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PÖYTÄKIRJAN VARMENNUS JA ALLEKIRJOITUKSET

Tapani Myllymäki
puheenjohtaja

Pentti Haimakainen
puheenjohtaja

Marja-Leena Mikkonen-Karikko
sihteeri

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS
Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet ovat
samalla varustettu nimikirjaimillamme.
Kokkolassa
Jyrki Ojala
pöytäkirjantarkastaja

Pauli Jylhä
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivulla 25.8.2017 alkaen

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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17

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 6
Maakuntavaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle
maakuntahallituksen puheenjohtaja. Kokouksen avaa iältään vanhin
läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston
puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Maakuntahallituksen puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuuston iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu avaa
kokouksen.
Päätös:
Maakuntavaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen avasi
maakuntavaltuutettu Tapani Myllymäki.
---
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 7
Kutsu maakuntavaltuuston kokoukseen on vähintään 7 työpäivää
ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle sekä niille,
joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Samassa ajassa on
kokouksesta tiedotettava Keski-Pohjanmaan verkkosivuilla.
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä
käsiteltävät asiat.
Tämän kokouksen kutsu on postitettu 17.8.2017 yhtymän valtuutetuille
ja tiedoksi maakuntahallituksen jäsenille ja jäsenkuntien
kunnanhallituksille ja siitä on ilmoitettu sanomalehdissä
Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso 17.8.2017.
Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuusto on päätösvaltainen, kun
vähintään kaksi kolmasosaa (36/24) valtuutetuista on saapuvilla.
Puheenjohtajan ehdotus:
Suoritetaan nimenhuuto ja todetaan kokouksen laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
Saapuvilla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut:
Halsua
Hotakainen Petri
Pärkkä Timo

Kannus
Huuki Ari

Kaustinen
Hanhikoski Juha
Kulpakko Marko
Kinnula
Hakkarainen Anitta

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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Kokkola
Anderson Stefan
Cygnel Hanna
Haimakainen Pentti
Hentelä Raimo
Häli Pirkko
Innanen Sari
Isotalus Tiina
Leppälä Pekka
Ojala Jyrki
Orjala Sirpa
Paloranta Johanna
Pajunpää Tapio
Ruotsalainen Reijo
Snellman Hans
Tastula Seppo
Timonen Marlen
Kruunupyy
Lassas Tuula
Myllymäki Tapani
Lestijärvi
Tiala Marja
Savolainen Raili
Perho
Jylhä Pauli
Rannila Minerva
Reisjärvi
Vedenpää Antti
Toholampi
Peltokangas Janne
Syri Anna-Maija
Veteli
Leivo-Rintakorpi Tuija
Torppa Jussi

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa
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24.8.2017/ § 7

Muut saapuvilla olleet
Ylikarjula Jukka, maakuntajohtaja
Lyyski Kaj, kehittämisjohtaja
Mikkonen-Karikko Marja-Leena, hallintopäällikkö
Räisänen Janna, alueiden käytön päällikkö
Mutka Marita, strategiapäällikkö
Pohjola Tytti, projektipäällikkö
Kopsala Susanna, johdon sihteeri
Levaniemi Marjo, maksatustarkastaja
Tuunila Teija, kehittämissuunnittelija
Luokkala Leena, toimistosihteeri
Poissa 3 maakuntavaltuuston jäsentä.
Päätös:
Puheenjohtaja totesi, että läsnä olevan 33 valtuutettua. Kokous todettiin
lailliseksi ja päätösvaltaiseksi (36/24).
---
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMISTAPA, - TARKASTAJIEN VALINTA JA
PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 8
Hallintosäännön 121 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastajaksi valitaan
kaksi valtuuston jäsentä. Laillisuustietoina pöytäkirjaan merkitään
mm. oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus sekä merkintä
nähtävilläolosta.
Ennen pöytäkirjan nähtäville asettamista se lähetetään sähköisesti
jokaisen jäsenkunnan kirjaamoon/kunnanhallitukselle tiedoksi.
Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjassa
mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jolloin pöytäkirja on
asetettu Keski-Pohjanmaan liiton verkkosivuille.
Puheenjohtajan ehdotus:
Maakuntavaltuusto
1) valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen eli 24.8.2017.
2) asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 25.8.2017 kuntayhtymän
verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen jäsenkunnille.
3) päättää, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia
ääntenlaskijoina.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1) valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Jyrki Ojalan ja Pauli Jylhän
2) hyväksyi, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen eli
24.8.2017.
3) päätti, asettaa pöytäkirjan yleisesti nähtäville 25.8.2017
kuntayhtymän verkkosivuille ja lähettää sen sitä ennen
jäsenkunnille.
4) päätti, että pöytäkirjantarkastajat voivat tarvittaessa toimia
ääntenlaskijoina
- --

