
  
Yhtymähallituksen varsinainen kokous 15.12.2022 

 

 

PÖYTÄKIRJA                                                            nro 9/2022 

KOKOUSAIKA 15.12.2022 klo 17.05–17.23 

KOKOUSPAIKKA Hybridi-kokous Kirkkotie 49, Tuusula  

LÄSNÄ JÄSENET 

 

Tarvainen Ritva 
Viiru Sirpa 
 
Harjula-Jalonen Leena-etä 
Malm Jari 
Mäkinen Jarmo 
Oksanen Matti 
Salmela-Vierisalo Satu 
Salovaara Risto 
 

puheenjohtaja  
varapuheenjohtaja 
 
jäsen 
” 
” 
” 
” 
” 
 

LÄNSÄ MUUT KUTSU-
TUT 

Silvander Iiro-etä 
Kaunisto Ari-etä 
Helenius Tapio 
Huttunen Matti-etä 
Sahlakari Jukka -etä  
Korhonen Kari 
Hakanen Jenni 
Lappalainen Leni 
  

yv:n 2.varapuheenjohtaja 
Järvenpään vesilait.edust 
Keravan        “  
Sipoon          “  
Tuusulan      “  
esittelijä         
talousasiantuntija 
kokoussihteeri 

POISSA Kastruni Maria 
Sedig Riitta 

 

 

LAILLISUUS JA  
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja  

päätösvaltaiseksi. 

PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTAJAT 

Salmela-Vierisalo Satu ja Malm Jari 

ASIAT §:t 41–44 

PÖYTÄKIRJAN  
NÄHTÄVÄNÄOLO 

Kuvesin toimisto, 19.12.2022 klo 9.00–14.00 
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Yh 41 § RUOHOLA-MATTILA RUNKOLINJAN SANEERAUKSEN MATERIAA-
LIEN HANKINTA  

Yksi ensi vuoden verkostoinvestointikohteista on Tuusulan Ruoholan ja Mattilan välinen 
johto-osuus. Yleissuunnittelun teki kilpailutuksen mukaisesti Ramboll Finland Oy pää-
osin vuonna 2021. Hankesuunnittelu kilpailutettiin tämän vuoden alussa ja suunnitteli-
jaksi valittiin FCG Oy. Suunnitelmien tuli valmistua sopimuksen mukaisesti 31.8.2022 ja 
se esiteltiin yhtymähallituksen lokakuun kokouksessa. Linjan pituus on noin 2 700 m. 

Rakennushanke toteutetaan omana työnä. Tämän lisäksi kuntayhtymä kilpailuttaa ja 
hankkii putkiurakassa asennettavat vesijohtoputket, kaivot sekä muut tarvikkeet.  

Materiaalihankinta ei ylitä - kustannusarvion mukaan - erityisalojen hankintalain mu-
kaista EU-kynnysarvon (raja on 431 000 euroa 1.1.2022 alkaen). Kansalliset kynnysar-
vot eivät ole käytössä erityisalojen hankintalain alaisissa hankintayksiköissä.  

Kuntayhtymä kuuluu erityisalojen hankintalain piiriin. Hankintaan on sovellettu rajoitettua 
hankintamenettelyä. 

Materiaalihankintaa koskien tarjouksia pyydettiin neljälle toimittajalta 29.11.2022 men-
nessä. Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä ja tarjoukset avattiin heti tämän jäl-
keen. Liitteessä 1 on esitetty yhteenveto tarjouksista, jossa on esitetty putken, kaivojen, 
liittimien ja venttiilien hinnat. Halvimmat hinnat on merkitty lihavoinnilla yhteenvedossa. 
Tarjousten avaustilaisuudessa tarjoajat ja tarjoukset on todettu kelvollisiksi sekä tarjouk-
set tarjouspyynnön mukaisiksi, paitsi laippaventtiileitä, jotka eivät Meltex Oy:n eikä Li-
ning Oy:n osalta vastanneet tarjouspyynnössä esitettyä Hawle E2-tyyppiä. 

