
Karkkilan kaupunki Ote pöytäkirjasta

Vapaa-aikalautakunta § 44 06.06.2017

Lausunto koskien ehdotusta museopoliittiseksi ohjelmaksi
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Vapaa-aikalautakunta 06.06.2017 § 44

 Esittelijä: sivistysjohtaja Arto Jormalainen

 Valmistelija / lisätietojen antaja: museonjohtaja Tommi Kuutsa,
puh. 0500 938 337 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.fi"

 Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut ehdotuksen
museopoliittiseksi ohjelmaksi. Ministeriö pyytää  30.6.2017
mennessä lausuntoa, jossa arvioidaan ohjelman toimivuutta
kokonaisuutena sekä esittämään mahdolliset huomiot oman
toimialan näkökulmasta.

 Museopoliittisessa ohjelmassa linjataan museoalan keskeiset
menestystekijät vuoteen 2030. Ohjelman visiona on, että vuonna
2030 Suomessa on Euroopan ajankohtaisimmat museot ja
innostuneimmat asiakkaat. Museoalan menestystekijöitä
käsitellään ohjelmassa kuuden kehittämiskokonaisuuden kautta.
Kukin kehittämiskokonaisuus rakentuu tavoitetilasta vuodelle
2030, kehittämiskohteen kuvauksesta sekä
toimenpide-ehdotuksista.

 Museopoliittisessa ohjelmassa museot nostetaan esiin
asiantuntijoina, kumppaneina ja mahdollistajina. Museot tarjoavat
elämyksiä ja tietoa. Museot tarjoavat siten mahdollisuuksia
luovuudelle, sivistykselle, identiteettien rakentumiselle ja
muutosten ymmärtämiselle. Museoilla on tärkeä tehtävä
kulttuurisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän yhteiskunnan
rakentamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä. Museopoliittinen
ohjelma tunnistaa museot kulttuuripalveluna, joka kattaa koko
maan. Museoiden rooli alueiden vetovoimaisuuden ja
elinvoimaisuuden kehittämisessä on keskeinen.

 Karkkilan kaupungin vapaa-aikalautakunta ottaa kantaa kuuteen
kehittämiskokonaisuuteen ja uudistettavaan museolakiin.

Kohtaamiset ja kumppanuudet

 Ihmiset ja yhteisöt nähdään museopoliittisessa ohjelmassa
potentiaalisina museotoiminnan kehittäjinä, joille tulisi tarjota
mahdollisuuksia osallistua tekemiseen ja päätöksentekoon.
Museot ovat asiantuntijaorganisaatioita, jotka parhaimmillaan
voivat hyödyntää myös vapaaehtoistyön tai kansalaistoiminnan
resursseja. Museotyön yhteisöllinen tukeminen, osallistamisen ja
osallistumisen tavat kuuluvat luontevimmin museopedagogiikan
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ja yleisötyön muotoihin, joita kehitetään jatkuvasti. 

 Karkkilan ruukkimuseo toteuttaa jo nyt yhteistyöhankkeita
erilaisten yhteisöjen kanssa, luo kumppanuuksia sekä ylläpitää ja
kehittää verkostoja.

Osaava ja oppiva museoala

 Museot ovat asiantuntijayhteisöjä, joiden työntekijöillä on korkea
osaamisen taso ja joiden ammatillisia osaamisvalmiuksia on
kehitettävä ja tuettava osana museoalan menestystä. Tämä
edellyttää muun muassa mahdollisuuksia kansallisen ja
kansainvälisen museokentän jatkuvaan seuraamiseen ja
täydennyskouluttautumisen turvaamiseen.

Museoiden kokoelmat esille ja käyttöön

 Kokoelmat ovat museotyön perusta, mutta myös jatkuva tärkeä
kehittämiskohde. Kokoelmatyön suunnitelmallinen kehittäminen
ja kokoelmakeskusten esittäminen kokoelmatyötä ja -palveluita
vahvistavina keinoina ovat kannatettavia asioita.  Laadukas ja
vaikuttava kokoelmatyö edellyttää  asiantuntemusta, ammatillista
osaamista ja monipuolista yhteistyötä. Yhteisöjen ottaminen
laajamittaisesti mukaan kokoelmatoimintaan luo arvokasta
lisäarvoa. Kokoelmien saatavuuden ja käytön laajentamisessa on
huomioitava lainsäädäntö, mm. tekijänoikeuslainsäädännön
asettamat ehdot.

