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1§

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS SEKÄ
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 8.1.2018 § 1
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus toteaa, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen,
valitsee kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo
Haapalehdon.
Päätös:
Hallitus totesi
1. kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (11/11)
2. valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Esa Kantin ja Raimo Haapalehdon.
---
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KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄT
REKRYTOINNIT

Maakuntahallitus 8.1.2017 § 2
Keski-Pohjanmaan maakuntauudistuksen muutosjohtaja on siirtymässä
toisiin tehtäviin alkuvuodesta 2018. Maakuntauudistuksen ohjausryhmä
on käsitellyt 15.12.2017 pitämässään kokouksessa maakuntauudistuksen
vuoden 2018 resurssitilannetta ja rekrytointitarpeita. Ohjausryhmä
valtuutti ohjausryhmän puheenjohtajistosta sekä Soiten ja KeskiPohjanmaan liiton valtuuston ja hallituksen puheenjohtajista
muodostuvan valmisteluryhmän valmistelemaan uuden muutosjohtajan
rekrytointiprosessia. Esillä on ollut myös tarve maakuntauudistuksen
konsernihallinnon tehtävistä vastaavan vastuuvalmistelijan
rekrytoinnille. Rekrytointeja koskeva valmistelutilanne täsmentyy
maakuntahallituksen kokoukseen 8.1.2018 mennessä.
Maakuntauudistuksen puheenjohtajisto on valmistellut 27.12.2017
pidetyssä kokouksessaan maakuntauudistuksen muutosjohtajan ja
konsernihallinnon muutosjohtajan rekrytointiprosessia.
Maakuntauudistuksen muutosjohtajan rekrytointi
Tavoitteena on rekrytoida vastuullinen muutosjohtaja, joka vastaa
maakuntauudistuksen valmistelun kokonaisuudesta, kontrolloi
valmistelua ja kasaa yhteen ajatukset ja vetää valmistelua toimialueiden
muutosjohtajia ja palvelualueiden vastuuvalmistelijoita hyödyntäen.
Maakuntauudistuksen muutosjohtajan rekrytoinnissa otetaan huomioon
osaaminen, kokonaisuuden hallinnan lisäksi etenkin sote-asioissa.
Puheenjohtajisto esittää, että konsernihallinnon henkilöstöasioista
vastaava viranhaltija laatii virkahakuilmoituksen ja virkahaku avoimena
ulkoisena hakuna käynnistetään mahdollisimman pikaisesti.
Kelpoisuusvaatimuksena muutosjohtajan virkaan on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, kokemus muutosjohtamisesta ja riittävä
johtamisosaaminen sekä johtamiskokemus konsernitasoisista
johtamistehtävistä.
Muutosjohtajan virka on määräaikainen vuoden 2019 loppuun.
Hakija voidaan huomioida myös tulevissa maakunnan virkavalinnoissa.
Poliittinen ohjausryhmä on hyväksynyt muutosjohtajan rekrytoinnin
käynnistämisen.
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Muutosjohtajan virka perustetaan määräaikaisesti 31.12.2019 saakka
Keski-Pohjanmaan liittoon ja liiton hallitus vahvistaa virkavalinnan.
Maakuntaliitossa käytännön henkilöstöasioissa rekrytoitava
muutosjohtaja on suoraan maakuntaliiton hallituksen alainen.
Käytännössä rekrytoinnista ja valinnasta kuitenkin vastaa
maakuntauudistusta johtaja poliittinen ohjausryhmä.
Maakuntauudistuksen muutosjohtajan palkkakustannukset katetaan
maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen ja väliaikaishallinnon
valtionavustusrahoista.
Konsernihallinnon muutosjohtajan (tulevan maakunnan hallintoja/tai talousjohtajan toimenkuvaa osittain vastaava toimenkuva)
rekrytointi
Tavoitteena on saattaa konsernihallinnon muutosjohtaja
mahdollisimman pian auki. Tehtävä on päätoiminen ja määräaikainen
vuoden 2019 loppuun saakka. Määräaikainen virka perustetaan
maakuntaliittoon ja rekrytoitava konsernihallinnon muutosjohtaja on
rekrytoitavan maakuntauudistuksen muutosjohtajan alainen.
Rekrytoinnista vastaa poliittinen ohjausryhmä ja sen puheenjohtajisto
samaan tapaan kuin maakuntauudistuksen muutosjohtajan kohdallakin.
Maakuntauudistuksen konsernihallinnon muutosjohtajan
palkkakustannukset katetaan maakuntauudistuksen esivalmisteluvaiheen
ja väliaikaishallinnon valtionavustusrahoista.
Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto, kokemus muutosjohtamisesta ja riittävä
johtamisosaaminen sekä johtamiskokemus konsernitasoisista
johtamistehtävistä.
Muutosvaiheessa ja rekrytoinneissa poliittisen ohjausryhmän
puheenjohtajan rooli on olla vahvasti mukana niin taustakeskusteluissa
kuin haastatteluissa. Puheenjohtaja tulee kutsua muutosvalmistelijoiden
ja virkamiesten seuraaviin tapaamisiin ainakin siihen saakka kunnes uusi
muutosjohtaja saadaan valittua.
Ohjausryhmän määrittämät virkanimikkeet vahvistetaan ja päätetään
maakuntahallituksessa. Hankkeessa muutosjohtaja vastaa poliittiselle
ohjausryhmälle.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaan liitto päättää alueuudistuksen valmisteluun liittyen
1. perustaa muutosjohtajan ja konsernihallinnon muutosjohtajan
määräaikaiset päätoimiset virat 1.2.2018 alkaen.
2. täyttää virat sopimuksen mukaan määräaikaisesti 31.12.2019 saakka
3. hyväksyä esittelytekstissä olevat virkojen kelpoisuusehdot
4. hyväksyä menettelyn, että Keski-Pohjanmaan liitto toimii
työnantajana esivalmistelun aikana maakunnan asettamispäätökseen
saakka. Kun sote-järjestämislaki, maakuntalaki ja voimaanpanolaki
tulevat voimaan työnantajana toimii Keski-Pohjanmaan maakunnan
väliaikaishallinto.
5. maakuntauudistuksen työvaliokunta toteuttaa rekrytointihaastattelut
joihin maakuntahallitus voi osallistua.
6. maakuntauudistuksen muutosjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on
lisäksi molempien kotimaisten kielten hyvä osaaminen,
7. konsernihallinnon muutosjohtajan kelpoisuusvaatimuksiin lisään
riittävä kielitaito.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
---
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Maakuntahallitus 8.1.2018 § 3
1.
-