Valintaperusteena materiaalihankinnassa on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, 
joka on halvin hinta.  

Seuraavassa yhteenveto halvimmista - tarjouspyynnön mukaisista - hinnoista materiaa-
liluokittain sekä niiden tarjoajat: 

Vesijohto RC 400*23,7 Pn 10 22M, SDR 17/PE 100 RC  Uponor Oy  71,00 €/m 

Ilmanpoistokaivo    PipeLife Oy 4 200 €/kpl 

Possutuskaivo    PipeLife Oy 5 300 €/kpl 

Vetoa kestävä laippaliitin    Meltex Oy 3 230 €/kpl 

Laippaventtiili DN 400    PipeLife Oy 4 800 €/kpl 

Laippaventtiili DN 600    PipeLife Oy 9 200 €/kpl 

Hankkeeseen liittyvät muut tarvikkeet hankitaan järkevien kokonaisuuksien mukaan 1–
2 toimittajalta, joiden hinnat ovat halvimmat. 

Liite 1 Tarjousten avauspöytäkirja, putki ja putkitarvikkeet 2022-11-30 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus valitsee materiaalitoimittajat seuraavasti: 

Vesijohto   Uponor Oy 

Kaivot ja venttiilit   PipeLife Oy 

Laippaliitin    Meltex Oy  

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
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Yh 42 § INVESTOINTILAINAN NOSTO 

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän yhtymävaltuuston 10.11.2022 § 11 hyväksy-
mässä talousarviossa vuodelle 2023 on varauduttu 2,3 M€ lainan nostamiseen suunni-
teltujen investointien rahoittamiseen. Laina-aika on 10 vuotta. 

Luottotarjoukset pyydettiin kolmelta rahoituslaitokselta keskiviikkoon 30.11.2022 klo 
15.00 mennessä. Kuntarahoitus ja Uudenmaan Osuuspankki jättivät tarjouksen, mutta 
Nordea ei jättänyt tarjousta lainaa koskien. Samalla tarjouspyynnöllä pyydettiin laina-
tarjouksia myös Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän vuoden 
2023 investointien rahoitusta koskien. 

Liitteessä 2 on esitetty tarjousten vertailu. Korkojen ja muidenkin luottoehtojen suhteen 
Kuntarahoitus Oy:n tarjous on edullisin.  

Kuntarahoitus on tarjonnut 12 kuukauden EURIBOR korkoon sidottua lainaa 10 vuo-
deksi siten, että sen marginaali on sidottu 10 vuodeksi. Kymmeneksi vuodeksi sidottu 
marginaali on 0,24 %. Kokonaiskorko – marginaali huomioiden – on aina vähintään 
0,00 %.  

Tarjouksia pyydettiin myös kiinteällä korolla. Myös tässä kuntarahoituksen tarjous on 
edullisin, sillä kokonaiskorko on 2,867 % koko 10 vuoden laina-ajalta. 

12 kuukauden EURIBOR korko on noussut viimeisen kuuden kuukauden aikana voi-
makkaasti. 1.6.2022 korko oli 0,417 % ja 7.12.2022 korko oli 2,864 %. Kun tuohon lu-
kemaan lisätään 0,24 %:n marginaali päädytään kokonaiskorkoon 3,104 %, joka on 
0,237 % suurempi kuin tarjouksen mukainen kiinteä korko koko 10 vuoden laina-ajalle. 
12 kuukauden EURIBOR koron suuruutta 10 vuoden ajalle on kohtuullisen vaikea en-
nustaa.  

