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Sihteeristö 1/2021  10.2.2021 

 

Kokousaika   Keskiviikko 10.2.2021 klo 9.30-11.07 

Kokouspaikka  Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, Kokkola  

 

Jäsen  varajäsen  Taho 

Räihä Teemu (puheenjohtaja)   Keski-Pohjanmaan liitto 

Kaiponen Jyrki (varapuheenjohtaja)  Keski-Pohjanmaan liitto 

Mutka Marita Rekilä Teppo   Keski-Pohjanmaan liitto 

Tuunila Teija Mäkivirta Merja Keski-Pohjanmaan liitto 

Muotio Marko Kytösaari Jouni Keski-Suomen ELY-keskus 

Keinänen Jukka Liedes Irma   Keski-Suomen ELY-keskus 

Polso Anne  Pakkala Jukka Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Wacklin Sirkku Herlevi Anna-Maija Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Puumala Tuija, sihteeri   Keski-Pohjanmaan liitto 

 

Läsnä pysyvät asiantuntijat 

 

Isosaari Piia                 Sandberg Jonne  Kokkolan kaupunki 

Jylhä Petri                 Kauppinen Minna Kaustisen seutukunta 

Honkala Ville               Niinistö Jussi  Kannuksen kaupunki 

Saksa Tom    Pohjanmaan ELY, Team Finland palvelut 

Sormunen Anne   Keski-Pohjanmaan liitto   

 

Muut läsnäolevat 

Paloranta Johanna   MYR puheenjohtaja  

 

Sihteeristö voi tarvittaessa kutsua kokouksiinsa myös asiantuntijoita (asiantuntijat eivät osallistu päätök-

sentekoon). 

 

Kutsuttuna asiantuntijana läsnä 

   

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

Teemu Räihä Tuija Puumala  

puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 

  

Pöytäkirjan tarkastus 

 

Sirkku Wacklin  Marita Mutka 

Pöytäkirjan tarkastajat  Pöytäkirjatarkastaja   
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 1 

 

1§ LÄSNÄOLIJAT JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on kokouksessaan 26.10.2017 nimennyt yhteis-

työryhmän sihteeristön valtuustokaudelle 2017-2021, sekä päättänyt, että 

kuntaedustajilla (Kokkolan kaupunki, Kannuksen kaupunki, Kaustisen seutu-

kunta) on pysyvinä asiantuntijoina läsnäolo- ja puheoikeus sihteeristön ko-

kouksissa. Lisäksi sihteeristön kokouksissa on asiantuntijan roolissa läsnä-

olo- ja puheoikeus Pohjanmaan ELY-keskuksen Team Finland palveluiden 

edustajalla sekä Keski-Pohjanmaan liiton kv. asioiden päälliköllä. Sihteeristö 

voi tämän lisäksi kutsua kokouksiinsa myös asiakohtaisia asiantuntijoita. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan osallistuneet, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2) Todetaan etäkokouksessa noudatettavat menettelytavat mm. esteellisyy-

den osalta. 

 

Sihteeristön päätös:  

1) Todettiin osallistuneet ja kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

2) Todettiin etäkokouksessa noudatettavat menettelyt mm. esteellisyyden 

osalta. 

--- 
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 2 

 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkas-

tajat. 

 

Sihteeristön päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirkku Wacklin ja Ma-

rita Mutka. 

--- 

 
Petri Jylhä saapui kokoukseen § käsittelyn aikana. 

