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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Maakunnan yhteistyöryhmä 1/2021     
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Maakunnan yhteistyöryhmän 1/2021   

 

Kokousaika: Tiistai 23.2.2021 klo 9.00- 

Kokouspaikka:  Sähköinen Teams -kokous  

 

Yhteistyöryhmän jäsenet 

jäsenet  varalla   taho, jota edustaa 

 

Alueen kunnat ja maakunnan liitto 

Johanna Paloranta (pj) Seppo Tastula  Keski-Pohjanmaan liitto 

Arto Pihlajamaa Ulla-Riitta Harju  Keski-Pohjanmaan liitto 

Jussi Järvenpää Stina Mattila   Kokkolan kaupunki 

Piia Isosaari  Ben Weizmann  Kokkolan kaupunki 

Jussi Niinistö  Olli Joensuu   Kannuksen kaupunki 

Arto Alpia  Esko Ahonen   Kaustisen seutukunta 

Petri Jylhä  Jukka Hillukkala  Kaustisen seutukunta 

Lauri Laajala  Esa Kalliokoski  Perhon kunta 

 

Ohjelmia rahoittavat valtion viranomaiset ja muut yhteistyöryhmän tehtävien kannalta merkittävät 

valtionhallintoon kuuluvat organisaatiot 

Marko Muotio Jouni Kytösaari  Keski-Suomen ELY-keskus 

Timo Saari Mika Palosaari (Hanna Auronen) Pohjanmaan ELY keskus ja  

     Pohjanmaan TE-toimisto 

Karin Kainlauri Sirkku Wacklin  Pohjanmaan ELY-keskus 

Karoliina Laakkonen- 

Pöntys  Anders Östergård  Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Tom Saksa  Vesa Kojola   Pohjanmaan ELY/Team Fin palv. 

Harri Varhama Tove Lindell   L-S aluehallintovirasto (AVI) 

 

Alueen kehittämisen kannalta keskeisiä tahoja, kuten työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjä sekä 

kansalaisyhteiskuntaa kuten ympäristöjärjestöjä ja tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä vastaavia 

järjestöjä 

Mervi Järkkälä Kimmo Hanhisalo  Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry 

Jan-Ove Nyman Lea Haavisto   MTK Keski-Pohjanmaa 

Paula Erkkilä  Juha Häkkinen  Pohjanmaan Kauppakamari 

Petri Partanen Miikka-Aukusti Heiskanen SAK 

Timo Rajaniemi Esa Saari   AKAVA 

Jaakko Kosonen Kirsi Panula   STTK 

Sirpa Nevasaari Miia Tiilikainen  Kansalaisjärjestöt  

 

Pysyvät asiantuntijat/aluevaikutusorganisaatiot 

 

varsinainen  varalla   taho, jota edustaa 

Tuija Vähäkuopus Hannu Lahtinen  Geologian tutkimuskeskus 

Asmo Honkanen Hanna Brännström  Luonnonvarakeskus Luke 

Ismo Hakala Anne Jokela   Kokkolan yliopistokesk. Chydenius 

Marko Forsell Jennie Elfving  Centria-ammattikorkeakoulu 

Ari Maunuksela Anu Haapasalo  Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 

Jussi Salminen Iiris Jurvansuu  Soite 

Elina Itäniemi Heidi Pasanen  Leader ryhmät 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

 

Läsnäolo- ja puheoikeus 

Timo Pärkkä   maakuntahallituksen pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Esa Kant   maakuntahall varapj Keski-Pohjanmaan liitto 

Jyrki Kaiponen  maakuntajohtaja Keski-Pohjanmaan liitto 

Teemu Räihä  sihteeristön pj Keski-Pohjanmaan liitto 

Marita Mutka  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Teija Tuunila  sihteeristön jäsen Keski-Pohjanmaan liitto 

Jukka Keinänen  sihteeristön jäsen Keski-Suomen ELY-keskus 

Anne Polso  sihteeristön jäsen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 

Sirkku Wacklin  sihteeristön jäsen Pohjanmaan ELY-keskus 

 