Kun tarkastellaan 12 kuukauden EURIBOR koron tasoa vuodesta 1999 se ollut  

01/1999 – 1/2003  yli 2,6 % ja korkeimmillaan 08/2000, jolloin korko oli 5,313 % 

02/2003 – 10/2005 2,0 – 2,5 % (03/2004 korko oli 1,983 %) 

11/2005 – 12/2008  yli 2,6 % ja korkeimmillaan 07/2008, jolloin korko oli 5,394 % 

01/2009 – 10/2022  alle 2,6 %, jopa alle 0,00 % 02/2016 - 03/2022   

11/2022 -   yli 2,6 % 

Vuonna 2008 oli samantyyppinen taantuma, jota ennustetaan ensi vuodelle.   

Liite 2 Luottotarjousten yhteenveto 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus päättää valita luoton rahoittajaksi Kuntarahoitus Oyj:n ja lainan korkokäy-
tännöksi kiinteän 2,867 % koron Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen 29.11.2022 mukaisesti, 
sekä valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan tätä koskevan luottosopimuksen. 

Päätös: 
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 30.11.2022 Yh 9/15.12.2022  § 42 Liite  2

Luottotarjousten vertailu korkoindikaatiot 29.11.2022 klo 13.00

Luoton määrä 2 300 000 EUR

Kuntarahoitus OP Nordea

Luottoaika 10 vuotta

Euribor 12 kk  marginaali % 0,24 1,00 ei tarjousta

korko tod/360 tod/360

Kiinteä 10 v
10 v. kiinteä korko, 

marginaali %
2,867 2,73 + 1,00 = 3,73 ei tarjousta

korko 30/360 tod/360
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Yh 43 § VUODEN 2023 KOKOUSPÄIVÄT 

Hallituksen kokoukset vuonna 2022 pidettiin pääsääntöisesti klo 17.00 alkavan Keski-
Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokunnan kokouksen jälkeen ja 
aikaisintaan klo 18.00 alkaen - ellei edellinen em. johtokunnan kokous viivästyttänyt hal-
lituksen kokouksen alkua - Kuvesin toimistolla. Kokouspäiväksi on valikoitunut torstai 
jäsenkunnissa pidettävien moninaisten kokousten perusteella. 

Vuoden 2023 hallituksen kokoukset ovat - joulukuun kokousta lukuun ottamatta - suun-
niteltu pidettäväksi Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän johtokun-
nan kokousta ennen.  

Perussopimuksen mukaan yhtymävaltuuston on  

• käsiteltävä yhtymähallituksen laatima tilinpäätös edelliseltä kalenterivuodelta vii-
meistään kesäkuussa 

• hyväksyttävä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio viimeistään marras-
kuussa  

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä yhtymähallituksen kokousohjelman vuodelle 2023 si-
ten, että kokoukset alkavat torstaisin klo 17.00 Kuvesin toimistolla Tuusulassa osoit-
teessa Kirkkotie 49 ja ne pidetään pääasiassa läsnäolokokouksina lukuun ottamatta jä-
senkuntien virkahenkilöitä, jotka voivat osallistua myös etäyhteyden kautta. 

Yhtymähallituksen kokouspäivät: 

02.02 

09.03 tilinpäätös 

13.04 

11.05 

15.06 1–4/12 osavuosikatsaus 

24.08 talousarvio 1. käsittely 

21.09 

19.10 talousarvio 2. käsittely, 5–8/12 osavuosikatsaus  

16.11 

07.12 joulupäivällinen 

Yhtymävaltuuston kokouspäivät: 

 Torstai  27.04.   klo 17.00  tilinpäätös  

 Torstai  23.11.   klo 17.00  talousarvio 

Yhtymävaltuuston kokoukset pidetään myös läsnäolokokouksina. 

Päätös: 

 
Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti.  
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Yh 44 § TIEDOTUSASIAT 

Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu hankkimaan asiantuntijapalveluita Hyvin-
kään kaupungilta maaperä- ja pohjavesiasiantuntijan osalta.  

Maaperä- ja pohjavesiasiantuntijaa koskeva yhteistyösopimus hyväksyttiin kuntayhty-
män hallituksen kokouksessa 17.11.2022 § 39.  