  



Keski-Pohjanmaan liitto MYR sihteeristö 1/2021 (10.2.2021) 5 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 3 

 

3 § LET’S LEARN WORK! – TYÖELÄMÄ- JA YRITYSTAITOJA MAAKUNNALLISELLA YH-

TEISTYÖLLÄ (106547) 

 

Tavoiteohjelma:  Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 Suomen ra-

kennerahasto-ohjelma  

Toimintalinja:  TL 4 Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppi-

minen (ESR) 

Erityistavoite: 9.1 Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa 

tukevien palveluiden parantaminen 

Päähakija:  Centria-ammattikorkeakoulu Oy 

Osatoteuttaja:  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä  

 Kokkolan kaupunki  

Toteutusaika:  1.1.2021-31.8.2023  

Toteuttamisalue:  Kannus, Kaustinen, Kokkola, Perho, Toholampi, 

Veteli 

Kokonaiskustannukset:  544 463 € 

Vastuuviranomainen:  Keski-Suomen ELY-keskus 

 

 

Hankkeen tavoitteena on tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiai-

den nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen ja työelämään vahvistamalla 

heidän työelämä- ja yrittäjyystaitojaan sekä saattamalla heitä henkilökohtai-

siin työelämäkontakteihin. Tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan 

digitaalinen työelämäpassi sekä työelämä- ja koulutusorganisaatioiden yhtei-

nen mentorointimalli. Hankkeessa tehdään maakunnallista yhteistyötä toisen 

asteen oppilaitosten ja ammattikorkeakoulun kesken. 

 

Hankkeen valintaesitys on toimitettu sihteeristölle esityslistan mukana.  

 

Rahoittajan/Keski-Suomen ELY-keskus esitys: Hanketta ei hyväksytä ra-

hoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-

ohjelmasta Keski-Pohjanmaan alueellisin ESR -varoin valintaesityksestä il-

menevin perusteluin. Koska hankkeelle haettu julkinen tuki ylittää 400 000 €, 

viedään hanke edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan korvaava esitys: Rahoittaja tarkentaa valinta-

esitystä sihteeristössä käydyn keskustelun pohjalta, ja hanke käsitellään sih-

teeristön kirjallisella menettelyllä.  

 

Sihteeristön päätös: Rahoittaja tarkentaa valintaesitystä sihteeristössä käy-

dyn keskustelun pohjalta, ja hanke käsitellään sihteeristön kirjallisella menet-

telyllä.  

--- 

 
Piia Isosaari, Johanna Paloranta, Petri Jylhä ja Ville Honkala poistuivat kokouksesta (Teams 

-ympäristöstä) hankkeen käsittelyn ja sitä koskevan päätöksenteon ajaksi. 
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 4 

 

4 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA JA SIIHEN LIITTYVÄN KESTÄ-

VÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN RAHOITUSSUUNNI-

TELMA VUOSILLE 2021-2022 

 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun 

ALKE -lain (7/2014) mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kah-

den vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan 

yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan 

yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja 

muiden ohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa. 

 

Toimeenpanosuunnitelmaan liittyy rahoitussuunnitelma, joka sisältää arviot 

alueen päätettävissä olevista rakennerahastovaroista (EAKR, ESR), niihin 

liittyvästä valtion vastinrahoituksesta sekä kuntien ja muiden julkisyhteisöjen 

rahoitusosuuksista. Toimeenpanosuunnitelmassa esitetään myös rakennera-

hastovarojen kohdentamista koskevat painotukset.  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän 28.10.2020 hyväksymään vuosien 2021-2022 

toimeenpanosuunnitelmaan tehdään REACT-EU -lisärahoitusta koskevat 

päivitykset. Keski-Pohjanmaa on saamassa 5,332 miljoonan euron lisärahoi-

tuksen rakennerahasto-ohjelmaan, jota koskeva rahoitussuunnitelma ja rahoi-

tuksen kohdentamisen painotukset esitetään yhteistyöryhmän hyväksyttä-

väksi.  

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmaan on 

valmisteltu ohjelmamuutos, jolla ohjelmaan lisätään kaksi uutta toimintalin-

jaa, joiden kautta rakennerahasto-ohjelmaan saatava lisärahoitus REACT-EU 

toimeenpannaan. REACT-EU lisämäärärahojen tarkoituksena on tukea alu-

eita COVID-19 -pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luoda pohjaa talou-

den vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.  Varat 

on tarkoitettu nopeisiin koronaelvytyksen toimiin. 

