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Kokousaika

30.3.2015 kello 18.30 - 19.25

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Honkala Taimo
siitä, kuka toimi
Palola Jussi
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Perkkiö Timo
Kaikkonen Aimo
Korkiakoski Janna
Vainio Suvi
Vihtari Rauno
Päivärinta Miia
Pajukoski Merja
Ritva Oja
Vuolteenaho Jarmo
Vähäsöyrinki Leena
Ahlholm Jani
Päivärinta Mikko
Viio Joel
Viitanen Ville
Hautala Jouni
Aksila Raija

pj.
1. vpj.
2. vpj.
jäsen
”
”
”
”
”
Kaikkosen vj.
kh:n puh.joht.
kh:n 1 varapj.
kh:n 2 varapj
kh:n edustaja
nuorisov.ed.
nuorisov. ed
esittelijä
sihteeri

Läsnä
x
x
poissa
poissa
x
x
x
x
poissa
x
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
poissa
x
x

Asiat

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Asialistan mukaiset §:t 19 - 21.

Pöytäkirjan tarkistus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Palola Jussi ja Oja Ritva.

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjanpitäjä

Taimo Honkala
Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Raija Aksila

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Tarkastusaika

Nivala 30.3.2015

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä

Allekirjoitukset

Allekirjoitukset

Jussi Palola
Aika ja paikka

Ritva Oja

31.3.2015 palvelusihteerin työhuoneessa

Todistaa:
Virka-asema

palvelusihteeri

Raija Aksila
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TEKNI: 3/2015

Pyyntö korvaus-suosituksen asettamiseksi allekirjoittaneen ja Nivalan Vesihuolto Oy
välillä viemärilaitteiden sijoittamisesta hakijan omistamille maa-alueille
Valmistelija ympäristösihteeri
Eero Hosio on 2.2.2015 saapuneella kirjeellä pyytänyt Nivalan kaupungin tekniseltä lautakunnalta korvaussuositusta viemärijohtojen sijoittamisesta aiheutuvien haittojen korvaamista koskevassa asiassa.
Korvaussuosituksen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Nivalan
kaupunginvaltuuston 25.9.2014 § 34 hyväksymällä Haapaperän
viemärilaitoksen toiminta-alueella. Hosion asuinrakennus sijaitsee
kiinteistöillä Kankaanpää Rn:o 3:212, osoitteessa Kytöpuhontie 30,
85500 Nivala. Muut korvaussuosituksen kohteena olevat kohteet sijaitsevat samalla viemäröintialueella tiloilla Kankaanpää Rn:o 354 ja
Päivärinne Rn:o 3:276. Kiinteistöt omistaa Heleena ja Eero Hosio.
Korvaussuositus perustuu Haapaperän alueviemäröintiin kuuluvien
viemärilaitteiden, kuten viemärijohdon, pumppukaivon ja tarkastuskaivojen sijoittamiseen edellä mainituille kiinteistöille.
Suosituspyynnön mukaan viemärijohdot ja laitteet on sijoitettu kiinteistöille ilman maanomistajan kanssa tehtyä kirjallista sopimusta.
Vesiyhtiö on korvannut johtojen sijoittamisesta 147 euron suuruisen
korvauksen, joka perustuu puuston poistosta aiheutuviin menetyksiin.
Kiinteistön omistajan esittämä korvausvaatimus johtojen ja laitteiden
sijoittamisesta on yhteensä n. 1 600 euroa. Vaatimus perustuu
pumppuaseman sijoittamisesta aiheutuvaan pysyvään haittaan, tarkastuskaivojen aiheuttamaan esinehaittaan, viemärijohdon sijoittamisesta aiheutuvaan käyttöoikeuden luovutuskorvaukseen, Kiinteistölle Päivärinne Rn:o 3:276 aiheutuneeseen rakentamisrajoitukseen,
tiekorvauksiin sekä kaivuutöistä aiheutuviin ennallistamiskustannuksiin.
Nivalan Vesihuolto Oy:n hallitus on käsitellyt korvausasiaa kokouksessaan 25.2.2015. Hallituksen mukaan johtojen sijoittamisesta on
neuvoteltu ennen kaivuutöiden aloittamista kiinteistön omistajan
kanssa ja johtoreitit sekä pumppaamon ja tarkastuskaivojen paikat
on sovittu katselmuksessa kiinteistön omistajan kanssa. Johtojen ja
laitteiden sijoituspaikat on merkitty kiinteistöille merkkikepein.
Kirjallinen sopimus johtojen sijoittamisesta on laadittu tämän jälkeen
ja toimitettu kiinteistön omistajalle, joka on hyväksynyt sopimuksen
allekirjoituksellaan.
Vesiyhtiön hallituksen mukaan kiinteistön omistajalle suoritettu 147
euron korvaus koski ainoastaan puuston poistosta aiheutunutta menetystä, jonka suuruus perustuu Metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan suorittamaan arviointiin.
Viemärilaitteiden sijoittamisesta aihetuvan haitan suuruus on yhtiön
mukaan tarkoitus arvioituttaa kiinteistön omistajan kanssa solmitun
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TEKNI: 3/2015
sijoittamissopimuksen mukaisesti maatalousviranomaisella kevään
2015 aikana, kun mahdollinen haitta pystytään toteamaan.
Nivalan Vesihuolto Oy:n käyttämän johdonsijoittamiskorvauskäytännön mukaisesti laitos ei korvaa johtojen sijoittamista, mikäli niistä ei
aiheudu haittaa kiinteistön omistajalle. Käytäntöä ei ole perusteltua
muuttaa kyseisten kiinteistöjenkään osalta.

