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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus    02.09.2021 

 

OSALLISTUJAT 

 

 Nimi Tehtävä Lisätiedot 

LÄSNÄ Kristiansson Olli-Pekka  varapj. Kokouksen pj. 

 Selenius Pekka    

 Kivinen Harri    

 Rautiainen Sari    

 Jussi-Pekka Nina    

 Herttuainen Anne    

 Paanila Juha sihteeri, esittelijä  

 

POISSA Hulkkonen Hannu pj.  

 

 

ALLEKIRJOITUKSET 

 

 

 Olli-Pekka Kristiansson Juha Paanila  

 Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 

 

KÄSITELLYT ASIAT 

 

64 - 76 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Sari Rautiainen  Pekka Selenius 

 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ 

Aika ja paikka  N-rakennus,  

  Prikaatinkatu 3, Mikkeli  Emilia Matiskainen 

     Talouspäällikkö 
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Kuntayhtymän hallitus § 64 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 64 

  

Pj. Puheenjohtajan ollessa estynyt osallistumaan kokoukseen 

varapuheenjohtaja Olli-Pekka Kristiansson avasi kokouksen ja toimi sen 

puheenjohtajana. 

 

 Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin.  
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Kuntayhtymän hallitus § 65 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 65 

  

Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Sari Rautiainen ja Pekka 

Selenius.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Rautiainen ja Pekka Selenius.  
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Kuntayhtymän hallitus § 66 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 66 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 67 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Yhtymäkokouksen koollekutsuminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 67 

  

Esitys, Kj  Hallitus päättää kutsua yhtymäkokouksen koolle. Kokousajankohta 

 päätetään kokouksessa. 

 

Päätös Hallitus päätti kutsua yhtymäkokouksen koolle 30.9.2021 klo 10:00 

Kasarmin kampusalueella.  
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Kuntayhtymän hallitus § 68 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän hallituksen valinta loppuvuodeksi 2021 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 68 

  

 Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymän 

hallitukseen kalenterivuodeksi kerrallaan seitsemän (7) jäsentä ja heille 

kullekin henkilökohtaisen varajäsenen johon jäsenkuntien 

kaupunginhallitukset nimeävät edustajia seuraavasti: Mikkelin kaupunki 5 

edustajaa ja Savonlinnan kaupunki 2 edustajaa.  

 

 Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoisuus määräytyy seuraavasti: 

 

 "Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n 

mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 

Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin kohdassa 1 kohdassa 

tarkoitettu henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö." 

 

 Kuntalain 58.3 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on 

sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina 

olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän 

alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 

 

 Kuntayhtymän hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä seuraava: 

 

 Mikkelin kaupungista 

 varsinainen jäsen: Pekka Selenius (KOK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Paavo Puhakka 

 

 varsinainen jäsen: Sari Rautiainen (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Merja Toijonen 

 

 varsinainen jäsen: Hannu Hulkkonen (KESK.)  

 henkilökohtainen varajäsen: Jari Jalkanen 

 

 varsinainen jäsen: Harri Kivinen (KESK) 

 henkilökohtainen varajäsen: Jaakko Matiskainen 

 

 varsinainen jäsen: Nina Jussi-Pekka (VIHR) 

 henkilökohtainen varajäsen: Nalle Velling  

 

 Savonlinnan kaupungista 

 varsinainen jäsen: Anne Herttuainen (KESK.) 

 henkilökohtainen varajäsen: Aune Kupiainen 

 

 varsinainen jäsen: Olli-Pekka Kristiansson (SDP) 

 henkilökohtainen varajäsen: Olli Sironen 

 

 Yhtymäkokous nimesi hallituksen puheenjohtajaksi Hannu Hulkkosen ja 

varapuheenjohtajaksi Olli-Pekka Kristianssonin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 68 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 

Esitys Hallitus esittää yhtymäkokoukselle käsiteltäväksi loppuvuoden 2021 

hallituksen jäsenet ja näille henkilökohtaiset varajäsenet. Huomioon ottaen 

kuntalain 58 §:n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee 

olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 

 Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 69 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Tarkastuslautakunnan valinta 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 69 

  

 Perussopimuksen 23 §:n mukaan yhtymässä on tarkastuslautakunta, jonka 

yhtymäkokous asettaa jäsenkuntien kaupunginvaltuustojen toimikautta 

vastaavaksi ajaksi vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista 

varten. 

 

 Tarkastuslautakunnassa on perussopimuksen mukaan puheenjohtaja ja 

varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen 

varajäsen. Tarkastuslautakuntaan jäsenkuntien kaupunginhallitukset 

nimeävät edustajia seuraavasti: Mikkelin kaupunki 2 edustajaa ja 

Savonlinnan kaupunki 1 edustaja. Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajien 

toimivallasta ja tehtävistä määrätään lakien ja asetusten lisäksi tarkemmin 

yhtymän hallintosäännössä. 