 

REACT-EU -lisärahoitusta koskeva rakennerahasto -ohjelman muutos käsi-

tellään Valtioneuvostossa ja esitetään budjetoitavaksi lisätalousarvioon alku-

vuodesta 2021. Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuksien jaosta sen jäl-

keen, kun lisätalousarvio on hyväksytty. 

 

Esityslistan mukana on toimitettu Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman päi-

vitetty toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021-2022 oheismateriaaleineen.  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä toimeenpanosuunnitelma sekä ra-

kennerahastovarojen vuoden 2021 rahoitussuunnitelmat ja alustavat arviot 

vuoden 2022 rahoitusosuuksista tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 

12.3.2021 mennessä. 
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Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee toimeenpanosuunnitelmaan teh-

dyt muutokset, ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskeva rahoitus-

suunnitelman kokouksessa. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn toimeen-

panosuunnitelman ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan rahoi-

tussuunnitelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyt-

täväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, huomioiden vuotta 

2022 koskevaan rahoitustaulukkoon tarvittava tekninen korjaus, jossa rahoit-

tajat EAKR -erityistavoitteisiin korjataan oikein päin. 

--- 

 
Piia Isosaari, Johanna Paloranta, Petri Jylhä ja Ville Honkala palasivat kokoukseen § 4 käsit-

telyn alussa.  
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 5 

 

5 § HAETUT JA MYÖNNETYT EAKR -YRITYSTUET OHJELMAKAUDELLA 2014-2020  

 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun 

lain (7/2014) mukaan liike- ja ammattisalaisuuden piiriin kuuluvia yksittäisiä 

yrityshanke-esityksiä ei voida käsitellä maakunnan yhteistyöryhmässä. Yh-

teistyöryhmän tulee kuitenkin ennen päätöksentekoa saada yhteenvetotiedot 

saapuneista yritystukihakemuksista. Yhteistyöryhmälle raportoidaan myös 

tehdyistä rahoituspäätöksistä. 

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelmasta 

myönnettäviin yritystukiin on Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman toi-

meenpanosuunnitelmissa osoitettu rahoituskehystä (EAKR+valtio) vuosille 

2014-2020 on yhteensä 21 132 000 €.  

 

Haetut ja myönnetyt yritystuet Keski-Pohjanmaalla 

1.1.2014-31.1.2021 (Yrtti2 raportti/K-S ELY) 

kpl € 

Haetut yritystuet yhteensä  320 40 666 359 

EAKR+valtio myöntövaltuus 2014-2020  21 132 000 

Myönnetyt EAKR yritystuet (EU+valtio) 208 22 094 398 

Myönnetyt kansalliset yritystuet * 7 342 182 

Myönnetyt yritystuet yhteensä 218 22 436 580 

Kielteiset päätökset yhteensä (joista 3 kansallista) 35  

Hankkeista purkautunut, uudelleenbudj.  RR valtuus  2 524 747 

Jäljellä oleva EAKR -valtuus (huomioitu uudell. budj)  1 562 349 
 
*Taulukko sisältää kansallisesti rahoitettuja yritystukia 342 182 €.  

 

Esityslistan mukana on jaettu yritystukia koskeva yhteenveto 31.1.2021 tilan-

teesta, joka sisältää 

1) Haetut yritystuet kunnittain ja yhteensä 

2) Myönnetyt yritystuet kunnittain ja yhteensä 

3) Myönnetyt yritystuet erityistavoitteittain 

4) Myönnettyjen indikaattoritiedot 

* taulukot sisältävät kansallisesti rahoitettuja yritystukia yhteensä 342 182 € 

 

Myönnetyistä EAKR -yritystuista valtaosa (56,1 %) on kohdistunut pk-yri-

tysten kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistä-

miseen (pk-yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian 

ja energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 

22,1 %, uuden liiketoiminnan luomiseen 10,6 % ja yritysten innovaatiotoi-

minnan vahvistamiseen 11 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskitty-

mien kehittämiseen alueellisten vahvuuksien pohjalta erityistavoitteeseen ei 

ole rahoitusta juurikaan suuntautunut (0,3 %). 

