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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus    11.12.2020 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Hulkkonen Hannu pj.  

 Kristiansson Olli-Pekka  varapj.  

 Selenius Pekka    

 Kivinen Harri    

 Rautiainen Sari    

 Jussi-Pekka Nina    

 Herttuainen Anne    

 Laine Janne  Savonlinnan 

kaupunginjohtaja 

§ 111-114 aikana 

 Paanila Juha sihteeri, esittelijä  

 

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 

 Hannu Hulkkonen Juha Paanila  

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

111 - 119 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Nina Jussi-Pekka  Pekka Selenius 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka  N-rakennus,  

  Prikaatinkatu 3, Mikkeli  Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Kuntayhtymän hallitus § 111 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 111 

  

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 112 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 112 

  

Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Nina Jussi-Pekka ja Pekka 

Selenius.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Nina Jussi-Pekka ja Pekka Selenius.  
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Kuntayhtymän hallitus § 113 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 113 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 09.07.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 98 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 114 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Puurakentamisen testauslaboratorio 

 

Kuntayhtymän hallitus 09.07.2020 § 69 

  

 Savonlinnaan on suunniteltu Savonlinnan kaupungin ja Xamkin toimesta 

puurakentamisen testauslaboratoriota. Hanke tulisi olemaan Savonlinnan 

teknologiapuisto Nohevan kuudes vaihe.  

 

 Testauslaboratoriossa voidaan tehdä suuren mittakaavan puu- ja 

hybridirakenteiden fysikaalisia ja säätestauksia. Elementti- ja 

komponenttitakentajat näkevät laboratoriolle suuren tarpeen. Vastaavaa 

laboratoriota ei ole Suomessa. 

 

 Hanke jakaantuu kolmeen osaan: toimitilainvestointiin, 

laboratorioinvestointiin ja kehittämishankkeeseen. Näistä 

toimitilainvestointi liittyy Kampuskiinteistöihin. 

 

 Rakentamisen mahdollisia toteuttajia voisivat olla Savonlinnan kaupunki, 

Savonlinnan Yritystilat Oy tai Etelä-Savon kampuskiinteistöt. Kaikki 

kolme edustavat erilaisia juridisia muotoja. Vaihtoehtoina ovat siis kunta, 

osakeyhtiö ja kuntayhtymä. Hankkeelle on erilaisia 

rahoitusmahdollisuuksia, joiden saantiin vaikuttaa myös vastaanottavan 

toteuttajan juridinen muoto. Rakennus tullaan vuokraamaan 

kokonaisuudessaan Xamkin käyttöön. 

 

 Oheisena on hanketta käsittelevä muistio. 

 

Esitys Hallitus käy keskustelun hankkeesta. 

 

Päätös Hallitus keskusteli aiheesta.  

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 98 

  

 Savonlinnaan suunniteltu puurakentamisen ja testauksen laboratorio on 

edennyt hankesuunnitteluvaiheen loppuun. Hankesuunnitelmassa on 

määritelty toiminnan sisältö sekä sen vaatima rakennushanke. 

 

 Laboratorion toiminta vaatii noin 3.100 m2 kokoisen halli- ja 

toimistorakennuksen. Rakennus tulisi olemaan hybridirakenteinen betoni- 

ja puurakennus. Rakennuksen kustannusarvio on noin 9,5 milj. euroa. 

 

 Hankkeeseeseen odotetaan saatavan maakuntaliitolta EU-lähtöistä avustusta 

50 % eli 4,75 milj. euroa. Saman verran jää rakennuttajalle 

omarahoitusosuutta. Johtuen rahoituksen ehdoista on rakennuttajan oltava 

joko kunta tai kuntayhtymä. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 09.07.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 98 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 114 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Kampuskiinteistöt kuntayhtymän ollessa rakennuttaja tullaan rakennus 

kokonaisuudessaa vuokraamaan Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 

Oy:lle. Vuokrasopimuksen on oltava määräaikainen ja sen vuokratuottojen 

on katettava käyttö- ja muiden kustannusten lisäksi 

rakentamiskustannukset. 

 

 Rakennus tulee olemaan erikoiskohde, joka on suunniteltu vain tätä 

käyttötarkoitusta varten. Kampuskiinteistöt tulee rahoittamaan 

rakentamisen omarahoitusosuuden kokonaisuudessaan lainarahalla. Tämän 

johdosta on rakennukseen kohdistuvan lainan oltava kokonaan kuoletettu 

vuokrasopimuksen päättyessä. Muussa tapauksessa kampuskiinteistöille jää 

hoidettavaksi laina, jolla ei ole varmaa maksajaa. 

 

Esitys Hallitus käy keskustelun hankkeesta. 

