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Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kuntayhtymän hallitus    25.05.2021 

 

OSALLISTUJAT 
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KÄSITELLYT ASIAT 

 

39 - 53 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

  Anne Herttuainen  Olli-Pekka Kristiansson 
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Kuntayhtymän hallitus § 39 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 39 

  

Pj. Hallitus toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

Päätös Todettiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 40 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 40 

  

Esitys Tämän kokouksen osalta tarkastusvuorossa ovat Anne Herttuainen ja Olli-

Pekka Kristiansson.  

 

Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anne Herttuainen ja Olli-Pekka 

Kristiansson.  
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Kuntayhtymän hallitus § 41 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kokouksen työjärjestyksestä päättäminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 41 

  

Esitys Hyväksytään työjärjestys esityksen mukaisesti. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi esityksen työjärjestykseksi. 
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Kuntayhtymän hallitus § 42 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Otto-oikeus/Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 42 

  

 Hallitukselle on toimitettu seuraavat kuntayhtymän johtajan päätökset: 

 

 E4, 18.5.2021 Päätös - Asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän vaihtaminen 

 

 E5, 18.5.2021 Päätös - Maalipinta Meriläinen Oy:n valinta kirjaston katon 

 huoltomaalaukseen 

 

Esitys, Pj  Koska puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi 

 esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei hallitus 

 käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin 

 kuntayhtymän johtajan tekemiin päätöksiin. 

 

Päätös Hallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen olla käyttämättä kuntalain 92 

§:n mukaista otto-oikeutta edellä mainittuihin kuntayhtymän johtajan 

tekemiin päätöksiin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 43 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Turvallisuuspalvelut Mikkelin kampukselle ajalle 1.7.2021-30.6.2023 + optiot  

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 43 

  

 Tarjouspyynnön kohteena on Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n 

ja Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymän Mikkelin kampuksen 

kohteiden tarvitsemat hälytysvalvonta, piirivartiointi ja päiväaikainen 

vartijakutsu painikkeella. 

 

 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Etelä-Savon 

kampuskiinteistöt kuntayhtymä on pyytänyt turvallisuuspalveluista  

tarjoukset ajalle 1.7.2021-30.6.2023. Lisäksi hankintayksikkö varaa 

itselleen mahdollisuuden jatkaa sopimusta vuosi kerrallaan, kuitenkin 

enintään kaksi (2) yhden (1) vuoden optiokautta. 

  

 Kansallinen hankintailmoitus on julkaistu 22.4.2021 julkisten hankintojen 

sähköisessä ilmoituskanavassa (Hilma). Tarjousten jättöaika päättyi 

11.5.2021 klo 12.00. 

 

 Oheismateriaalina tarjousten vertailutaulukko.  

 

Esitys, Kj.  Kuntayhtymän hallitus valitsee tarjousten perusteella 

turvallisuuspalveluihin Mikkelin kampukselle Savon Turvapalvelut Oy, 

aputmi EST Vartioinnin.  

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Kuntayhtymän hallitus valitsee tarjousten perusteella 

turvallisuuspalveluihin Mikkelin kampukselle Savon Turvapalvelut Oy, 

aputmi EST Vartioinnin.  

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 44 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

N-rakennuksen C-osan ullakon tyhjennys- ja eristystyöt 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 44 

  

 N-rakennuksen C-osa toimii Urpolan koulun väistötiloina sekä pieneltä osin 

Kampuskiinteistöjen toimistona. Rakennuksen ullakkoa ei ole missään 

vaiheessa saneerattu ja se on vanhojen rakennusvaiheiden jäljiltä jäänyt 

sekaiseksi ja osin huonosti eristetyksi. 

 

 Rakennuksen toimivuuden, sisäilman turvallisuuden sekä 

paloturvallisuussyistä ullakko on syytä tyhjentää ja eristää asianmukaisesti. 

Hankkeeseen on varattu vuoden 2021 investointibudjetissa 100.000 euroa. 

 

 Puitesopimusurakoitsijoilta on kysytty heidän työtilannetta, jonka 

perusteella valinta eri urakoitsijoiden välillä tehdään. 

 

 

Esitys, Kj  Päätetään toteuttaa N-rakennuksen C-osan ullakon saneeraus. Valitaan 

työtä toteuttamaan Rakennustoimisto Aripe Oy. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Päätetään toteuttaa N-rakennuksen C-osan ullakon saneeraus. Valitaan 

työtä toteuttamaan Rakennustoimisto Aripe Oy. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 45 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

U-rakennuksen ikkunoiden saneeraus 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 45 

  

 Kuntahtymän talousarvioon on varattu 80.000 euroa U-rakennuksen 

ikkunoiden saneeraukseen. 