 Karkkilan ruukkimuseo on tehnyt tiivistä kokoelmiin liittyvää
yhteistyötä muiden Länsi-Uudenmaan ammatillisesti hoidettujen
museoiden kanssa. Länsi-Uudenmaan yhteistä
kokoelmapoliittista ohjelmaa päivitetään vuosittain.

Digitaalisuus mahdollisuuksien avaajana

  Museokokoelmien digitointi ja digitaalisten palveluiden
kehittäminen vaativat huomattavaa resursointia ja kehitystyötä
oikeiden toimintatapojen löytämiseksi. Vaikka digitalisaatio on
museotyössäkin hyvä apuväline, se ei saa kuitenkaan syrjäyttää
alkuperäisen museo-objektin merkitystä. Autenttisten objektien
esittelyn ja kokemisen on oltava museotyön keskeisiä tehtäviä.

Uudistuva, vahva ja vaikuttava museokenttä

 Alueellisen ja valtakunnallisen museotoiminnan osalta
museopoliittisessa ohjelmassa esitetään vastuiden, rakenteiden
ja rahoituksen uudistamista. Nykyisin käytössä oleva
valtakunnallisten ja alueellisten museoiden jaottelu esitetään
korvattavaksi kansallisilla museoilla sekä valtakunnallisilla ja
alueellisilla vastuumuseoilla. Alueellisten vastuumuseoiden
esitetään korvaavan nykyisen maakunta- ja
aluetaidemuseojärjestelmän.
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 Järjestelmää uudistettaessa esitetään tavoitteeksi tasapainottaa
alueellisen museopalvelun tarjonta, alueiden tarpeet ja
rahoituksen rakenne. Valtakunnallisen ja alueellisen yhteistyön,
vastuunjaon ja koordinoinnin merkitys kasvaa entisestään. On
tärkeää, että esitetyt rakenteet ja rahoitusjärjestelmä tukevat
tavoitteellista ja vaikuttavaa toimintaa ja mahdollistavat
palveluiden järjestämisen tasapuolisesti koko maassa.

 Ehdotuksessa esitetään, että valtio rahoittaa alueellisia
tehtäväkokonaisuuksia valtionosuusjärjestelmän kautta
ylläpitäjälle ohjattavalla erillisrahoituksella. Rahoitus määräytyisi
jatkossa museon hoitamien tehtäväkokonaisuuksien perusteella.
Alueellisten tehtävien menestyksellisen hoidon kannalta olisi
tärkeää, että rahoitus osoitetaan suoraan vastuumuseolle
tehtäväkokonaisuuden hoitoon.

 Vastuumuseoiden tehtävien määrittelyssä tulisi huomioida eri
museoalojen tasapuolinen kohtelu ja niiden toiminnan
turvaaminen.

 Kestävyyttä ja joustavuutta rahoitukseen

 Kehittämiskokonaisuus sisältää hyviä tavoitteita ja
toimenpide-esityksiä. Ehdotus ei taloudellisten mahdollisuuksien
osalta kuitenkaan huomioi museoiden erilaisia lähtökohtia ja
mahdollisuuksia hyödyntää yksityistä rahoitusta palvelujensa
tuottamisessa ja kehittämisessä.

 Maksuttoman sisäänpääsyn vaikutukset museoiden
saavutettavuuteen ja vaikuttavuuteen sekä ansaintalogiikkaan
tulee selvittää. On huomioitava, että maksuttomuus muuttaa
museoiden tulo- ja menorakennetta.

Sivistysjohtajan ehdotus:

 Vapaa-aikalautakunta hyväksyy  asiakohdassa esitetyn
lausunnon lähetettäväksi opetus- ja kulttuuriministeriölle.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Täytäntöönpano: museonjohtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

 Otteen oikeaksi todistaa Karkkilassa 27.6.2017
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 14.6.2017.

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

§:t  41 - 44, 46 - 48

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oi kaisu-
vaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla

§:t  45, 49

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus
Helsin gin hallinto-oikeudelle:

§:t  **

HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan § ** ei saa
hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markki-
naoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.

OIKAISUVAATIMUS

koskee §:ää  45, 49

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea
muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:
- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vai kuttaa (asianosainen) ja
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikai suvaa-
timus on toi mitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan viimeise nä päivänä ennen
virka-ajan päättymis tä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe klo 9.00-15.00.
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Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seit semän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tie doksian toa katsotaan
asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on ase tettu yleisesti
nähtä väksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimei nen
päivä on py häpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar kilauantai,
saa oikaisuvaatimuk sen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisuvaatimus tehdään Karkkilan vapaa-aikalautakunnalle, osoitteeseen kir jaa mo PL 50,
03601 Kark kila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Oikaisuvaati mus voidaan toi mit-
taa myös teleko piona fax nro 09 4258 3625 tai sähköpostina osoit teeseen
kirjaamo@karkkila.fi.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaa timuk sen kirjal-
lisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- se, millaista oikaisua vaaditaan, sekä
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoi te ja puhelinnu-
mero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viesti nä, yhteystietona
pyydetään il moittamaan myös sähköpostiosoite.  

