelliin, mistä oli aiheutunut Nivalalle vahinkoa. Korkeimman hallinto-oikeuden 29.9.2009 antaman päätöksen mukaan Suomen asfalttimarkkinoilla oli toiminut
vuosina 1994-2002 valtakunnan laajuinen KRL 5 ja 6 §:n ja EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan vastainen kartelli. Lemminkäinen oli
osallistunut kartelliin koko kartellin toiminnan ajan.
Vaatimuksen perusteluissa todetaan, että kaikkiaan kartellin vaikutusaikana oli Nivala maksanut urakkahintoina Lemminkäiselle
-1.10.1998 jälkeen kartelliylihintaa 152 896,32 euroa
-29.6.2000 jälkeen kartelliylihintaa 133 613,92 euroa.
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Edelleen myös todetaan, että Nivalan saatavien osalta vanhentuminen on alkanut KHO:n päätöksen 29.9.2009 tiedoksisaannista. Nivala on katkaissut korvaussaatavien vanhentumisen kolmen vuoden
kuluessa KHO:n päätöksen tiedoksisaamisesta esittämällä korvausvaatimuksensa Lemminkäiselle 29.6.2010 tiedoksi annetulla katkaisuilmoituksella.
Helsingin käräjäoikeus on antanut asiasta tuomion 28.11.2013.
Tuomiolauselmassa todetaan ,että Lemminkäinen Oyj velvoitetaan
suorittamaan Nivalan kaupungille
1) korvaukseksi sen maksamasta ylihinnasta 76 448,18 euroa korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen siitä lähtien,
kun on kulunut 30 päivää vaatimuksen tiedoksiantopäivästä
29.6.2010 lukien.
2)korkolain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan
laskettua tuottokorkoa
-9641,21 eurolle 31.12.1999 lukien,
-24256,76 eurolle 31.12.2000 lukien
-19 990,08 eurolle 31.12.2001 lukien
-22 560,13 eurolle 31.12.2002 lukien
viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamiseen saakka;
3) korkolain 4 §:n 1 momentin mukaan laskettavaa viivästyskorkoa
tuottokorolle haasteen tiedoksiantopäivästä 1.2.2011 lukien;
4) korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista 195 000 euroa korkolain 4
§:n 1 momentin mukaisine korkoineen kuukauden kuluttua käräjäoikeuden tuomion antamispäivästä lukien.
Siltä osin kuin Nivala on luopunut vaatimasta korvausta vuoden 1998
päällystyssopimuksen perusteella, kanne on hylätty.
Nivalan kaupungin tilinpäätökseen on kirjattu Lemminkäiseltä saatuja
korvauksia 317 304,56 euroa.
Lemminkäinen Oyj on valitti käräjäoikeuden päätöksestä Helsingin
hovioikeuteen, joka antoi asiasta tuomion 20.10.2016. Valituksessaan Lemminkäinen mm. totesi, mm. että vanhentumisaika oli alkanut kulua 19.6.2003, jolloin Kilpailuvirasto oli antanut julkisuuteen
tiedotteen, jossa se totesi viraston asfalttikartelliselvityksen valmistuneen. Selvityksen tuloksia oli käsitelty laajalti valtakunnallisessa mediassa 19. ja 20.6.2003. Kaupunki oli saanut tiedon ja sen oli vähintään pitänyt tietää vanhentumislain tarkoittamalla tavalla väitetystä
asfalttikartellin aiheuttamasta vahingosta jo kesäkuussa 2003. Vanhentumislain siirtymäsäännösten perusteella sellaisten väitettyjen
saatavien, joiden vanhentuminen oli alkanut kulua ennen sanotun
lain voimaantuloa 1.1.2004 vanhentuminen oli tullut katkaista ennen
1.12007. Kun vanhentumisaika oli alkanut kulua 19.6.2003, vanhentuminen oli täytynyt katkaista viimeistään 31.12.2006.
Hovioikeuden 20.10.2016 antamassa tuomiossa todetaan, että kaupunki on hävinnyt asian. Hovioikeus katsoo, että koska asiassa ratkaistavat oikeudelliset kysymykset ovat kuitenkin olleet epäselviä,
kaupungilla voidaan katsoa olleen perusteltu syy oikeudenkäyntiin.
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Tämän vuoksi asianosaiset saavat oikeudenkäymiskaaren 21 luvun
8 a §:n nojalla vastata itse oikeudenkäyntikuluistaan.
Tuomiossa myös mm. todetaan ,että velan vanhentumissa koskevassa kohdassa mainituin perustein kysymyksessä oleviin sopimuksiin perustuvan korjausvelan vanhentumisaika on alkanut huhtikuun
alussa 2004. Kaupunki on katkaissut kysymyksessä olevan saatavien vanhentumisen vuonna 2010. Vanhentumista ei ole siten katkaistu vanhentumislain 4 §:ssä säädetyn yleisen kolmen vuoden vanhentumisajan kuluessa, joten velka on vanhentunut.
4.11.2016 Nivalan kaupunki on saanut maksuvaatimuksen suuruudeltaan 317 304,56 euroa. Lisäksi vaaditaan korkolain mukaista tuottokorkoa 3 953,09 euroa. Kaupunkia vaaditaan siten suorittamaan
Lemminkäinen Oyj:lle 321 257,65 euroa.
Asianajotoimistolle maksettuja kuluja on kertynyt kaupungin kirjanpidosta saadun raportoinnin mukaan yhteensä noin
390 000 euroa.
Kaupunki voi hakea muutosta Helsingin hovioikeuden ratkaisuun
korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä
erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta,
myöntää valitusluvan. Valitusosoituksessa tarkoitettu määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 19.12.2016.
Nivalan osalta keskeisin valitusperuste on vanhentuminen.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää, että kaupunki ei hae muutosta hovioikeuden päätökseen. Tämän edellytyksenä on se, että Nivalan kaupunki
ja Lemminkäinen Oyj sopivat, että hovioikeuden tuomio jää voimaan.
Päätös
Hyväksyttiin esitys. Nivalan kaupungin ja Lemminkäinen Oyj:n sopimus asiasta käsitellään seuraavassa kaupunginhallituksessa.