Maakuntajohtajan viranhaltijapäätökset 13.12.2017-2.1.2018
TEKNO2015, jatkoaika
AktiVoi, jatkoaika
Biolaakso II, palkkakustannusten päivitys
BioPro kehittämis- ja investointihankkeet, jatkoaika
VASTE Vähähiilisen logistiikan palvelualusta investointi- ja
kehittämishankkeet, muutospäätös
- Kesto, muutospäätös
2. Hallintopäällikön tekemät henkilöstöasioita koskevat
viranhaltijapäätökset 13.12.2017-2.1.2018
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 19.12.2017
Lähetetty 22.12.2017 kirje Työ- ja Elinkeinoministeriölle koskien
Rakennerahastotehtävien, -hankkeiden ja -rahoituksen siirtymistä ELYkeskuksista ja maakuntien liitoista maakuntiin 1.1.2020 alkaen.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntajohtajan tekemiä
viranhaltijapäätöksiä.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi hallintopäällikön tekemiä
päätöksiä.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotukset.
---
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VÄLITTÄVÄN TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITAMINEN / SISÄINEN
TARKASTUS

Maakuntahallitus 2.10.2017 § 90
Keski-Pohjanmaan liitto toimii aluekehitys- ja rakennerahastolain
mukaisen välittävänä viranomaisena. Työ- ja elinkeinoministeriö on
kansallinen hallintoviranomainen, joka kohdentaa välittäville
viranomaisille vuosittaiset välitysvarat myönnettäväksi hankkeille.
Maakunnan yhteistyöryhmä ja sen sihteeristö käsittelevät
rakennerahastovarojen kohdentamisen maakunnalliset painopisteet
kansallisen EU-ohjelma-asiakirjan painotuksia noudattaen.
Maakunnanyhteistyöryhmä (MYR) ja sen sihteeristö hyväksyvät
hankkeiden rahoittamisen rakennerahasto-ohjelmasta. Maakuntahallitus
irrottaa hankkeille kohdennettavan rahoituksen ja maakuntajohtaja tekee
varsinaisen rahoituspäätöksen EURA2014 järjestelmässä.
Kehittämisjohtaja toimii rahoituspäätösten esittelijänä, hallintopäällikkö
tekee maksatuspäätökset ja kansainvälisten asioiden päällikkö Anne
Sormunen jälkitoimenpiteitä ja takaisinperintöjä koskevat päätökset.
Kehittämisjohtaja koordinoi Keski-Pohjanmaan liitossa
rakennerahastotoimintaa.
Välittävän viranomaisen on laadittava ja ylläpidettävä ajantasaisena
hallinto- ja valvontajärjestelmäkuvausta, jonka vahvistaa TEM
hallintoviranomaisena. HVJ-kuvauksessa on yksilöidysti määritelty
hankkeiden käsittelyt, eriyttämiset ja työvastuut
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) valvovana kansallisena
viranomaisena suorittaa ohjaus- ja valvontakäyntejä välittävien
viranomaisten toimintaan. TEM:n toimesta ohjaus- ja valvontakäynti
tehtiin Keski-Pohjanmaa liittoon toukokuussa 2017.
Hallintoviranomaiselta 10.7.2017 saatuihin havaintoihin ja
toimeksiantoon annettiin Keski-Pohjanmaan liiton selvitys 15.9.2017.
TEM:n päätös neuvottelumenettelyn aloittamisesta saatiin 25.9.2017.
Ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala esittelee hanketoiminnan
tilannekatsauksen, hallintopäällikkö HVJ-kuvauksen sekä
kehittämisjohtaja ja maakuntajohtaja TEM:n tarkastuksen.
Lisätietoja antaa ohjelmakoordinaattori Tuija Puumala.
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Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus merkitsee katsaukset tiedoksi ja päättää, että Työ- ja
