§ -1, YMP 23.8.2016 17:30
Kokousaika

23.8.2016 kello 17.30 - 18.15

Kokouspaikka

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Saapuvilla olleet
jäsenet (ja merkintä Kaikkonen Aimo
siitä, kuka toimi
Maijala Juha
puheenjohtajana)

Junttila Elina
Sikala Veikko
Suvanto Tuomas
Ekdahl Tuula
Isoahde Sanna
Saarenpää Jouko

pj.
1. vpj.
jäsen
”
”
”
”
Isoahteen vj

Läsnä
x
x
x
x
x
x
poissa
x

Muut saapuvilla
olleet

Kiviahde Kaija
Aksila Raija
Kaiponen Heidi
Kukkola Jukka

esittelijä
sihteeri
vs.ymp.sihteeri
KH:n edustaja

x
x
poissa
x

Laillisuus ja
päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Asiat

Asialistan mukaiset §:t 20 - 23, lisäasiana § 22.
Pöytäkirjan tarkistus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tuula Ekdahl ja Tuomas
Suvanto.

Pöytäkirjan allekir- Puheenjohtaja
joitus ja varmennus

Pöytäkirjanpitäjä

Aimo Kaikkonen
Pöytäkirjan tarkastustoimitus

Raija Aksila

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

Nivala 24.8.2016

Pöytäkirja on ollut
yleisesti nähtävänä
Todistaa:

Allekirjoitukset

Allekirjoitukset

Tuula Ekdahl
Aika ja paikka

Tuomas Suvanto

25.8.2016 rakennusvalvonnan kansliassa
Virka-asema

palvelusihteeri

Raija Aksila

§ 20, YMP 23.8.2016 17:30
Vesijohdon sijoittaminen kiinteistölle 535-408-29-41

Valmistelija rakennustarkastaja
Nivalan Vesikolmio Oy on osoittanut Nivalan kaupungin tekniselle
lupajaokselle 27.6.2016 päivätyn hakemuksen, jolla hakee MRL:
161, 162 ja 163 §:n mukaista päätöstä yhdyskuntateknisten johtojen
ja laitteiden sijoittamiseksi.
Vesikolmio Oy uusii n. 4,5 km:n osuuden Välikyläntien varrella sijaitsevasta runkovesijohdosta. Vanhassa vesijohdossa on ollut useita
vuotoja, joten putken uusimisella varmistetaan vedenjakelun toimivuutta. Suunnitellun linjan varrella sijaitsevien kiinteistöjen maanomistajille on lähetetty tiedotteet ja ehdotus sopimukseksi Vesikolmio
Oy:n tarjoamin sopimusehdoin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut
sekä tekninen toteuttamismahdollisuus että maanomistajille aiheutuvien maa- ja metsätaloushaittojen ja muiden vahinkojen minimoiminen. Uusi vesijohto on suunniteltu sijoittuvan kiinteistön Rinne- alueella vanhan vesijohdon viereen noin 4 metrin etäisyydelle. Vanha
vesijohto tulpataan avoimista päistä ja jätetään maahan nykyiselle
paikalle.
Rinne- nimiselle tilalle 29-41 ei löydy lainhuudatustietoja, joten vesijohdon sijoituspaikkaa ei ollut mahdollista saada, minkä vuoksi
Vesikolmio Oy pyytää Nivalan teknisen lautakunnan lupajaosta tekemään Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sijoituspäätöksen. Samalla hakija pyytää lupajaosta määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman
( MRL
144 §), koska rakentamisesta aiheutuvat haitat ja vahingot ovat vähäisiä.
MRL 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen
sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen
omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin
voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.
MRL:n 144 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi
antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.
LIITE

Yleiskartta tilan sijainnista
Suunnitelma tilan kohdalta

Rakennustarkastajan esitys
Tekninen lupajaos suostuu Vesikolmio Oy:n hakemukseen.
vesijohdon sijoittamiseksi Vesikolmio Oy:n hakemuksen mukaisesti
kiinteistölle 535-408-29-41, koska sijoittamisesta ei aiheudu kiinteistöille tarpeetonta haittaa. Samalla tekninen lupajaos suostuu siihen,
että toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ennen kuin päätös on saanut
lainvoiman.

§ 20, YMP 23.8.2016 17:30
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 20, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: Viemärin sijaintikartta

§ 20, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: Viemärin sijaintikartta