Muut läsnä olleet 

Tuija Puumala  MYR sihteeri Keski-Pohjanmaan liitto 

 

MYR puheenjohtajisto 

MYR puheenjohtaja Johanna Paloranta  Keski-Pohjanmaan liitto  

I varapuheenjohtaja Lauri Laajala  alueen kunnat ja maakunnan liitto 

II varapuheenjohtaja Timo Saari   valtion viranomaiset 

III varapuheenjohtaja Jan-Ove Nyman  sosiaalipartnerit 

    

 

Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus 

 

 __________________ ________________ 

Johanna Paloranta Tuija Puumala 

 puheenjohtaja pöytäkirjan pitäjä 

  

 

Pöytäkirjan tarkastajat 

 

                __________________        __________________      

 Tom Saksa  Karoliina Laakkonen-Pöntys   

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 1/2021  23.2.2021/§1 

1 § LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN, KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

SEKÄ TEAMS KOKOUKSESSA NOUDATETTAVAT MENETTELYT  

 

Maakunnan yhteistyöryhmä on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenistä 

puheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys:  

1) Todetaan läsnäolijat 

2) Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

3) Todetaan Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt. 

 

Yhteistyöryhmän päätös:  

1) Todettiin läsnäolijat 

2) Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3) Todettiin Teams kokouksessa noudatettavat menettelyt. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 1/2021  23.2.2021/§2 

2 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän pöytäkirjan tarkistaa kaksi kussakin kokouksessa 

erikseen valittua pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja toimitetaan postitse valituille 

pöytäkirjantarkastajille, ellei muusta järjestelystä sovita. Tarkastajat 

allekirjoittavat pöytäkirjan sekä merkitsevät nimikirjaimensa kullekin 

pöytäkirjan sivulle sille varattuun paikkaan. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tom Saksa ja 

Karoliina Laakkonen-Pöntys. 

--- 

 
Petri Jylhä, Piia Isosaari, Jussi Niinistö, Mika Palosaari, Sirpa Nevasaari ja Jaakko Kosonen 

liittyivät kokoukseen siirryttäessä seuraavan pykälän käsittelyyn. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 4 

MYR 1/2021  23.2.2021 § 3 

 

3 § MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA JA SIIHEN LIITTYVÄN 

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMAN 

RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 

 

Sihteeristö 10.2.2021 § 4 

Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun 

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

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 

rakennerahastovarojen 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 

lisärahoituksen rakennerahasto-ohjelmaan, jota koskeva rahoitussuunnitelma ja 

rahoituksen kohdentamisen painotukset esitetään yhteistyöryhmän 

hyväksyttäväksi.  

 

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

valmisteltu ohjelmamuutos, jolla ohjelmaan lisätään kaksi uutta toimintalinjaa, 

joiden kautta rakennerahasto-ohjelmaan saatava lisärahoitus REACT-EU 

toimeenpannaan. REACT-EU lisämäärärahojen tarkoituksena on tukea alueita 

COVID-19 -pandemian vahinkojen korjaamisessa ja luoda pohjaa talouden 

vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.  Varat on 

tarkoitettu nopeisiin koronaelvytyksen toimiin. 

 

REACT-EU -lisärahoitusta koskeva rakennerahasto -ohjelman muutos 

käsitellään Valtioneuvostossa ja esitetään budjetoitavaksi lisätalousarvioon 

alkuvuodesta 2021. Valtioneuvosto päättää myöntämisvaltuuksien jaosta sen 

jälkeen, kun lisätalousarvio on hyväksytty. 

 

Esityslistan mukana on toimitettu Keski-Pohjanmaan maakuntaohjelman 

päivitetty toimeenpanosuunnitelma vuosille 2021-2022 oheismateriaaleineen.  