Valmistelijan ehdotus
Tekninen lautakunta toteaa, ettei sillä ole toimivaltaa päättää vesihuoltolaitoksen korvauskäytännöistä.
Lautakunta pitää hyvänä vesiyhtiön hallituksen esitystä, jonka mukaan johtojen ja laitteiden sijoittamisesta aiheutuvan haitan suuruus
kyseisille kiinteistöille tullaan arvioituttamaan maataloustoimiston
asiantuntijan toimesta. Lautakunta suosittaa, että arvion suorittaa ulkopuolinen, puolueeton asiantuntija ja mahdollinen haitta korvataan
täysimääräisesti asiantuntijan esittämän arvion mukaisesti.

Teknisen johtajan esitys
Hyväksytään ympäristösihteerin valmistelema esitys.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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TEKNI: 11/2015

Liikuntapuiston tekonurmikentän urakkatarjousten käsittely
Valmistelija tekninen johtaja
LIITTEET

tarjouspyyntö
tarjoustenavauspöytäkirja
tarjousten vertailu

Liikuntapuiston tekonurmikentän profilointikerroksen, lämmitysputkiston, tekonurmen ja kentän aitaamisen urakkatarjouspyyntö on ollut
sähköisessä hankintajärjestelmässä (HILMA) 9.3. – 23.3.2015. Tarjoukset on pitänyt jättää viimeistään 23.3.2015 klo 15.00 mennessä.
Kokonaishintaurakan lisäksi optiona pyydettiin erillishinta kentän
vuosihuollosta.
Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.
Saltex Oy
Urakan kokonaishinta 385 000 € alv 0%
Optiohinta vuosihuollosta 2 500 € alv 0%
Saltex Oy:n tarjous on tarjouspyynnön mukainen.
Destia Oy
Urakan kokonaishinta 479 800 € alv 0%
Optiohinta vuosihuollosta 4 800 € alv 0%
Destia Oy:n tarjous poikkesi tarjouspyynnöstä lähinnä tekonurmen
taustaliiman osalta.
Tekonurmikentän rakentamiseen on talousarviossa varattu 355 000
€ alv 0%. Liikuntapuiston rakentamisen ohjausryhmä on käsitellyt
urakkatarjoukset kokouksessaan 26.3.2015. Ohjausryhmä esittää
edullisimman tarjouksen tehnyttä Saltex Oy:tä valittavaksi kentän
urakoitsijaksi.
Puuttuvan rahoitusosuuden kattamista esitetäänsiirtämällä tekonurmikentän pysäköintialueen kustannuspaikalta 10 000 € tekonurmikentän rakentamisen kustannuspaikalle. Hyödyntämällä
voimalaitostuhkaa pysäköintialueen rakentamisessa, se voidaan toteuttaa edullisemmin. Lisäksi tekonurmikentän ulkopuolisen alueen
ja aitauksen rakenneratkaisuilla etsitään loput tarvittavat säästöt varsinaisen tekonurmikentän valittua laatutasoa heikentämättä.
Lisäksi ohjausryhmä esittää optiona pyydetyn vuosihuoltosopimuksen käyttöön ottoa Saltex Oy.n tarjouksen mukaisesti. Viiden vuoden
vuosihuoltosopimuksen käyttöön otolla kentän takuuaika jatkuu kahdesta vuodesta viiteen vuoteen.
Teknisen johtajan esitys
1.

Siirretään kustannuspaikalta 8775 tekonurmikentän
parkkipaikka 10 000 € kustannuspaikalle 8774 tekonurmikentän rakentaminen.
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TEKNI: 11/2015
2.

3.

4.