 

Päätös Hallitus keskusteli aiheesta ja valtuutti kuntajohtajan Juha Paanilan 

tekemään hankkeen vaatimat rahoitushakemukset.  

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 114 

  

 Kuntayhtymä ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk) ovat 

neuvotelleet puuteknologian laboratorion rakennushankkeen toteuttamisesta 

ja päässeet päälinjoissa yhteisymärrykseen asiasta. 

 

 Hanke toteutetaan alkuperäisen hankesuunnitelman sisältöisenä, mutta 

huomattavasti edullisemmalla rakentamisratkaisuilla kuin 

hankesuunnitelmassa on esitetty. Rakennus tehdään perinteisiä 

rakenneratkaisuja käyttäen sellaiseksi, että siinä voidaan kuitenkin toteuttaa 

hankesuunnitelmassa esitetyt toiminnot. 

 

 Rakennuksen karkea kustannusarvio on 5-7 milj. euroa, johon saadaan 

avustus maakuntaliiton kautta EAKR-rahoituksena. Hankkeen 

omarahoitusosuuden kuntayhtymä rahoittaa lainalla. 

 

 Hankkeen toteuttamiseksi kuntayhtymä ja Xamk laativat 

toteuttamissopimuksen, jossa sovitaan reunaehdot, joilla hanke voidaan 

toteuttaa. Toteuttamissopimuksen tarkoituksena on saada hanke liikkeelle 

lopullista suunnittelua ja kilpailutusta varten. Suunnitteluvaiheen loppuun 

mennessä laaditaan lopullinen vuokrasopimus ja mahdollisesti tarvittavat 

muut sopimukset. 

 

 Mahdollisia reunaehtoja toteuttamissopimukseen ovat mm. hankkeen 

kustannusarvio, avustuksen määrä. määräaikaisen vuokrasopimuksen kesto, 

vuokran määrä, määräaikaisen vuokrasopimuksen aikana tarvittava 

omarahoitusosuuden kuoletuksen määrä, vastuunjako kiinteistössä sekä 

hankkeen suunnitteluvaiheen asioita. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 09.07.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 98 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 114 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Asiaa koskeva sopimus toimitetaan myöhemmin kokoukseen osallistujille 

ja esitellään kokouksessa. 

 

Esitys Hallitus päättää ryhtyä hankkeeseen siinä laajuudessa kuin 

toteuttamissopimuksessa sovitaan ja hyväksyä toteuttamissopimuksen sekä 

valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sen. 

 

Päätös Hallitus päätti ryhtyä hankkeeseen siinä laajuudessa kuin 

toteuttamissopimuksessa sovitaan ja hyväksyä toteuttamissopimuksen sekä 

valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään sopimukseen tarkennuksia ja 

teknisiä muutoksia sekä allekirjoittamaan sen. 
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Kuntayhtymän hallitus § 102 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 115 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Rakennuttamisen ja valvonnan puitesopimus vuodelle 2021 + optio vuodeksi 2022 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 102 

  

 Syksyn 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja 

Savonniemen kampuksen rakennuttamisen ja valvonnan puitesopimus 

vuodelle 2021 + optio vuodeksi 2022. 

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt rakennuttamisen 

ja valvonnan puitesopimuksista tarjoukset vuodelle 2021 + optio vuodeksi 

2022. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 21.10.2020 julkisten 

hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Tarjousten jättöaika 

päättyi 23.11.2020 klo 12.00. 

 

 Kopiot tarjousten pisteytyksistä ja yhteenvedot esitellään kokouksessa. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Esitys, Kj. Lykätään seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 115 

  

 Otetaan uudelleen käsittelyyn Mikkelin kampuksen ja Savonniemen 

kampuksen rakennuttamisen ja valvonnan puitesopimus vuodelle 2021 + 

optio vuodeksi 2022.  

 

 Esityslistan oheismateriaalina on kopiot tarjousten pisteytyksestä. 

 

 Tarjouksen valintakriteerit ja painoarvot 

 

 Tarjousten perusteella valitaan 1 toimisto. 

 

 Tarjousten valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellisuuden vertailua. 

Maksimipistemäärä on 10, joka jakautuu hinnan ja laadun suhteen 

seuraavasti: 

 

 Hinta 

 

 Hinnan painoarvo on 40% eli 4 pistettä.  

 

 Hinnat vertaillaan liitteenä 5 olevalla tarjouslomakkeella ilmoitettujen 

henkilöiden keskituntihinnan perusteella. Ensin lasketaan kunkin tehtävän 

(esim. projektinvetäjä) keskituntihinta tehtävään tarjottujen henkilöiden 
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Kuntayhtymän hallitus § 102 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 115 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

tuntiveloitushintojen ja resurssipanoksen (%-osuus tehtävistä) jakauman 

perusteella. 