§ 21, YMP 23.8.2016 17:30
Vesijohdon sijoittaminen kiinteistölle 535-408-51-18
Valmistelija rakennustarkastaja
Nivalan Vesikolmio Oy on osoittanut Nivalan kaupungin tekniselle
lupajaokselle 8.7.2016 päivätyn hakemuksen, jolla hakee MRL: 161,
162 ja 163 §:n mukaista päätöstä yhdyskuntateknisten johtojen ja
laitteiden sijoittamiseksi.
Vesikolmio Oy uusii n. 4,5 km:n osuuden Välikyläntien varrella sijaitsevasta runkovesijohdosta. Vanhassa vesijohdossa on ollut useita
vuotoja, joten putken uusimisella varmistetaan vedenjakelun toimivuutta. Suunnitellun linjan varrella sijaitsevien kiinteistöjen maanomistajille on lähetetty tiedotteet ja ehdotus sopimukseksi Vesikolmio
Oy:n tarjoamin sopimusehdoin. Suunnittelun lähtökohtana on ollut
sekä tekninen toteuttamismahdollisuus että maanomistajille aiheutuvien maa- ja metsätaloushaittojen ja muiden vahinkojen minimoiminen. Uusi vesijohto on suunniteltu sijoittuvan kiinteistön Koivusaari
RNO 51:18 alueella liitekartan mukaisesti pellon nurkan kohdalta
seuraavan kiinteistön alueelle. Johtoalueen pituudeksi tulisi yhteensä
20 m ja työalueen leveydeksi 13 m sekä rasitealueen leveydeksi n. 4
m. Koivusaari- nimisen tilan omistaja on suostuvainen vesijohdon sijoitukseen suunnitelmien mukaisesti, mutta useista pyynnöistä ja
maanomistajan lupauksista huolimatta vesijohdon sijoitussopimusta
ei ole saatu.
Vesikolmio Oy pyytää Nivalan teknisen lautakunnan lupajaosta tekemään Maankäyttö- ja rakennuslain 161 §:n mukaisesti sijoituspäätöksen. Samalla hakija pyytää lupajaosta määräämään, että päätöstä voidaan noudattaa ennen kuin se on saanut lainvoiman
( MRL
144 §), koska rakentamisesta aiheutuvat haitat ja vahingot ovat vähäisiä.
MRL 161 §:n mukaan kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen
sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen
omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin
voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan tai haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.
MRL:n 144 §:n mukaan kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi
antaa luvan rakennustyön tai muun toimenpiteen suorittamiseen ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.
LIITE

Yleiskartta tilan sijainnista
Suunnitelma tilan kohdalta

Rakennustarkastajan esitys
Tekninen lupajaos suostuu Vesikolmio Oy:n hakemukseen.
vesijohdon sijoittamiseksi Vesikolmio Oy:n hakemuksen mukaisesti
kiinteistölle 535-408-51-18, koska sijoittamisesta ei aiheudu kiinteistöille tarpeetonta haittaa.

§ 21, YMP 23.8.2016 17:30
Samalla tekninen lupajaos suostuu siihen, että toimenpiteeseen voidaan ryhtyä ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 21, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: kartat Koivusaari

§ 21, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: kartat Koivusaari

§ 22, YMP 23.8.2016 17:30
Luvaton saunalautta asemakaava-alueella kaupungin omistamalla maalla
Valmistelija rakennustarkastaja
Malisjoen ns. Nahkimon rantaan Nivalan kaupungin omistamalle
maalle on tuotu saunarakennus joka on rekisteröity veneeksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen mukaan
(2009:91) asuntolaivojen ja muiden vastaavien rakennelmien rekisteröiminen veneeksi ei poista MRL:n mukaista luvanvaraisuutta.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen rakentaminen
vaatii rakennusluvan (MRL 125 §) ja ulkosauna tulkitaan rakennukseksi (MRL 113 §), joten ulkosaunan rakentamiseen vaaditaan rakennuslupa rakennetaan se sitten vesistön viereen tai kuivalle maalle.
Vene on rekisteröity tunnuksella P40356 ja sen omistajat ovat Saarimaa Mika, Linna Taneli ja Korkiakoski Ere.

Rakennustarkastajan esitys
Kyseinen rakennus on sijoitettu Nivalan kaupungin omistamalle kiinteistölle, jolle ei ole mahdollista saada rakennuslupaa, joten rakennus on poistettava ja sijoituspaikka on siistittävä 31.8.2016 mennessä.
Jos rakennelmaa ei ole siirretty määräaikaan mennessä, niin Nivalan
kaupunki voi siirtää rakennelman ja periä siirrosta aiheutuneet kustannukset rekisteröidyiltä omistajilta.
Päätös
Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

§ 23, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: Rakennuslupa Tölli Markku

§ 23, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: Rakennuslupa Tölli Markku

§ 23, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: Rakennuslupa Tölli Markku

§ 23, YMP 23.8.2016 17:30 / Pykälän liite: Rakennuslupa Tölli Markku

§ 9998, YMP 23.8.2016 17:30
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
23

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Pykälät

HvalL 3 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Pykälät ja valituskieltojen perusteet
23

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Nivalan kaupunki Tekninen lautakunta
PL 10 (Kalliontie 15)
85501 NIVALA
Pykälät
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
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
Toimitusosoite
Oikaisuvaatimus toimitetaan tekniselle lautakunnalle.

§ 9998, YMP 23.8.2016 17:30
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.

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

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
PL 189 (Isokatu 4, 3. krs)
90101 OULU
Kunnallisvalitus, pykälät

20, 21, 22

30 päivää
päivää

Hallintovalitus, pykälät
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Vaasan Hallinto-oikeus
PL 12, Korsholmanpuistikko 43
65101 VAASA
Valituskirja

Valitusaika

30 päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista
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.

Valitusasiakirjojen toimitt.

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. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 500 euroa.
Markkinaoikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksua 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.
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