elinkeinoministeriön hanke- ja valvontatarkastusten etenemisestä
raportoidaan neuvottelujen etenemisvaiheiden mukaisesti.
Kokous keskeytettiin klo 11.25-11.43.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
Maakuntahallitus 6.11.2017 § 107
Työ- ja elinkeinoministeriö järjesti tilaisuuden koskien KeskiPohjanmaan liiton rakennerahastojen välittävän toimielimen tehtävien
hoitamista koskevan neuvottelun 30.10.2017.
Tilaisuuteen TEM:ltä ylijohtaja Riitta Pihlman, neuvotteleva Jenni
Hyvärinen, tarkastusneuvos Kari Rouvinen, hallitussihteeri Anne
Juutilainen ja ylitarkastaja Kaisa Saarinen. Keski-Pohjanmaan liitolta
neuvotteluun osallistuivat maakuntajohtaja Jukka Ylikarjula
(WhatsApp/Skype yhteys), kehittämisjohtaja Kaj Lyyski,
maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä ja hallintopäällikkö
Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
Neuvottelun tarkoituksena oli varmistaa, että liitto korjaa havaitut
virheet, toiminta on EU:n ja kansallisten säädösten mukaista ja täyttää
välittävän toimielimen nimeämiset edellytykset v. 2017-2019, ja
välittävän toimielimen nimeämisperusteet toteutuvat myös
maakuntauudistuksen jälkeen.
TEM esitteli jatkotoimenpiteet Keski-Pohjanmaan ja TEMin osalta;
Jatkotoimenpiteet Keski-Pohjanmaan liitto
Jatkotoimenpiteet on tehtävä viipymättä. Ensisijaisesti hankkeisiin
kohdistuvat havainnot on tallennettava EURA 2014 -järjestelmään
joulukuun 2017 puoleen väliin mennessä. Tarkempi aikataulu annetaan
EURA 2014 -järjestelmää koskevassa vuodenvaihdeohjeessa.
Hallintoviranomaisen päätöksessä 25.9.2017 annettu määräaika
hankkeiden läpikäynnille, muutoksille ja mahdollisille
jälkitoimenpiteille joulukuun puolenvälin jälkipuolelle kohdistuu
ensisijaisesti siihen, että kaikista tiedossa olevista tapauksista tehdään
havainto EURA 2014-järjestelmässä.
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Kun muut jatkotoimenpiteiden toiminnot (mm. takaisinperintä) saadaan
EURA 2014 -järjestelmässä tuotantoon, tulee ne suorittaa viipymättä
näille havainnoille.
Keski-Pohjanmaan liiton on toimitettava 10.7.2017 toimeksiannon
Excel-taulukon mukainen selvitys hankkeistaan marraskuun 2017
loppuun mennessä.
Jatkotyö TEM
Hallintoviranomainen tulee teettämään Keski-Pohjanmaan liittoon
koskevan rahoituslain (8/2014) 33 §:n mukaisen tarkastuksen.
Todentamisviranomainen (TEM) ja hallintoviranomainen (TEM)
valmistelevat yhteistyössä tarkastusviranomaisen (VM) kanssa EUtilinpäätöksen 15.2.2018 mennessä.
Tilinpäätöksestä on poistettava kaikki sellaiset menot, joiden
tukikelpoisuudesta ei ole varmuutta.
Hallintoviranomainen tekee hallintomenettelyihin kohdistuvan ohjaus- ja
valvontakäynnin Keski-Pohjanmaan liittoon arviolta kevään tai kesän
2018 aikana.
TEM jakaa vuoden 2018 valtuudet Keski-Pohjanmaan liitolle vasta
sitten kun välittävän toimielimen toimintaedellytykset täyttyvät.
TEM:llä on rahoituslain (8/2014) 41 §:n mukaisesti oikeus
takaisinperintään liitolta.
Jatkotyö Keski-Pohjanmaan liitto
Maakuntahallitukselta edellytetyt toimenpiteet:
Toimenpiteet liiton hallintosäännön1.6.2017 mukaisesti
- 49 § Sisäinen valvonta on osa johtamista. Maakuntahallitus vastaa
sisäisen valvonnan järjestämisestä.
-