 

 Esim: projektinvetäjäksi on tarjottu henkilö A veloituksella 120€/h ja 

panoksella 70% sekä samaan rooliin henkilö B veloituksella 110€/h 

panoksella 30%. Keskituntihinta roolille lasketaan tällöin kaavalla: (0,7 x 

120 + 0,3 x 110) 

 

 Tarjousten vertailuhintana käytetään em. tavalla laskettujen 

tehtäväkohtaisten keskituntihintojen keskiarvoa. Keskiarvohinnaltaan 

halvin tarjous saa painoarvon mukaiset täydet pisteet (4).  

  

 Muiden tarjoajien hintapisteet lasketaan kaavalla: 

  

 halvin tarjoajan hyväksymä vertailuhinta / tarjouksen vertailuhinta * 

painoarvopisteet 4 

 

 Laatu 

 

 Laadun painoarvo on 60 % eli 6 pistettä. Tämä koostuu nimettyjen 

henkilöiden koulutuksesta ja kokemuksesta. Nimettyjen henkilöiden 

kokemus/koulutus (6 p) jakautuu puolestaan projektinvetäjän, rakennustyön 

valvojan, LVI- ja sähkövalvojan kesken alempana mainituilla 

prosenteilla/pistemäärillä.  

 

Esitys, Kj. Päätetään valita Mikkelin ja Savonlinnan alueiden korjaus- ja 

kunnossapitohankkeiden, vuosikorjausten ja investointien rakennuttaminen 

ja valvonta 2021 + optio 2022 Granlund Mikkeli Oy, jonka tarjous oli 

tarjousvertailussa kokonaisedullisin.   

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 103 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 116 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Suunnittelun puitesopimukset vuosille 2021-2022 + optiot vuosille 2023-2024 

 

Kuntayhtymän hallitus 27.11.2020 § 103 

  

 Syksyn 2020 aikana on tarkoitus uusia Mikkelin kampuksen ja 

Savonniemen kampuksen suunnittelun puitesopimukset vuosille 2021-2022 

+ optio vuosille 2023-2024. 

 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt suunnittelun  

puitesopimuksista tarjoukset vuosille 2021-2022 + optio vuosille 2023-

2024. Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 21.10.2020 julkisten 

hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Suunnittelun  

puitesopimusten tarjousten jättöaika päättyi 23.11.2020 klo 12.00.  

 

 1. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien arkkitehtisuunnittelu 2021-2022 + optio 

2023-2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 2. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien rakennesuunnittelu 2021-2022 + optio 

2023-2024 (puitesopimus 2021-2022) 

  

 3. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien LVIA-suunnittelu 2021-2022 + optio 2023-

2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 4. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien sähkösuunnittelu 2021-2022 + optio 2023-

2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 5. Mikkeli, Savonlinna alueiden korjaus- ja kunnossapitohankkeiden, 

vuosikorjausten ja investointien geosuunnittelu 2021-2022 + optio 2023-

2024 (puitesopimus 2021-2022) 

 

 Kopiot tarjousten pisteytyksistä ja yhteenvedot esitellään kokouksessa. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Esitys, Kj. Lykätään seuraavaan kokoukseen.  

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 

 

 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 116 
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Kuntayhtymän hallitus § 103 27.11.2020 

Kuntayhtymän hallitus § 116 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain 

todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn keskeyttämistä 

koskevaan ratkaisuun sovelletaan, mitä hankintaa koskevasta päätöksestä 

säädetään 123 §:ssä. Hankintalain 123 §:n mukaan hankintayksikön on 

tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä 

tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.  

 

 Hankintamenettelyn keskeyttämisen syynä on, että tarjouspyyntö on 

osoittautunut tulkinnan varaiseksi.  

 

 Tarjouspyynnössä ilmoitetut laadun vertailuperusteet ovat osoittautuneet 

mm. nimettyjen suunnittelijoiden pätevyyden toteamisen ja 

henkilökohtaisten referenssikohteiden tyypin osalta vaikeasti tulkittaviksi, 

tulkinnan varaisiksi ja tarjouspyyntöasiakirjoissa mahdollisesti 

puutteellisiksi. Tämän johdosta tarjouspyynnön vertailuperusteita 

tulkitsemalla ei mitä ilmeisemmin pysty tekemään yksiselitteistä ratkaisua 

laatupisteiden osalta. Tarjouksia ei myöskään voida saattaa keskenään 

vertailukelpoiksi pyytämällä tarjoajilta hankintalain sallimia täsmennyksiä 

ilman, että tarjoajien tasapuolinen kohtelu vaarantuu.  

 

 Tarjoajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi, tilaaja päättää keskeyttää 

arkkitehti-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja geo-suunnittelua koskevan 

hankintamenettelyn tekemättä tarjousten vertailua tai hankintapäätöstä. 