 

                            Tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2017-2021 on ollut seuraava: 

 

                             puheenjohtaja Anna-Liisa Uimonen (KESK.), Savonlinna 

                              henkilökohtainen varajäsen: Marja Sisko Nousiainen, Savonlinna                 

 

                             varapuheenjohtaja Pertti Anttonen (SDP), Mikkeli 

                             henkilökohtainen varajäsen: Ari Lehtinen, Mikkeli 

                              

                             varsinainen jäsen: Juha Vuori (KOK), Mikkeli 

                             henkilökohtainen varajäsen: Eero Aho, Mikkeli 

 

Esitys                   Hallitus esittää yhtymäkokoukselle valittavaksi tarkastuslautakunnan 

jäsenet ja varajäsenet valtuustovuosiksi 2021-2025. Huomioon ottaen 

kuntalain 58 §:n säännökset ja että tasa-arvolain mukaan hallituksessa tulee 

olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia. 

 

                              Edelleen hallitus esittää, että yhtymäkokous nimeää yhden jäseneksi 

valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden 

varapuheenjohtajaksi. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 47 25.05.2021 

Yhtymäkokous § 13 10.06.2021 

Kuntayhtymän hallitus § 70 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio hanke 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 47 

  

 Savonlinnaan on suunniteltu Savonlinnan kaupungin ja Xamkin toimesta 

puurakentamisen testauslaboratoriota. Hanke tulisi olemaan Savonlinnan 

teknologiapuisto Nohevan kuudes vaihe. Rakennuksen toteuttajaksi on 

valittu Kampuskiinteistöt. 

 

 Hankkeelle on myönnetty Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta 60 %:n 

rahoitus 6,5 milj. euron kokonaishankkeelle. Näin ollen 

Kampuskiinteistöjen omarahoitusosuudeksi jäävä 40 % on määrältään 2,6 

milj. euroa. 

 

 Hanketta koskeva toteutussopimus on hyväksytty Xamkin ja 

Kampuskiinteistöjen hallituksissa. Hanke on nyt suunnitteluvaiheessa ja sen 

rakentaminen on suunniteltu alkavaksi syksyllä 2021. Hankkeen 

toteutumisen edellytyksenä on, että koko rakennusta koskeva 

määräaikainen vuokrasopimus on solmittu Xamkin kanssa. Hanketta ei ole 

merkitty Kampuskiinteistöjen vuoden 2021 talousarvioon. 

 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan vuodelle 2021 lisätään 6,5 

milj. euroa euroa Savonlinnaan suunnitellun Teollisen puurakentamisen 

laboratorion rakentamiseen. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana. 

Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Xamkin kanssa solmittava 

määräaikainen vuokrasopimus.  

 

 Kampuskiinteistöt rahoittaa hankkeen omarahoitusosuuden ottamalla 

lainaa. 

 

 Lisätalousarvio viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Kuntayhtymän talousarvion investointiosaan vuodelle 2021 lisätään 6,5 

milj. euroa euroa Savonlinnaan suunnitellun Teollisen puurakentamisen 

laboratorion rakentamiseen. Hanke valmistuu vuoden 2023 aikana. 

Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on Xamkin kanssa solmittava 

määräaikainen vuokrasopimus.  

 

 Kampuskiinteistöt rahoittaa hankkeen omarahoitusosuuden ottamalla 

lainaa. 

 

 Lisätalousarvio viedään yhtymäkokouksen päätettäväksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 47 25.05.2021 

Yhtymäkokous § 13 10.06.2021 

Kuntayhtymän hallitus § 70 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 

 

Yhtymäkokous 10.06.2021 § 13 

  

Esitys Kuntayhtymän hallitus esittää yhtymäkokoukselle talousarvion 

investointiosaan vuodelle 2021 lisätään 6,5 milj. euroa Savonlinnaan 

suunnitellun Teollisen puurakentamisen laboratorion rakentamiseen. Hanke 

valmistuu vuoden 2023 aikana. Hankkeen toteutumisen edellytyksenä on 

Xamkin kanssa solmittava määräaikainen vuokrasopimus.  

 

 Kampuskiinteistöt rahoittaa hankkeen omarahoitusosuuden ottamalla 

lainaa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 70 

  

 Etelä-Savon maakuntaliitto on tehnyt 1.7.2021 päätöksen hankkeen 

tukemisesta 60 %:lla tukikelpoisista kustannuksista. Päätöksen mukaan 

tukikelpoisia kustannuksia hankkeessa on 90 % kertyvistä kustannuksista. 

Kun toukokuussa 2021 yhtymän hallitus on asiaa käsitellyt, oli voimassa 

tieto, että 100% kustannuksista on tukikelpoisia. 