58 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan tehtävät Maakunta- ja kehittämisjohtaja vastaavat
sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja
tuloksellisuudesta liitossa, ohjeistavat alaisiaan sekä raportoivat
maakuntahallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Maakunta ja
kehittämisjohtaja vastaavat riskien tunnistamisesta, arvioinnista,
riskienhallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä
raportoivat maakuntahallituksen antamien ohjeiden mukaisesti.

-

59 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät Sisäinen tarkastus arvioi
objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin
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tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän
kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus raportoi maakuntahallitukselle.
Sisäisen tarkastuksen toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut
määritellään Maakuntahallituksen hyväksymässä sisäisen valvonnan
ja riskienhallinnan ohjeessa.
-

130 § Maakuntahallituksen otto-oikeus/asian ottamisesta
maakuntahallituksen käsiteltäväksi voi päättää maakuntahallitus,
maakuntahallituksen puheenjohtaja ja maakuntajohtaja.

Toimenpiteet kuntalain (410/2015) ja lain kunnallisesta viranhaltijasta
(304/2003) mukaan.
Maakuntajohtajan ehdotus:
Keski-Pohjanmaan liitto tekee pyydetyt jatkotoimenpiteet ohjeistuksen
mukaisesti.
Päätös:
Hallitus keskusteli tilanteesta ja tarvittavista toimenpiteistä sekä
yksimielisesti päätti
1. hyväksyä maakuntajohtajan ehdotuksen ja
2. tilata sisäinen tarkastuksen liiton RR-hallintoon liittyen BDO:lta
liiton ostopalvelusopimuksen puitteissa.
Maakuntahallitus 18.12.2017 § 131
Sisäistä tarkastusta koskeva toimeksianto hyväksyttiin BDO:n ja KeskiPohjanmaan liiton kesken 15.11.2017. Tarkastus päätettiin tehdä
mahdollisimman pian. Sisäisen tarkastuksen toimeksianto yksilöitiin
tilausvaiheessa erillisellä toimeksiannolla. Toimeksianto raportoidaan
maakuntahallituksen kokouksessa 18.12.2017. Raportti sisältää
mahdolliset toimenpidesuositukset.
Tarkastuksen kohteena oli Keski-Pohjanmaan liiton
rakennerahastohallinnon menettelytavat. Tarkastus koskee
ohjelmakautta 2014-2020 ja se on toteutettu marras-joulukuussa 2017.
Tarkastajina ovat toimineet CGAP Jarkko Huhtaniska ja CGAP, CRMA,
CCSA Minna Huuskonen.
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Lisätietoja antavat maakuntahallituksen puheenjohtaja Antti Mäkelä ja
hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko.
CGAP, CRMA, CCSA Minna Huuskonen BDO:sta esitteli
rakennerahastohankkeiden hallinnointia koskevaa raporttia.
Asian keskustelun ja päätöksenteon ajaksi maakuntajohtaja Jukka
Ylikarjula, kehittämisjohtaja Kaj Lyyski ja hallintopäällikkö MarjaLeena Mikkonen-Karikko poistuivat kokouksesta. Asian esittelyn aikana
paikalla oli aluekehityssihteeri Merja Mäkivirta.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Merkitään raportti tiedoksi ja käynnistetään toimenpiteet liiton RRhallinnon tehtäväjakojen uudistamiseksi ja muiden sisäisen tarkastuksen
raportissa esille tuotujen toimenpidesuositusten aloittamiseksi.
Lisäksi pyydetään maakuntajohtajan kehittämisjohtajan ja
hallintopäällikön vastineet raportin johdosta maakuntahallitukselle
viimeistään torstaina 4.1.2018. Maakuntahallituksen seuraava kokous
pidetään 8.1.2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntahallitus 8.1.2018 § 4
Maakuntajohtaja poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 11.21.
Maakuntajohtaja oli paikalla klo 14.30-15.55 ja 16.36-16.37.