Tilaaja tulee järjestämään uuden arkkitehti-, rakenne-, LVIA-, sähkö- ja 

geo-suunnittelua koskevan tarjouspyyntökilpailun julkaisemalla uuden 

hankintailmoituksen. 

 

 Tätä hankintaa koskevia hankinta-asiakirjoja käsitellään tarjoajien 

 tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi salaisina, kunnes uusi 

 hankintamenettely on toteutettu ja hankintapäätökset sen perusteella tehty. 

 

Esitys Hallitus päättää keskeyttää hankinnan tekemättä siitä hankintapäätöstä ja 

hankinta uusitaan julkaisemalla hankinnasta uusi hankintailmoitus, jossa 

hankinnan kohteen kuvausta ja tarjousten vertailuperusteita on tarkennettu.  

 

Päätös Hallitus päätti keskeyttää hankinnan tekemättä siitä hankintapäätöstä ja 

hankinta uusitaan julkaisemalla hankinnasta uusi hankintailmoitus, jossa 

hankinnan kohteen kuvausta ja tarjousten vertailuperusteita on tarkennettu.  
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Kuntayhtymän hallitus § 117 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 117 

  

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne. 
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Kuntayhtymän hallitus § 118 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 118 

  

Päätös Hallituksella ei ollut muita asioita.  
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Kuntayhtymän hallitus § 119 11.12.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Seuraava kokous 

 

Kuntayhtymän hallitus 11.12.2020 § 119 

  

Esitys Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta.  

 

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran Mikkelissä/ Teams 28.1.2021 klo 

10:00 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 

1 MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

 

   Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä 

    kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa;  

   pykälät (111-113, 117, 119) 

   

   Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikai-

  suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät 

  (114-116, 118) 

 

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

  muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.  

 

2 OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

 

Oikaisuvaatimusoikeus 

 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen 

  saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 

velvolli-  suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen. 

  

  Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallitus, Prikaatinkatu 3, 

 50100  Mikkeli. 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen  

  Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan 

  jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän 

päivän   kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai 

erilliseen tie-  doksisaantitodistukseen merkittynä aikana 

 

   Oikaisuvaatimuksen sisältö 

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekir-

  joitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen 

oi-  kaisuvaatimusajan päättymistä. 

 

 

3 VALITUSOSOITUS 

 

Valitusviranomainen ja valitusaika 

 Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaati-

  muksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 

vain se,  joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen joh-

dosta   muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asian-

osainen sekä   kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus,  

 PL 1744 (Puijonkatu 29 A, 2 krs.) 

 70101 Kuopio 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Kunnallisvalitus, pykälät, (), valitusaika 30 päivää 

 Hallintovalitus, pykälät (), valitusaika – päivää 

 

 

Valituskirja 

 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 oi-

  keaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 

luet  tava. 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 

 Valitusasiakirjat 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 päät-  tymistä. 

 

Valitusasiakirjojen oikeudenkäyntimaksu 

 Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä mak-

  suista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään 

oikeudenkäyntimak-  sua, mikä on määrätty mainitun lain 3 §:ssä. Saman lain 6 §:ssä 

on määräys niistä   asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.  

  

Asian saattaminen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 

 

  Asianosainen voi saattaa hankintapäätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi sillä pe-

rusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain 

(1397/2016) tai sen nojalla annettujen säännösten tai Euroopan yhteisön lainsäädännön 

tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti 

(HankintaL 20 - 128 §). 

 

  Hakemus markkinaoikeudelle on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun eh-

dokas tai tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä ja sen perusteluista sekä ohjeen asian 

saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarjoajan katsotaan saaneen tiedon, 

jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua asiakirjan lähettämisestä. 

 

Hakemuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemus on sen tekijän allekir-

joitettava. 

 

Hakijan on ennen hakemuksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankin-

tayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille 

markkinaoikeudessa. 
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Jos hankinta liittyy hankinta-asetuksessa (614/2007) määriteltyyn peruspalvelutoimin-

taan (vesi, energia, tele ja liikenne) ja hankinnan ennakoitu arvo on asetuksessa 

säädettyä kynnysarvoa pienempi, markkinaoikeudella ei ole toimivaltaa käsitellä asiaa. 

Tällaiseen hankintapäätökseen voidaan hakea muutosta vain oikaisuvaatimuksella. 

 

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (410/2015) 

eikä hallintolainkäyttölain (586/96) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista 

hankinnoista annetun lain vastainen. 

 

  Markkinaoikeuden yhteystiedot 

   Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, puhelin 010 364 3300,  faksi 010 364 3314,    

    sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 

 

 

 