OTE: Lemminkäinen Oyj, kaupungin kamreeri
______________________________________________________________________
Kaupunginhallitus 12.12.2016 § 209
Liite: Sopimus, Nivalan kaupunki - Lemminkäinen Oyj. Sopimus toimitetaan kokoukseen mennessä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen ja
valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.
Päätös

§ 209, KH 12.12.2016 15:00
Hyväksyttiin.
OTE

Lemminkäinen Oyj, kaupunginkamreeri
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Tilannekatsaus hallintosäännön uudistamiseen
Uusi kuntalaki 410/2015 astuu kokonaisuudessaan voimaan
1.6.2017 uuden valtuustokauden alussa. Jokaisessa kunnassa ja
kuntayhtymissä on seuraavan valtuustokauden alkaessa oltava hyväksyttynä kuntalain 90 §:n mukainen hallintosääntö.
Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä
säädetään kuntalain 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet. Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat
kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosääntöön otetaan määräykset, jotka aiemmin olivat valtuuston
työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä,
taloussäännössä ja tarkastussäännössä.
Nivalan kaupungin kaupunkistrategia on hyväksytty 8.12.2016 kaupunginvaltuustossa. Strategiassa on hyväksytty kaupungin strategiset tavoitteet ja päämäärät. Hallintosääntö uudistetaan siten, että se
tukee kaupunkistrategian toteuttamista.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus käy evästyskeskustelun hallintosäännön uudistuksesta.
Päätös
Hyväksyttiin.
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Valtuustoaloite 8.11.2016 – Välikyläntien katuvalot
Liite: Valtuustoaloite 8.11.2016 Leena Vähäsöyrinki
Valtuutettu Leena Vähäsöyrinki on tehnyt 8.11.2016 valtuustoaloitteen, jossa on esittänyt kaupungille, että kaupunki ryhtyisi pikaisesti
liikenneturvallisuuden lisäämiseksi suunnittelemaan katuvaloja Välikyläntielle Edux-ovien kohdalle. Vähäsöyrinki perustelee katuvaloja
kyseisen tielle rekka- ja maatalousliikenteen vuoksi. Alakoululaisia
on n. 28. Aloitteen on allekirjoittanut 31 valtuutettua.
Kuntalain 365/1995 2 luku § 15 mukaan valtuutetun aloiteoikeudesta
on oltava tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestyksessä. Nivalan kaupungin valtuuston työjärjestyksessä luku 2 § 5 on määräykset
valtuutettujen aloiteoikeudesta ja aloitteen käsittelystä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian teknisen lautakunnan käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin.