Kehittämisjohtaja oli paikalla klo 12.30-13.30.
Hallintopäällikkö oli paikalla klo 12.30 asti ja klo 16.36-16.37
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Mauri Salo Esa Kantin tilalle klo 12.55,
Salon tilalle Anna Nurmi-Lehto klo 15.20.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Asian käsittelyä jatketaan jatkokokouksessa keskiviikkona 10.1.2018 klo
16.30 alkaen
Päätös:
Hallitus yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen ja päätti pitää
jatkokokouksen keskiviikkona 10.1.2018 klo 16.30 alkaen.
Hallitus totesi, että annetut vastineet eivät ole julkisia.
- ---

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa
Pvm ja allekirjoitus

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntahallituksen pöytäkirja

Maakuntahallitus 1/2018

8.1.2018

Sivu
14

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen perusteet
Päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa tehdä kuntalain 136 §:n
mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.
Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa hakea
muutosta valittamalla.
Hallintolainkäyttölain 5 §:n perusteella valitusta ei voida tehdä, ellei päätöksellä tarkoiteta
toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkittavaksi ottamatta.
Myös muussa lainsäädännössä voi olla muutoksenhakuun liittyviä kieltoja (mm.
markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvassa asiassa ei saa valittaa kuntalain nojalla sillä
perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen; virka- ja
työehtolainsäädännön mukaan päätöksestä ei voida valittaa, mikäli neuvottelumenettely on
vaihtoehtona).
OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite, postiosoite ja s-postiosoite:
Keski-Pohjanmaan liitto, maakuntahallitus, Rantakatu 14, 67100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksen sisältö
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja valitusaika
Muutosta haetaan 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 jäsenkunta ja kunnan jäsen.
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Oikaisuvaatimuksen johdosta annettua päätöstä koskevat valitukset:
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA
vaasa.hao@oikeus.fi
Maakuntakaavaa koskevat valitukset:
Ympäristöministeriö, Kasarmikatu 25, PL 35, 00023 Valtioneuvosto
kirjaamo.ym@ymparisto.fi
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet.
Valituskirja on valittajan tai muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on
allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi
todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valituskirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on
jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja
Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäynti ja –hakemusmaksua tuomioistuinmaksulain
mukaisesti.
Jos hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lainsäädännön tai määräysten taikka
Euroopan yhteisöjen lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan
sopimuksen vastaisesti, voi se, jota asia koskee tai muu julkisista hankinnoista annetun lain 9a
§:ssä mainittu taho saattaa asian hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Tarkemmat ohjeet
markkinaoikeudesta:
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
telekopio 029 56 43314, markkinaoikeus@oikeus.fi
HUOM: kansallisen kynnysarvon 30 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista
hankinnoista.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
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