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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Tekn.ltk 4.6.2019 § 50

PÄÄTÖS:

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
_________

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tekn.ltk 4.6.2019 § 51

PÄÄTÖS:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jani Frusti ja Juha Annala.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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ILMOITUSASIAT
Tekn.ltk 4.6.2019 § 52

1.

Isonkyrön kunnan vuoden 2019 talousarviossa on teknisen toimialueen tukipalveluiden tehtäväalueelle annettu tehtäväksi ”laatia PTS-toimenpiteet kiinteistöjen kunnossapidosta vuosille 2019-2025 30.8.2019 mennessä.” Tekninen johtaja on päätöksellään 13.5.2019 § 19 päättänyt tilata Granlund Pohjanmaa Oy:ltä PTS -suunnitelmien laadinnan, PTS -kustannusten laskennan
5-10 vuodelle ja suunnitelmien/toimenpiteiden viemisen Isonkyrön kunnalla
kiinteistötietojen hallintaa varten käytössä olevaan Granlund Manager ohjelmistoon. Hankinnan kokonais-hinta on 6.500,0€ (alv 0 %).

2.

Ruokapalvelutyöntekijän valinta, Isonkyrön kunnan tukipalvelut 17.5.2019 § 20
Tekninen johtaja on 17.5.2019 tekemällään päätöksellä valinnut Isonkyrön
kunnan teknisen palvelualueen ruokapalvelutyöntekijän toimeen Minna Huosionmaan 5.8.2019 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Koulukeskuksen keittiö

3.

Ruokapalvelutyöntekijän valinta, Isonkyrön kunnan tukipalvelut 17.5.2019 §
Tekninen johtaja on 17.5.2019 tekemällään päätöksellä valinnut Isonkyrön
kunnan teknisen palvelualueen ruokapalvelutyöntekijän toimeen Janika Suhosen 1.8.2019 alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Koulukeskuksen keittiö.

4.

Siivoustyöntekijän valinta, Isonkyrön kunnan tukipalvelut 17.5.2019 § 22
Tekninen johtaja on 17.5.2019 tekemällään päätöksellä valinnut Isonkyrön
kunnan teknisen palvelualueen siivoojan toimeen Eija Salokasken 29.7.2019
alkaen, toimen alkusijoituspaikka on Palvelukeskus.

Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N
EHDOTUS:
PÄÄTÖS:

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoituksen tiedokseen.
Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MARTTILANTIEN KATUSUUNNITELMIEN VAHVISTAMINEN
Tekn.ltk 4.6.2019 § 53
Hallintosäännön 32§ mukaan tekninen lautakunta päättää kadunrakennussuunnitelmien hyväksymisestä.
Tekninen lautakunta on 28.3.2019 §37 hyväksynyt Marttilantien katusuunnitelmaehdotuksen ja päättänyt asettaa sen nähtäville.
Marttilantien katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.4.201925.04.2019 kunnanvirastolla sekä kunnan nettisivuilla. Nähtävillä olosta on kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, paikallislehdessä sekä osallisille on lähetetty kirje nähtävillä olosta.
Nähtävillä olo aikana suunnitelmaan ei ole tullut muistutuksia.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää vahvistaa Marttilantien katusuunnitelman 18.3.2019 päivättyjen suunnitteluasiakirjojen mukaisesti.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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VALTUUSTOALOITE DEFIBRILAATTOREIDEN HANKKIMISESTA
Tekn. ltk 4.6.2019 § 54

Isonkyrön keskustan valtuustoryhmä esittää 14.2.2019 kirjatussa valtuustoaloitteessaan, että kunta kartoittaa sopivat kiinteistöt defibrillaattorien sijainnille ja hankkii niihin defibrillaattorit.
Aloitetta on käsitelty kunnan johtoryhmässä 1.4.2019 ja todettu defibrillaattori tarpeelliseksi. Johtoryhmässä on myös kartoitettu kiinteistöjä, joissa liikkuu paljon ihmisiä ja siten laitteen tai laitteiden hankinta olisi perusteltua. Yhteisesti on päädytty
hankkimaan defibrillaattorit tässä vaiheessa uimahallille ja virastotalolle. Tukipalvelu
on hankkinut laitteet ja ne ovat kiinteistöissä toimintakuntoisina.

TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää merkitä defibrillaattorien hankinnan tiedoksi ja todeta
samalla aloite loppuun käsitellyksi
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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MARTTILANTIEN JA PIILOLUOLANTIEN PLV 113 - 362 KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMISEN URAKOITSIJAVALINTA
Tekn.ltk 4.6.2019 § 55
Kunnanvaltuusto on 8.11.2018 § 37 hyväksynyt talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2020–2021 investointiosan siten, että talousarviovuodelle 2019 kunnallistekniikan (kadut ja vesihuolto) rakentamiseen on varattu yhteensä 900.000 euron määräraha.
Lisäksi kunnanvaltuusto on 23.5.2019 § 20 hyväksynyt teknisen lautakunnan ja edelleen kunnanhallituksen esityksen 200.000 euron investointimäärärahan lisäyksestä
vuodelle 2019 Marttilantien kunnallistekniikan rakentamiseen.
Tekninen lautakunta on 28.3.2019 § 37 hyväksynyt Marttilantien katusuunnitelman
sekä 14.3.2018 § 17 hyväksynyt Piiloluolantien katusuunnitelman.
Marttilantien ja Piiloluolantien plv.113 - 362 kunnallistekniikan rakentamisen
urakkatarjouspyyntö on lähetetty 10 toimijalle sähköpostitse 26.4.2019.
Tarjoukset on tullut jättää suljetussa kirjekuoressa 16.5.2019 klo 14.00 mennessä.
Tarjousten avaustilaisuus on ollut 16.5.2019 (avauspöytäkirja).
Tarjoukset saatiin yhteensä neljältä (4) urakoitsijalta ja kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen urakoitsijan kanssa on käyty selonottoneuvottelut
29.5.2019. Selonottoneuvottelun aikana konsultoitiin suunnitteluasiakirjat laatinutta
suunnittelijaa puhelimitse.
Tarjouslomakkeella on tullut eritellä kokonaishinta Marttilantien, Piiloluolantien plv.
113 – 362 ja Kyrööntien väistötilan osalta erillishintoina. Lisäksi on tullut antaa yksikköhinnat KaM 0-100 (m³rtr), peltiarina (m²tr) sekä kalliolouhinta (m²tr / m³ktr).
Kokonaishinnan painotus on ollut 85% ja jokaisen yksikköhinnan painotus 5%.
Urakoitsijan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin hinta.
Hallintosäännön 32 §:n mukaan tekninen lautakunta päättää urakka- ja hankintasopimuksista kohteissa, joiden kustannusarvio tai talousarvioon varattu määräraha on
alle 600 000 euroa ja ellei se ole viranhaltijan tehtävänä.
Tarjousten vertailutaulukko on liitteenä. Tarjoukset ovat kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa.
Talousarvioon varatulla määrärahalla tulee em. urakkasuoritusten lisäksi toteuttaa
mm. katuvalojen sähköliittymistä aiheutuvat kustannukset, rakennuttamis- ja valvontakustannukset sekä mahdolliset muutos- ja lisätyöt.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää:
-

valita hankkeen urakoitsijaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Kaivinkoneurakointi ja Maansiirto Maunuksela Oy:n

PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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KUNTALAISALOITE MARTTILANTIEN KATUVALAISTUKSESTA
Tekn. ltk 4.6.2019 § 56
Erkki Kuusikko on 18.7.2018 päivätyssä kuntalaisaloitteessa esittänyt Marttilantien
valaisemista alueella liikkuvien turvallisuuden parantamiseksi. Yritysalue on kehittynyt ja liikennöinti Marttilantiellä on kasvanut. Valaistulla yritysalueella on myös imagollisesti positiivinen merkitys.
Kunnanvaltuusto on 23.5.2019 myöntänyt Marttilantien rakentamiseen 200.000 € investointimäärärahan vuodelle 2019. Marttilantien katuvalaistus toteutetaan kuluvan
vuoden aikana kadunrakentamisen yhteydessä välillä Kyrööntie – Paasitie.
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta toteaa, että Marttilantien katuvalaistuksen rakentaminen välillä
Paasitie – Tolkintie käsitellään tulevien talousarviokäsittelyn yhteydessä ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi.
PÄÄTÖS:

Ehdotus hyväksyttiin.
__________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LAUSUNTOPYYNTÖ VAPAUTUSHAKEMUKSISTA
Tekn.ltk 4.6.2019 § 57