 

 Puitesopimusurakoitsijoilta on kysytty heidän työtilannetta, jonka 

perusteella valinta eri urakoitsijoiden välillä tehdään. 

 

 

Esitys, Kj.  Päätetään toteutaa U-rakennuksen ikkunoiden osittainen saneeraus. 

 

 Valitaan työtä toteuttamaan puitesopimusurakoitsija Saimaan Seudun 

Erikoisrakentajat Oy. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Päätetään toteutaa U-rakennuksen ikkunoiden osittainen saneeraus. 

 

 Valitaan työtä toteuttamaan puitesopimusurakoitsija Saimaan Seudun 

Erikoisrakentajat Oy. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 46 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Savonniemen kampuksen auditorion valaistuksen uusiminen 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 46 

  

 Kuntahtymän talousarvioon on varattu 40.000 euroa Savonniemen 

kampuksen auditorion valaistuksen uusimiseen 

 

 Saatu kustannusarvio ylittää hankkeelle budjetoidun summan. Kaakkois-

Suomen ammattikorkeakoulun kanssa on sovittu, että he maksavat 

budjetoidun summan ylittävän osuuden hankkeesta saadakseen haluamansa 

valaistuksen auditorioon. 

 

 

Esitys, Kj.  Päätetään toteutaa Savonniemen kampuksen auditorion valaistuksen 

uusiminen jakamalla kustannukset Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 

Oy:n kanssa. 

 

 Valitaan työtä toteuttamaan puitesopimusurakoitsija Sähkötoimisto 

Kenttälä Oy. 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Päätetään toteutaa Savonniemen kampuksen auditorion valaistuksen 

uusiminen jakamalla kustannukset Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu 

Oy:n kanssa. 

 

 Valitaan työtä toteuttamaan puitesopimusurakoitsija Sähkötoimisto 

Kenttälä Oy. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 47 25.05.2021 

 

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. 

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.
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Kuntayhtymän hallitus § 48 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Lainanottovaltuudet 2021 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 48 

  

 Kuntayhtymä rakentaa vuosina 2021-2023 Savonlinnaan uudisrakennuksen 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön teollisen 

puurakentamisen testausta varten. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 

6,5 milj. euroa (alv 0%). 

 

 Hankkeelle on  myönnetty Etelä-Savon maakuntaliiton toimesta rahoitusta 

3,9 milj. euroa (60 %). Kampuskiinteistöjen omarahoitusosuudeksi jää 2,6 

milj. euroa (40 %). 

 

 

Kj.  Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa kuntayhtymän 

hallituksen ottamaan puulaboratorion investoinnin rahoittamiseen ja 

kuntayhtymän muun rahoituksen tasapainottamiseen 3.000.000 euroa 

pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä. 

 

 Edelleen esitetään, että yhtymäkokous oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen 

päättämään yksityiskohtaisista lainaehdoista ja laina-ajoista tai 

valtuuttamaan kuntayhtymän johtajan tekemään niin. 

 

Päätös Hyväksyttiin esitettäväksi yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa 

kuntayhtymän hallituksen ottamaan puulaboratorion investoinnin 

rahoittamiseen ja kuntayhtymän muun rahoituksen tasapainottamiseen 

3.000.000 euroa pitkäaikaista lainaa yhdessä tai useammassa erässä ja 

oikeuttaa kuntayhtymän hallituksen päättämään yksityiskohtaisista 

lainaehdoista ja laina-ajoista tai valtuuttamaan kuntayhtymän johtajan 

tekemään niin. 
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Kuntayhtymän hallitus § 49 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Teollisen puurakentamisen ja teknisen testauksen laboratorio suunnittelijavalinnat 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 49 

  

 Kuntayhtymä rakentaa vuosina 2021-2023 uudisrakennuksen Kaakkois-

Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön Savonlinnaan. Rakennus tulee 

opetus- ja tutkimuskäyttöön teollisen puurakentamisen ja teknisen 

testauksen laboratoriona.  

 

 Kuntayhtymän rakenne-, sähkö- ja LVI-puitesopimussunnittelijat on 

kilpailutettu minikilpailutuksella ja tarjousten jättöaika päättyi 17.5.2021 

klo 12.00.  