 

Maakunnan yhteistyöryhmän hyväksymä toimeenpanosuunnitelma sekä 

rakennerahastovarojen vuoden 2021 rahoitussuunnitelmat ja alustavat arviot 

vuoden 2022 rahoitusosuuksista tulee toimittaa työ- ja elinkeinoministeriöön 

12.3.2021 mennessä. 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee toimeenpanosuunnitelmaan tehdyt 

muutokset, ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskeva 

rahoitussuunnitelman kokouksessa. 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Sihteeristö hyväksyy esitetyn 

toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan 

rahoitussuunnitelman vietäväksi edelleen maakunnan yhteistyöryhmän 

hyväksyttäväksi.  

 

Sihteeristön päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti, huomioiden vuotta 

2022 koskevaan rahoitustaulukkoon tarvittava tekninen korjaus, jossa rahoittajat 

EAKR -erityistavoitteisiin korjataan oikein päin. 

--- 

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

käsittelyn alussa.  

 
 

MYR 23.2.2021 § 3 

Kehittämispäällikkö Teemu Räihä esittelee toimeenpanosuunnitelmaan tehdyt 

muutokset, ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan 

rahoitussuunnitelman kokouksessa. 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä hyväksyy esitetyn 

toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan 

rahoitussuunnitelman. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmä hyväksyi esitetyn 

toimeenpanosuunnitelman ja siihen liittyvän rakennerahastovaroja koskevan 

rahoitussuunnitelman. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

Sihteeristö 1/2021 10.2.2021 § 5 

MYR 1/2021  23.2.2021 § 4 

 

4 § 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. 

Yhteistyöryhmän 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 

toimeenpanosuunnitelmissa 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 

tilanteesta, 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-yritysten 

kasvun ja kansainvälistymisen edistämiseen. Vähähiilisyyden edistämiseen (pk-

yritysten energiatehokkuuden edistäminen, uusiutuvan energian ja 

energiatehokkaiden ratkaisujen kehittäminen) on varoista kohdentunut 22,1 %, 

uuden liiketoiminnan luomiseen 10,6 % ja yritysten innovaatiotoiminnan 

vahvistamiseen 11 %. Tutkimus-, osaamis-, ja innovaatiokeskittymien 

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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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

 

Kaikki Keski-Pohjanmaalla tehdyt EAKR ja ESR hankepäätökset, mukaan 

lukien yritystukipäätökset ovat löydettävissä rakennerahastojen julkisesta 

tietopalvelusta (https://www.eura2014.fi/rrtiepa/), josta niitä voi hakea 

monipuolisilla hauilla.  

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

 

Sihteeristön päätös: Merkittiin tiedoksi ja edelleen maakunnan 

yhteistyöryhmälle tiedoksi saatettavaksi. 

--- 

 

MYR 23.2.2021 § 4 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Yhteistyöryhmä merkitsee tiedoksi. 

 

Yhteistyöryhmän päätös: Merkittiin tiedoksi. 

--- 

 

 

  

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

 

MYR 1/2021  23.2.2021 § 5 

 

5 § MUUT ESILLE OTETUT ASIAT 

 

 

Sihteeristön puheenjohtajan esitys: Merkitään tiedoksi muut esille otetut 

asiat.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Todettiin, ettei muita esille otettuja asioita. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

MYR 1/2021  23.2.2021 § 6 

 

6 § YHTEISTYÖRYHMÄN SEURAAVA KOKOUS JA VUODEN 2021 KOKOUSAIKATAULU 

 

Maakunnan yhteistyöryhmän seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi 

24.3.2021 klo 9.00.  

 

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 

- 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: Yhteistyöryhmän seuraava kokous 

pidetään 24.3.2021 klo 9.00.  

 

Yhteistyöryhmän päätös: Yhteistyöryhmän seuraava kokous pidetään 

24.3.2021 klo 9.00.  

 

Todettiin lisäksi, että kevään aikana avattavat REACT-EU -hankehaut voivat 

joustavan käsittelyaikataulun varmistamiseksi vaikuttaa kevään-syksyn 

suunniteltuun kokousaikatauluun. 

--- 
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

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 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. 

 

  

mailto:kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi
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Pöytäkirjan tarkastajien nimikirjaimet  

 Tarkastajan nimikirjaimet  Tarkastajan nimikirjaimet 

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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