Insinööri Jukka Kosonen on 3.6.2019 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä sekä
toimistoinsinööri Kati Kuuttila on 11.2.2019 päivätyllä liitteen mukaisella kirjeellä pyytänyt tekniseltä lautakunnalta lausuntoa vapautushakemuksista viemäriverkostoon
liittymisvelvollisuudesta.
Lausuntopyynnön liitteessä on esitetty vapautusta hakevat kiinteistöt. Vapautusta
hakevat kiinteistöt sijaitsevat Isonkyrön kunnanvaltuuston hyväksymällä toimintaalueella. Vapautushakemuksiin voi tutustua tarkemmin kokouksessa.
Vesihuoltolain 18 § mukaan vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin
saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle.
Lisätietoja antaa tekninen johtaja Petri Hänninen, petri.hanninen@isokyro.fi, puh.
06-470 1111
TJ:N EHDOTUS:
Tekninen lautakunta päättää esittää ympäristölautakunnalle, että:
- se ei ota kantaa yksittäisiin vapautushakemuksiin
- jokainen myönnetty vapautus vaarantaa osaltaan vesihuoltolaitoksen toimintaa
PÄÄTÖS:

-Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti ottaa lisäpykälän käsittelyyn.
- Ehdotus hyväksyttiin.
_________

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Oikaisuvaatimusoikeus
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen,
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) tai kunnan jäsen.
Pykälät 53,54,56
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Isonkyrön tekninen lautakunta
Pohjankyröntie 136
61500 ISOKYRÖ
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asian-osaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Oikaisuvaatimuksen sisältö:
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen. Hakemukseen on merkittävä oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero.
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä
- päätös, johon oikaisua haetaan
- asiakirjat, joihin vedotaan
Valitusosoitus
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella 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.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204 (Korsholmanpuistikko 43)
65101 VAASA
Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Valitusaika
Valitusaika
Otteen oikeaksi todistaa

30 päivää
30 päivää
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Valitusaika
14 päivää
Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa.
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittaman aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen
merkittynä aikana. Tiedoksiannon saajan suostumuksella päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisessä tiedoksiannossa. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.
Valituskirjassa on ilmoitettava valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite, päätös, johon haetaan muutosta, miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi sekä
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.
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 päättymistä.
Ympäristönsuojelu- ja vesilain perusteella annettuja päätöksiä koskevat valitukset toimitetaan valitusaikana Isonkyrön kunnan ympäristölautakunnalle. Lautakunta toimittaa valitukset edelleen lain
mukaisesti varsinaiselle valitusviranomaiselle.
Muutoksenhakukiellot
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta
eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät 50,51,52,57
________________________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus,
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

___________________________________________________________________

HLL 3 §:n 1 mom/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet
Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

ISONKYRÖN KUNTA
Tekninen lautakunta

Kokouspäivämäärä

Sivu

4.6.2019

87

MUUTOKSENHAKUOHJE HANKINTA-ASIOISSA
Pykälät: 55
OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS HANKINTA-ASIOISSA (yleinen)
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun
voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon*.
I OIKAISUOHJE
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi
vaatia hankintalain 132 - 135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia 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 asian-osainen 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, jolleivat ne jo ole hankintayksikön hallussa.
Muutoksenhakuviranomainen ja toimitusosoite:
Isonkyrön kunta / kunnanhallitus
Pohjankyröntie 136, 61500 Isokyrö
Sähköpostiosoite: isokyro(at)isokyro.fi
Puhelin: (06) 4701 111
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.
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II VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian
markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan lain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn
perustuvaan hankintaan tai 51 § tarkoitettua dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan hankintayksikön ratkaisuun 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
hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan 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 ja dynaamisen hankintajärjestelmän hyväksymistä koskevaan ratkaisun 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.
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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 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä
koskevaan ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle
Hankintalain 148 §: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 kohdassa I mainittuun osoitteeseen.
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Osoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Telefax: 029 564 3314
Puhelin: 029 564 3300
___________________________________________________
Päätös on lähetetty tiedoksi sähköisesti _______ / _______
Päätös on jätetty postin kuljetettavaksi _______ / _______

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Otteen oikeaksi todistaa