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa

21

Keski-Pohjanmaan liitto

Maakuntavaltuuston pöytäkirja

Maakuntahallitus 6/2017
Maakuntavaltuusto 2/2017

19.6.2017/§ 50
24.8.2017 § 9

9§

22

MAAKUNTAVALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 50
Hallintosäännön 86 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin
henkilökohtainen varajäsen.
Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei
valtuusto toisin päätä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee
vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä
lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 9
Maakuntahallituksen sites:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se valitsee
toimikaudekseen vaalilautakunnan jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet sekä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi vaalilautakuntaan seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset
varajäsenet:
Jäsen
Torppa Jussi
Snellman Hans
Kulpakko Marko
Isotalus Tiina
Häli Pirkko

Varajäsen
Rannila Minerva
Anderson Stefan
Leppälä Pekka
Huuki Ari
Orjala Jyrki

2) nimesi yksimielisesti vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Jussi Torppa
ja varapuheenjohtajaksi Tiina Isotalus.
---
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MAAKUNTAVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA
VARAPUHEENJOHTAJIEN VAALI

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 51
Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia
toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi
varapuheenjohtajaksi se, joke on saanut suuravaksi eniten ääniä, ja
toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas.
Mitä tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaalien
toimitetaan suhteellisena.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat soveltuvin
osin voimassa kuntayhtymissä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan
sekä varapuheenjohtajat toimikaudelle 2017-2018.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 10
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee puheenjohtajan
sekä varapuheenjohtajat (hallintosääntö § 60).
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti valitsi vuosiksi 2017-2021
maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Pentti Haimakaisen, Kokkolasta,
ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Raimo Hentelä Kokkolasta, toiseksi
varapuheenjohtajaksi Pekka Leppälä Kokkolasta ja kolmanneksi
varapuheenjohtajaksi Seppo Tastula Kokkolasta.
---
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MAAKUNTAHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI SEKÄ
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN
VUOSILLE 2017-2018

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 52
Perussopimuksen 16 §:n mukaan maakuntahallitukseen valitaan 11
jäsentä ja jokaiselle henkilökohtainen varajäsen.
Hallitusta valittaessa pyritään sen lisäksi, mitä kuntalaissa on säädetty,
ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja jäsenkuntien erilaisuus.
Kunnalla joka on kuntayhtymässä osajäsenenä, on oikeus osallistua
päätöksentekoon vain sen toiminnan osalta, jota jäsenyys koskee.
Maakuntahallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Maakuntahallitusta valittaessa on otettava huomioon myös laki naisten ja
miesten välisestä tasa-arvosta jonka mukaan kunnallisissa
toimielimissä lukuunottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä noisier
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä
muuta johdu.
Maakuntahallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa yhtymää ja tekee
sen puolesta sopimukset.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1) valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2017-2018, ja
2) nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 24.8.2017 §11
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se
1. valitsee maakuntahallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet vuosille 2017-2018, ja

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet
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2. nimeää valituista maakuntahallituksen puheenjohtajan ja
varapuheenjohtajan.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi maakuntahallitukseen vuosiksi 2017-2018 seuraavat jäsenet ja
heidän henkilökohtaiset varajäsenet:
Jäsen
Mäkelä Antti, Kaustinen
Haapalehto Raimo, Veteli
Lankinen Minna, Toholampi
Paloranta Johanna, Kokkola
Tuikka Jukka-Pekka, Lestijärvi
Timonen Marlen, Kokkola
Pihlajamaa Arto, Veteli
Nurmi-Lehto Anna, Kokkola
Harju Ulla-Riitta, Toholampi
Kant Esa, Kokkola
Salo Mauri, Kokkola