VALITUSOSOITUS

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta valituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vai kuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen

Oikaisuvaatimuksen joh dosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisva lituksin
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaati muksen johdosta
muuttu nut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
kun nan jäsen.
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Valitusaika

Kunnallisvalitus ja hallintovalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivä nä en-
nen valitus viranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksian toa katsotaan
asianosaisen saa neen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei
muuta näytetä. Käytettäes sä todisteellista tiedoksiantotapaa, tie doksianto katsotaan tapah-
tuneeksi saantitodistuksen osoitta mana aikana tai erilli seen tiedoksiantotodistukseen merkit-
tynä aikana.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti
nähtä väksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimei nen päi vä on py hä päi vä, it-
senäi syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai ar ki lau antai, saa vali tuksen teh dä
ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi
Asiakaspalvelu on avoinna ma-pe 8.00 - 16.15.

Kunnallisvalitus §:t **
Hallintovalitus §:t **

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
PL 36, 00521 Helsinki
(käyntiosoite Asemapäällikönkatu 14, 00520 Helsinki)
Puhelin 0295 021 000
Faksi 09 615 00829
sähköposti: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi
Avoinna ma-pe klo 8.00 - 16.15

§:t **

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että
- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
- päätös on muuten lainvastainen.
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Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjalli ses ta
muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan muutosta,
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan teh täväksi,
se kä
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hä-
nen lailli nen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on jo ku muu henkilö,
valituksessa on il moitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituk sessa on myös ilmoitetta-
va postiosoite, puhelinnu mero ja muut tarvittavat yhteystie dot. Jos valitusviranomaisen pää-
tös voi daan an taa tie dok si säh köi senä viesti nä, yh teys tie tona pyy de tään il moit tamaan myös
sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa
ei kuiten kaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tie dot lähettäjästä eikä
asiakirjan alkupe räisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkami-
sesta, se kä
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomai selle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.

MUUTOKSENHAKU HANKINNOISSA

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain
(hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua
(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi,
mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon.

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 €  tavarat ja palvelut
- 400.000 €  terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut
- 300.000 € erityiset palvelut
- 150.000 €  rakennus- ja käyttöoikeusurakat
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I Oikaisuohje

Hankintayksikön 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. Hankintaoikaisu on toimitettava Karkkilan kaupungin kirjaamoon määräajan
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Karkkilan kaupungin virka-aika on ma - pe
klo 9.00-15.00.

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.

Hankintaoikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Hankintaoikaisu on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

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

Hankintaoikaisuviranomainen

Hankintaoikaisu tehdään Karkkilan kaupunginhallitukselle, osoitteeseen kirjaamo, PL 50,
03601 Karkkila (Käyntiosoite Valtatie 26, 03600 Karkkila). Hankintaoikaisu voidaan toimittaa
myös telekopiona fax nro 09 4259 3625 tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@karkkila.fi.

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka
kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla
markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi
saattaa asian § ** markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.
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Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan
hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa
käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
2) 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 hankintasopimuksen hankintalain 147 §:n 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
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.

Valituksen sisältö

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.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan
viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse
tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.
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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 toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Erityisalojen hankintalain mukaiset hankinnat

Erityisalojen hankintalain tarkoittamissa teknisiä peruspalveluja (vesi-, energia-, liikenne- ja
postipalvelut) koskevissa hankinnoissa markkinaoikeuden toimivalta alkaa vasta
EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

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 hankintayksikön kohdassa I mainittuun
osoitteeseen.

Valituksen käsittelyn maksullisuus

Valituksen käsittelyn maksullisuudesta saa tietoja valitusviranomaiselta. Maksuista, niiden
määristä ja maksuvapautuksen perusteista on säädetty tuomioistuinmaksulaissa
11.12.2015/1455.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
puh. 029 56 43300
fax 029 56 43314
markkinaoikeus@oikeus.fi

Yksityiskohtainen muutoksenhakuohje liitetään pöytä kirjanotteeseen.