 

Valtaosa myönnetyistä tuista on yritysten kehittämisavustuksia ja vain vajaa 

3 % (580 310 €) on kohdistunut yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. 
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Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta tie-

topalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea moni-

puolisilla hauilla.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakun-

nan yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan yhteistyö-

ryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 6 

 

6 § TIEDOKSI  

Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa aluekehittämispäivä 11.2.2021  

Keski-Pohjanaan maakuntastrategian 2040 ja maakuntaohjelman 2022-2025 

valmistelun käynnistämisseminaari järjestetään kaikille avoimena verkkose-

minaarina 11.2. klo 12.00-16.00. Ilmoittautumiset viimeistään 5.2.2021 

https://rb.gy/x7udkz. Osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille sähkö-

postitse ennen seminaaria. 

 

 

Interreg Aurora -ohjelman verkkoseminaari ja julkinen sidosryhmä-

kuuleminen 11.2.2021  

Interreg SE-FI-NO on saanut nimen Interreg Aurora. Interreg Aurora käsittää 

nykyisen Interreg Pohjoisen ja Interreg Botnia-Atlantican ohjelma-alueet. 

Kaikille avoin ohjelman verkkoseminaari ja sidosryhmäkuuleminen pidetään 

11.2.2021 klo 10.00 (Suomen aikaa). ”Save the date” Interreg Auroran lan-

seeraustilaisuudesta ja lisätietoja ohjelmasta https://www.interreg-

nord.com/save-the-date-launching-interreg-aurora/ 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi.  

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

 

 

  

https://rb.gy/x7udkz
https://www.interregnord.com/save-the-date-launching-interreg-aurora/
https://www.interregnord.com/save-the-date-launching-interreg-aurora/
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 7 

 

7 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Sihteeristön päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 8 

 

8 § SIHTEERISTÖN SEURAAVA KOKOUS JA ALUSTAVA VUODEN 2021 KOKOUSAIKA-

TAULU 

 

Maakunnan yhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran 23.2.2021 klo 9.00. 

Sihteeristön jäsenillä on läsnäolo-oikeus yhteistyöryhmän kokouksissa.  

 

Sihteeristön seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 10.3.2021.   

 

Vuoden 2021 alustava kokousaikataulu: 

 

Sihteeristö 

- 10.3.2021 klo 9:30-11:00 

- 21.4.2021 klo 9:30-11:00 

- 26.5.2021 klo 9:30-11:00 

- 29.9.2021 klo 9:30-11:00 

- 27.10.2021 klo 9:30-11:00 

- 24.11.2021 klo 9:30-11:00 

Yhteistyöryhmä 

- 23.2.2021 klo 9.00-11.00 (ylimääräinen) 

- 24.3.2021 klo 9:00-11:00  

- 9.6.2021 klo 9:00-11:00  

- 13.10.2021 klo 9:11:00  

- 8.12.2021 klo 9:00-11:00  

Tarvittaessa molempien osalta voidaan järjestää ylimääräisiä kokouksia. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristön seuraava kokous pidetään 

10.3.2021 klo 9.30.  

 

Sihteeristön päätös: Sihteeristön seuraava varsinainen kokous pidetään 

10.3.2021 klo 9.30. Todettiin, että seuraavassa sihteeristön kokouksessa tar-

kennetaan kevään kokousaikataulua mahdollisella ylimääräisellä MYR ko-

kouksella. Lisäksi järjestetään ylimääräinen kokous kirjallisella menettelyllä.  

--- 
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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. 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hankkeesta antamaan lausuntoon ei saa myöskään hakea erikseen 

muutosta valittamalla. 

 

Päätöksestä, josta voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, ei saa ha-

kea 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. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

 Pvm ja allekirjoitus 

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 

 

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 60 000 € alittavaan päätökseen ei sovelleta lakia julkisista 

hankinnoista. 

 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
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