Varajäsen
kesk
kesk
kesk
kesk
kesk
RKP
PS
kok
SDP
SDP
KD

Ojala Kauko, Kokkola
Koskela Tiina, Halsua
Hietaniemi Antti, Perho
Törmä Anja, Kannus
Pelkonen Esko, Kinnula
Kouvo Kajsa, Kokkola
Lindskog Tina, Kaustinen
Typpö Sakari, Kannus
Mustasaari Erkki, Kokkola
Timonen Annika, Kaustinen
Rasmus Jarmo, Kokkola

2. nimesi maakuntahallituksen puheenjohtajaksi Antti Mäkelän ja
varapuheenjohtajaksi Esa Kantin vv. 2017-2018.
---
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENTEN VAALI SEKÄ
PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN NIMEÄMINEN

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 53
Kuntalain 14 luvussa on määräykset hallinnon ja talouden tarkastuksesta
kunnassa. Kuntalain 64 §:n mukaan em. säännökset ovat osin voimassa
kuntayhtymässä.
Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan
toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen
järjestämistä varten.
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on:
1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta
koskevat asiat;
2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet
kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty
tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla;
3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä
voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on
kattamatonta alijäämää;
4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen
yhteensovittamisesta;
5) valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien
ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi;
6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi
hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen
talousarvioksi.
Keski-Pohjanmaan liiton perussopimuksen mukaan kuntayhtymällä on
tarkastuslautakunta. Tarkastuslautakunnassa on puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä (hallintosääntö 7 §).
Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi KeskiPohjanmaan liitolle tarkastuslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä.
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Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 12
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle valittavaksi KeskiPohjanmaan liitolle tarkastuslautakunnan, johon kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja ja 3 muuta jäsentä.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti
1. valitsi tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet vv. 2017-2021:
Jäsen
Pärkkä Timo, Halsua
Kautto Marko, Kokkola
Erkkilä Esa, Kannus
Lassas Tuula, Kruunupyy
Kanervio Hillevi, Kinnula

Varajäsen
Pajunpää Tapio, Kokkola
Märsylä Raimo, Kokkola
Tuomela Helinä, Kaustinen
Wikman Camilla, Kokkola
Suomela Ville, Toholampi

2. nimesi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Timo Pärkän ja
varapuheenjohtajaksi Tuula Lassas.
---
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KUNTAYHTYMÄN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN 2017-2018

Maakuntahallitus 19.6.2017 § 54
Kuntalain 108 §:n Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla
ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä
muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.
Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian
luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on
poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua
Yleisenä tapana on vakiintunut kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen
myös sanomalehdissä.
Kuntalain 64 §:n mukaan kuntaa koskevat säännökset ovat soveltuvin
osin voimassa kuntayhtymissä.
Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Marja-Leena Mikkonen-Karikko
Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan ilmoitustaulun ja
liiton www-sivujen lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa,
Österbottens Tidning ja Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa valita ne
lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Päätös:
Hallitus yksimielisesi hyväksyi ehdotuksen.
--Maakuntavaltuusto 24.8.2017 § 13
Maakuntahallituksen esitys:
Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että
1. Keski-Pohjanmaan liiton ilmoitukset julkaistaan liiton verkkosivujen
lisäksi sanomalehdissä Keskipohjanmaa, Österbottens Tidning ja
Kalajokilaakso,
2. maakuntahallitus saa mahdollisissa viranhakuilmoituksissa valita ne
lehdet, jotka katsotaan tarkoituksenmukaiseksi.
Päätös:
Maakuntavaltuusto yksimielisesti hyväksyi hallituksen esityksen.
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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, 37100 Kokkola
kirjaamo@keski-pohjanmaa.f
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.
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.
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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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