Asiantuntijan toimi on ollut haettavana ja siihen haki yhdeksän henkilöä, joista valittiin 
kolme henkilöä haastatteluihin, jotka pidettiin marraskuun aikana. Päätöksen valinnasta 
teki Hyvinkään ympäristötoimen johtaja haastatteluiden jälkeen. Valituksi tuli geologi 
Virve Ståhl, joka aloittaa työt tämän hetken arvion mukaan tammikuussa. Ståhl työsken-
telee tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n pohjavesiasiantuntijana ja 
hankekoordinaattorina. 

Toimitusjohtaja: 

Yhtymähallitus merkitsee valinnan tiedoksi. 

Päätös: 

Merkittiin tiedoksi. 
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  

Seuraavista päätöksistä ei saa kuntalain 136 §:n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, 
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

Pykälät: 43–44 § 

Seuraavista päätöksistä ei saa hakea muutosta valittamalla, koska ko. päätöksistä voidaan tehdä 
kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus (oikaisuvaatimusohjeet alla): 

Pykälät: 42 § 

Seuraavista hankintapäätöksistä ei saa hakea muutosta markkinaoikeudelta, koska toimintaan 
sovelletaan erityisalojen hankintalakia, eivätkä hankintojen euromääräiset arvot ylitä kynnysarvoja (Laki 
vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 1398/2016, 
13§). Päätöksistä voi tehdä kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen, josta ohjeet jäljempänä. 

Pykälät: 41 § 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET  

Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän yhtymähallituksen kokouspäätökseen saa hakea muutosta 

1) se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös vaikuttaa 
(asianosainen) sekä  

2) jäsenkunnat ja niiden jäsenenä oleva henkilö, laitos tai säätiö. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista Keski-Uudenmaan Vesi 
kuntayhtymän hallitukselle, joko postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla 
osoitteeseen toimisto@kuvesi.fi.  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  

Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymän jäsenkunnan tai sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä kun, pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa 
(www.kuvesi.fi). 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä 
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen. 
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava 
 
1) päätös, johon muutosta vaaditaan (valituksen kohteena oleva päätös);  
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan (vaatimukset)  
3) vaatimusten perustelut; 
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 
 
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava 
 
Oikaisuvaatimuksen tekijä, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. 
Jos kyseessä on sähköinen asiakirja, riittää että asiakirjassa on lähettäjän tiedot eikä asiakirjan 
alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
 
 
 
 
 
Tark. 
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Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN HANKINTAOIKAISUVAATIMUS 

Oikaisuohje 

Päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia 
hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia 
hankintayksiköltä 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 asianosainen 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 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä 
ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivat ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  

Hankintaoikaisuvaatimus tehdään Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymän hallitukselle, joko 
postitse osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen 
toimisto@kuvesi.fi.  

 
ERITYISALOJEN HANKINTALAIN MUKAINEN VALITUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 

Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan 
arvo ylittää erityisalojen hankintalain 13 §:n mukaisen kynnysarvon.  

 
EU-kynnysarvon suuruus on 1.1.2020 lähtien:  

•    428.000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut 

• 5.350.000 € rakennusurakat  

• 5.350.000 € käyttöoikeussopimukset 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta markkinaoikeudelta kirjallisella valituksella se, jota 
asia koskee:  

Pykälät: 41 § 

 Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa 
asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.  

Hankintalain 146 §:n mukaan markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa 
hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:  

• yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua  

• sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla  

• sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena 
käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia  
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Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea 
valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on 
myönnettävä, jos: asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa 
tärkeää; tai 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 saadun 
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.  
 
Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja 
niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan 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.  
 
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa 
mukaan.  
 
Valituksen 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 
toimittavat markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.  
 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.  
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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 hankintayksikölle osoitteeseen Kirkkotie 49, 04310 
Tuusula tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@kuvesi.fi.  

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot  
Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki  
puh. 029 564 3300  
fax 029 564 3314  
markkinaoikeus@oikeus.fi  
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