 

 Kuntayhtymällä ei ole palo- ja sprinklerisuunnittelijoita, joten palvelua 

tuottavilta yrityksiltä on pyydetty tarjoukset ja jättöaika päättyi 19.5.2021 

klo 12.00.  

 

 Oheismateriaalina avauspöytäkirjat.  

 

Esitys, Kj.  Kuntayhtymä valitsee suunnittelijoiksi halvimman hinnan perusteella 

seuraavat: 

 

 Rakennesuunnittelija 

 IdeaStructura Oy 

 

 Sähkösuunnittelija 

 Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy 

 

 LVI-suunnittelija 

 Rejlers Finland Oy 

 

 Palosuunnittelija 

 Ramboll Finland Oy 

 

 Sprinklerisuunnittelija 

 FB-ins Oy 

 

 Hallitus tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi 

kokouksessa. 

 

Päätös Hyväksyttiin.  

 

 Hallitus tarkasti pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 50 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Korkosuojausten tilanne 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 50 

  

 Etelä-Savon kampuskiinteistöt kuntayhtymällä on pitkäaikaista velkaa n. 29 

milj. euroa. Hallituksen päätöksen 27.11.2020 mukaisesti korkosuojausten 

suojauspolitiikkana suojausten kokonaismäärän on oltava 25-100% 

vaihtuvakorkoisten lainojen määrästä.  

 

 Vaikka korot ovat monelta osin edelleen negatiivisia, on korkomarkkinoilla 

tapahtunut kuitenkin muutosta, jossa odotetaan pitkien korkojen suurempaa 

nousua 2-3 vuoden kuluessa. Ajankohta on sopiva korkosuojausten 

tarkastelulle. 

 

 Kampuskiinteistöjen korkosuojausten taso on tällä hetkellä korkea 

kohdistuen verrattain lyhyelle aikavälille. Huomioiden lainojen määrän 

kehitys sekä oletetun korkojen nousun aikajänne on järkevää madaltaa 

suojaustasoa sekä samanaikaisesti pidentää suojausten aikajännettä. 

 

 Korkomarkkinoiden kehitystä sekä kuntayhtymän suojauksia esitellään 

tarkemmin kokouksessa. 

 

 Hallitus on aikaisemmin valtuuttanut toistaiseksi voimassa olevalla 

valtuutuksella kuntayhtymänjohtajan hoitamaan korkosuojauksia 

seuraavasti: 

 ”Valtuutetaan kuntayhtymän johtaja purkamaan, päivittämään tai 

vastakaupoilla kumoamaan aikaisempia korkosuojauksia sekä tekemään 

uusia korkosuojauksia päätetyn korkosuojauspolitiikan mukaisesti. Tämä 

valtuutus on voimassa toistaiseksi, kunnes asiasta tehdään uusi päätös. 

Kuntayhtymän johtajan on raportoitava yhtymän hallitukselle tekemistään 

korkosuojauksista.” 

 

Esitys  Hallitus keskustelee korkosuojauksista ja tarvittaessa linjaa 

korkosuojausten tasoa ja kestoa. 

 

 Muutetaan korkosuojausten maksimikestoajaksi 15 vuotta. 

 

 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. 

 

Päätös Päätetään laskea suojaustasoa ja pidentää suojausaikoja. Suojaustasoa ei 

lasketa alle 50%:n.  

 

 Muutetaan korkosuojausten maksimikestoajaksi 15 vuotta. 

 

 Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
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Kuntayhtymän hallitus § 51 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Kiinteistöjen ja rakentamisen tilannekatsaus 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 51 

  

Kj Kuntayhtymän hallitukselle esitellään tilannekatsaus kiinteistöjen ja raken-

tamisen osalta. 

 

Päätös Esiteltiin kiinteistöjen sekä rakentamisen tilanne. Todettiin 

vuokralaistilanne.  
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Kuntayhtymän hallitus § 52 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Muut asiat 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 52 

  

 

Päätös Keskusteltiin Mikkelin kaupungin ja Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu Oy:n Memory lab hankkeesta.  
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Kuntayhtymän hallitus § 53 25.05.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

Seuraava kokous 

 

Kuntayhtymän hallitus 25.05.2021 § 53 

  

Esitys  Hallitus päättää seuraavan kokouksen ajankohdasta. 

 

Päätös Hallitus kokoontuu seuraavan kerran  

 

 - 2.7.2021 klo 12:00 Savonlinnassa. 

 - 6.8.2021 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 (39-41, 51, 53) 

   

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

 suvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla; pykälät (42-50, 

 52) 

 

 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 39-41, 51, 53 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. 

 

 

 