OTE:

Tekninen lautakunta, Leena Vähäsöyrinki
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Valtuustoaloite 13.10.2016 - Hallintosäännön tarkistaminen
Liite: Valtuustoaloite 13.10.2013 Heikki Häyrynen
Heikki Häyrynen on valtuustoaloitteessaan 13.10.2016 esittänyt, että
Nivalan kaupungin hallintosäännön 47§:n kolmannen momentin kohtaa 2 tarkistetaan siten, että kohtaan 2 lisätään pöytäkirjaan merkittäväksi asian käsittelytietoina ensimmäiseksi kohdaksi merkintä:
Asian valmistelija.
Kuntalain 365/1995 2 luku § 15 mukaan valtuutetun aloiteoikeudesta
on oltava tarpeelliset määräykset valtuuston työjärjestyksessä. Nivalan kaupungin valtuuston työjärjestyksessä luku 2 § 5 on määräykset
valtuutettujen aloiteoikeudesta ja aloitteen käsittelystä.
Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen tietoon saaduksi ja antaa asian yleishallinnon käsiteltäväksi.
Käsittely
Eija-Riitta Niinikoski esitti Jarmo Vuolteenahon kannattamana, että
aloitteen asia otetaan huomioon hallintosäännön uudistuksen yhteydessä.
Päätös
Asia otetaan huomioon hallintosäännön uudistuksen yhteydessä.
OTE: Heikki Häyrynen
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Tiedoksiannot

Kiinteistönluovutusilmoituksia 8 kpl.
Viranhaltijapäätökset
Kaupungin muiden toimielimien pöytäkirjat ja otteet
Henkilöstöjaos
-Pöytäkirjanote 24.11.2016 § 32
Saapuneet kirjeet
Ara
Aravarajoituksista vapauttaminen – Kiinteistö Oy Nivalan Vuokrakodit
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kotona Suomessa - Ajankohtaista Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun
kotouttamisasioissa
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän hallitus
Pöytäkirja 19.10.2016
Kela
Tiedote – Kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pienenevät enintään
alle 10 euroa kuukaudessa
Kuntaliitto
Kuntaliiton yleiskirje 17/2016: ”Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2016”
Yleiskirje 18 / 2016 - Valtio vastaa maantien- ja radanpidosta - kuntien sopiminen edelleen vapaaehtoista maantie- ja ratalain muutoksista huolimatta
Nivala-Haapajärven seutuhallitus
Pöytäkirja 21.11.2016
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Yhtymäkokouksen 22.11.2016 tarkastettu pöytäkirja
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Taksilupien kuntakohtaiset enimmäismäärät v. 2017
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kokouskutsu12.12.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö
Lastensuojelun käsittelyajat 1.4.-30.9.2016
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THL
THL:n uusi tilastokatsaus julkaistu: Perusterveydenhuollon ja suun
terveydenhuollon avohoitokäynnit 2015
THL lausuntopyyntö/ Määräysluonnos käyttöoikeuksien määrittelyn
perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin
Saapuneet lehdet
-Kotiseutuposti 4 / 2016
-Polemiikki 4 / 2016
-Tesso 4 / 2016

Kaupunginjohtajan esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksiantoasiat tietoonsa saatetuiksi
ja samalla toteaa, että kuntalain 51 § mukaista otto-oikeutta ei ole
käytetty.
Päätös
Hyväksyttiin.
Merk. Jarmo Pihlajaniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen
klo.16.40.