Valitaan Saltex Oy tekonurmikentän toteuttajaksi edellyttäen että käytävissä jatkoneuvotteluissa löydetään edullistamisratkaisut kentän laatutasoa heikentämättä kustannusraamiin pääsemiseksi.
Otetaan vuosihuoltosopimus optio käyttöön

Valtuutetaan tekninen johtaja allekirjoittamaan tarvittavat
sopimukset rakentamisen toteuttamiseksi muutetun kustannusarvion puitteissa.

Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.
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Tiedoksiantoasiat
Viranhaltijapäätökset
-

-

-

-

teknisen johtajan päätös 25.2.2015 nro 11, Kaupunginpuutarhurin 2. hakemus lomakauden 1.4.2014 - 31.3.2015 vuosilomasta
teknisen johtajan päätös 26.2.2015 nro 12, Ruokahuoltopäällikön vanhojen lomien siirtäminen säästövapaisiin
teknisen johtajan päätös 26.2.2015 nro 13, Siivoojan
osa-aikaisen toimen täyttäminen
teknisen johtajan päätös 26.2.2015 nro 14, Kiinteistöpäällikön koulutushakemus sisäilmaseminaariin
teknisen johtajan päätös 27.2.2015 nro 15, Omakotitalotontin vuokraaminen Jokilaaksojen koulutusjuntayhtymälle Metsäkeijuntie 5
teknisen johtajan päätös 27.2.2015 nro 16, Omakotitalotontin vuokraaminen Jokilaaksojen koulutusjuntayhtymälle Metsäkeijuntie 5
teknisen johtajan päätös 27.2.2015 nro 17, Päätös kiinteistön velvollisuudesta liittyä yleiseen viemäriverkostoon
teknisen johtajan päätös 2.3.2015 nro 18, Irtisanoutuminen laitoshuoltajan toimesta
teknisen johtajan päätös 2.3.2015 nro 19, Teknisen toimen toimistotuolien ja sähköpöytien hankinta
teknisen johtajan päätös 10.3.2015 nro 20, VRS tukiasemasopimus
teknisen johtajan päätös 13.3.2015 nro 21, Vilkunan
päiväkodin vesikattoremontti
teknisen johtajan päätös 16.3.2015 nro 22, Tekonurmikentän valaistuksen rakentaminen
teknisen johtajan päätös 17.3.2015 nro 23, Liikennevalojen suunnittelu Pidisjärventie, Maliskyläntie/VT27
teknisen johtajan päätös 18.3.2015 nro 24, Kaavanmuutos kortteleihin 106 ja 106a meluselvitys
teknisen johtajan päätös 18.3.2015 nro 25, Metsäpalveluiden hankinta vuosille 2016 - 2020
teknisen johtajan päätös 18.3.2015 nro 26, Päätös kiinteistön velvollisuudesta liittyä yleiseen viemäriverkostoon
teknisen johtajan päätös 25.3.2015 nro 27, Liikuntapuiston P-alueen suodatinkangas ja kaapelisuojaputket
teknisen johtajan päätös 25.3.2015 nro 28, Toripihan liikennemerkit
teknisen johtajan päätös 25.3.2015 nro 29, Toripihan liikennemerkit vhp nro 28 korjaaminen
kiinteistöpäällikön päätös 25.2.2015 nro 1, Pihapuiden
kaataminen terveyskeskuksen tontilta

Nivalan kaupunki
- kaupunginhallitus 12.3.2015 § 61; Puistot- ja yleiset alueet tehtäväjärjestelyt
Teknisen johtajan esitys
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Merkitään edellä mainitut asiat tietoon saaduiksi ja samalla todetään,
että ei ole käytetty Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.
Päätös
Asiat merkittiin tietoon saaduiksi ja samalla todettiin, että ei ole käytetty Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta.
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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
19, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät
21
HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät 21
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:
Tekninen lautakunta
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
Oikaisuvaatimus voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@nivala.fi
puh: (08) 44911
faksi: (08) 4491 348

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.

OikaisuvaatiOikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan
muksen sisältö 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.
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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
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle.
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 tekniselle lautakunnalle.
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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, osoite ja postiosoite
Valitusaika
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 3. krs)
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät

30 päivää

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Pohjois-Pohjanmaan Ympäristökeskus
Kalajokilaakson osasto
Torikatu 40 B, 67100 KOKKOLA
puh. 020 490 111
faksi: 020 490 6131

Valituskirja

päivää
Pykälät

Valitusaika
14 päivää

Markkinaoikeus
PL 118, 00131 HELSINKI
(Erottajankatu 1 -3)
21
14 päivää
puh: (09) 364 3300
faksi: (09) 364 3314
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.

Valitusasiakirjojen toimittaminen
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.
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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 (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 90 euroa.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Liitetään pöytäkirjaan

