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 Yleinen  
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 12.4.2017 § 72  

 
Valituskielto 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 markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankinta-
lain 86 §:n mukaisesti. 

  
Yleistä Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 

voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla 
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoi-
keuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon.1 

  
I Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 

vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksi-
költä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas 
eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittö-
mästi vaikuttaa (asianosainen). 

Hankintaoikaisua 
koskevan vaatimuk-
sen tekoaika 
 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saa-
nut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tie-
doksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanot-
tajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena 
ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietolii-
kenneyhteyksien 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. 

Hankintaoikaisua 
koskevan vaatimuk-
sen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisuvaati-
muksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. 
Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne 
jo ole hankintayksikön hallussa 

Hankintaoikaisua 
koskevan vaatimuk-
sen toimitusosoite 
(hankintayksikön / 
kaupungin toimieli-
men yhteystiedot) 

Toimielimen yhteystiedot: (nimi posti-, käynti- ja sähköpostiosoite): 
 
Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 
PL 355 (Puolalankatu 5, 3. krs) 
20101 Turku 
joukkoliikenne@turku.fi    
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kulu-
essa 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. Julkisista hankinnoista annetun lain 
86 §: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, han-
kintayksikön menettelyyn liittyvä syy. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän 
kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoi-
tuksineen. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayk-
sikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. Va-
litus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, 
että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankinta-
päätös 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 vastaanotto-
laitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämis-
päivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myö-
hemmin. Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 

                                                
1 Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 

- 30 000 €  (alv 0%) tavarat ja palvelut 
- 100 000 € (alv 0 %) terveydenhoito -ja sosiaalipalvelut 
- 150 000 € (alv 0 %) rakennus- ja käyttöoikeusurakat 



saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä 
tapahtuneen myöhemmin. 

Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja nii-
den 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 toi-
mittaa. 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. Va-
litukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitet-
tävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 

Valituksen toimitta-
minen 

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päi-
vänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mu-
kaan. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyt-
täen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asi-
oinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhä-
päivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimit-
taa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä. 

Markkinaoikeuden 
osoite- ja yhteystie-
dot 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI  
puh. 029 564 3300  
faksi 029 564 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

Muutoksenhausta il-
moittaminen hankin-
tayksikölle 

Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankin-
tayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankin-
tayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Il-
moitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen. 

   
Tiedoksianto2   Annettu tiedoksi käyttäen ehdokkaan / tarjoajan 

 hankintayksikölle  ilmoittamaa sähköistä  
 yhteystietoa (hankintalaki 75 §) 
 Pvm (viestin lähettämispäivä): 
        
 

Asianosainen 
      

  Annettu postin kuljetettavaksi  
 Pvm/tiedoksiantaja:  
       
 

Asianosainen 
      

  Luovutettu asianosaiselle  
 Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus:  
       
 
_______________________________ 
Tiedoksiantajan allekirjoitus 

Asianosainen 
      
 
 
_______________________________ 
Vastaanottajan allekirjoitus 
 

   
Oikeudenkäynti-
maksu 

Markkinaoikeudessa perittävät oikeudenkäyntimaksut määräytyvät tuomioistuinmaksulain 
(1455/2015) mukaan. Lainkäyttöasian käsittelystä peritään markkinaoikeudessa oikeudenkäynti-
maksua 2.000 euroa (€). Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään miljoona €, käsittelymaksu on 4.000 €. Jos hankinnan arvo 
on vähintään 10 miljoonaa €, käsittelymaksu on 6.000 €. Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu 
markkinaoikeudessa on 500 €. Muutoksenhaussa markkinaoikeuden ratkaisemaan asiaan kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa maksu on samansuuruinen ja määräytyy samojen perusteiden 
mukaan kuin markkinaoikeudessa. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tul-
lut. 
 

  
Liitetään päätökseen/otteeseen 

 
 

 
 

                                                
2 Tummennettu alue täytetään myös viranomaiselle jäävään kaksoiskappaleeseen. 