 

 Kustannusarviossa pysyttäessa tarkoittaa tukikelposten kulujen määrän 

laskeminen 10 %:lla eli 650.000 eurolla sitä, että tukea (60 %) saadaan 

390.000 euroa oletettua vähemmän. Kuntayhtymän omavastuuosuus kasvaa 

vastaavasti samalla summalla. 

 

 Etelä-Savon maakuntaliitto on tehnyt 27.8.2021 uuden päätöksen hankkeen 

tukemisesta. Päätöksen mukaan tukikelpoisia kustannuksia hankkeessa on 

nyt 99 % kertyvistä kustannuksista. Tämä uusi tukikelpoisten kustannusten 

määrä on voimassa päätöksentekohetkestä eteenpäin. 

 

 Edellä mainittujen kahden päätöksen kustannuksia lisäävän vaikutuksen 

arvioidaan jäävän alle 50.000 euroon koko hankkeen aikana. Lisäkustannus 

siirtyy vuokrasopimuksen mukaisesti myöhemmin vuokrassa 

maksettavaksi. 

 

 

Esitys, Kj  Kuntayhtymän hallitus kirjaa tiedoksi, että rahoittajan päätöksistä johtuen 

hankkeen omavastuuosuuden voidaan olettaa nousevan noin 50.000 euroa 

suuremmaksi kuin mitä alkuperäisessä päätöksessä on oletettu. Lisääntynyt 

kustannus voidaan rahoittaa shekkitilin limiitillä. Muutoksen vähäisyydestä 

johtuen päätöstä ei viedä uudelleen yhtymäkokouksen päätettäväksi. 

Hanketta jatketaan normaalisti aikataulun mukaisesti. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 71 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion ohjausryhmän kokoonpano 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 71 

  

Esitys Päätetään kokoonpano kokouksessa.  

 

Päätös Valittiin ohjausryhmään Kampuskiinteistöjen edustajaksi Juha Paanila. 

 Ohjausryhmän kokoonpano kokonaisuudessaan on seuraava: 

  

 Jyrki Kuva, Etelä-Savon maakuntaliitto 

 Juha Paanila, Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymä 

 Lasse Pulkkinen, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy 

 Olli Tirkkonen, Granlund Mikkeli Oy 

 MP-urakoitsijan edustaja 

 Rakennusurakoitsijan edustaja 
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Kuntayhtymän hallitus § 72 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorion maanrakennus- ja perustustyöt 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 72 

  

 Savonlinnan Puuteknologian laboratorion suunnittelu on edennyt siten, että 

maanrakennus- ja perustusurakka on voitu kilpailuttaa. Kyseinen urakka on 

saatava mahdollisimman aikaisin toteutukseen työmaan aikataulun 

turvaamiseksi. 

 

 Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 22.7.2021 julkisten hankintojen 

sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Tarjousten jättöaika päättyi 

23.8.2021 klo 12.00.  

 

 Esityslistan oheismateriaalina on tarjousten avauspöytäkirja.  

 

Esitys, Kj Maanrakennus- ja perustusurakoitsijaksi valitaan seuraava: 

 

 Kreate Oy, tarjouksen ollessa edullisin ja tarjouspyynnössä esitetyt 

valintaperusteet huomioiden.  

  

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksyttiin. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 73 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 73 

  

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne. 
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Kuntayhtymän hallitus § 74 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

EI JULKINEN  

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 74 
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Kuntayhtymän hallitus § 75 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 75 

 

Päätös Hallituksella ei ollut muita asioita.  
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Kuntayhtymän hallitus § 76 02.09.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Seuraava kokous 

 

Kuntayhtymän hallitus 02.09.2021 § 76 

  

Esitys  Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. 

 

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 8.10.2021 klo 10:00 Mikkelissä.  
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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 (64-66, 73-74, 76) 

   

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

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (67-72, 

 75) 

 

 Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätök-

 siin 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, kirjaamo@esakk.fi. 

 

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 johdosta 

 muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä 

 kunnan jäsen. 

 

Valitusviranomaisen osoite ja postiosoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus,  

 Minna Canthin katu 64 

 PL 1744  
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

 70101 Kuopio 

 sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 

 

 Kunnallisvalitus, pykälät 67-72, 75  valitusaika 30 päivää 

 Hallintovalitus, pykälät    valitusaika 30 päivää 

 

 

Valituskirja 

 Valituskirjassa on ilmoitettava 

 - valittajan nimi, ammatti, asuinkunta, postiosoite ja puhelinnumero 

 - 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-
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Pöytäkirjan tarkastajat: 

tayksikölle (päätöksen tehnyt viranomainen) kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille 

markkinaoikeudessa. 

 

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 029 564 3300,      

   sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 

 

 

 