Lisäksi merkittiin tietoon saaduksi:
-Kiinteistönluovutukset 2 kpl
Kaupungin muiden toimielimien pöytäkirjat ja otteet
Alueellinen maaseutulautakunta
- pöytäkirja 10.11.2016
Lapsiasiaintyöryhmä
-Muistio 7.12.2016
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
-POPELYn vastauskirje Erkki Kukkolalle 12.12.2016
-Yhteysviranomaisen lausunto Ylivieskan urakkanevan tuulivoima
puiston ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
JEDU - Esityslista 15.12.2016
Kela – Pienituloisten lapsilla työllistyminen heikkoa
Kunnallistieteen yhdistys - Jäsenkirje 2 / 2016
POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO
-Vastineet Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta tehtyihin muistutuksiin
-PoPSTer-hankkeen uutiskirje 9.12.2016
THL
-Kouluterveyskysely 2017 kuntiin
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Lehdet: Kuntatyönantaja 6/2016
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Kaupunginjohtajan johtajasopimuksen mukainen arviointikeskustelu sekä työn painopisteet

Puheenjohtajan esitys
Kaupunginhallitus päättää käydä johtajasopimuksen mukaisen
arviointikeskustelun.
Päätös
Työn painopisteet:
Maakuntauudistuksen edunvalvonta
Kaupungin talous
Kaupungin näkyvyys, tiedottaminen, vetovoiman parantaminen
Hyväksyttiin.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEETJA VALITUSOSOITUS

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Pykälät 210, 211, 212, 213, 214
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät 209
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja yhteystiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen:

Pykälät 209
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

Nivalan kaupunginhallitus
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
puh: 040 344 7211
faksi: (08) 440 153
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätöstä
koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja
on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun
päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä:
-päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
-asiakirjat, joihin vedotaan
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia
voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1).

Oikaisuohje
hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83
§:n 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 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.
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,
jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat –ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
-150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat

§ 9998, KH 12.12.2016 15:00
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi
hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Oikaisuvaatimusohje hankintalain 15 §:n
mukaisissa,
kansalliset
kynnysarvot
alittavissa hankinnoissa 1)

Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa tehtyyn kunnan viranomaisen (hankintayksikkö) päätökseen tai muuhun
hankintamenettelyssä annettuun ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintayksikölle hankintalain 81 §:ssä tarkoitetun vaatimuksen hankintaoikaisusta tai kuntalain 89 §:ssä tarkoitetun oikaisuvaatimuksen. Oikaisua koskevan vaatimuksen voi tehdä
tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen
voi lisäksi tehdä kunnan jäsen.
Määräaika oikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Oikaisua on vaadittava 14 päivän kuluessa siitä, kun oikaisuvaatimuksen tekijä on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.
Asianosaisen katsotaan saaneen hankintapäätöksen oheisasiakirjoineen tiedoksi sähköistä tiedoksiantoa
käytettäessä 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.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Hankintaoikaisun ja oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän
laatijan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.
Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
-30.000 € tavarat ja palvelut
-100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan Nivalan kaupunginhallitukselle.

VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea
muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusaika alkaa
päätöksen tiedoksisaannista.

Valitusviranomainen ja
yhteystiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 4. krs.)
90101 OULU
puh: 029 56 42800
faksi: 029 56 42841
pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
Valitusaika
30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät

Muu valitusviranomainen
ja yhteystiedot

Valituskirja

Valitusasiakirjojen toimittaminen

Hallintovalitus, pykälät
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
markkinaoikeus@oikeus.fi

pykälä

päivää
Valitusaika
14 päivää
30 päivää

Valituskirjassa on ilmoitettava
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut
valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä
todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan
päättymistä.
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Valitusosoitus Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden
markkinaoikeu- käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
teen

Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan 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 hankintasopimuksen
hankintalain 78 §:n 1 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 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.
Valituskielto
Hankintalain 102 §: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 hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 88 §: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 osoitteeseen.
Toimitusosoite
Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Lisätietoja

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään
oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 2000 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan
arvo on vähintään 1 miljoona euroa, maksu on 4000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, maksu on 6000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

