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Raision seudun koulutuskuntayhtymä  

Rakennustoimikunta  20.12.2022 

 
MUUTOKSENHAKUOHJE 

 

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

Pykälät: 1-4,  12-15 

 

Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus  
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on kohdistettu 
tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) mukaisen kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Pykälät: 11 

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 

 

Oikaisuvaatimusaika 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

Oikaisuvaatimus on toimitettava Raision seudun koulutuskuntayhtymän kirjaamoon määräajan viimeisenä 
päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.  

 

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.  

 

Kuntayhtymän jäsenkunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, 
kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa (kuntayhtymän kotisivuilla).  

 

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ennen 
kirjaamon aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 
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Rakennustoimikunta 20.12.2022 
 
Kirjaamon yhteystiedot: 
Postiosoite: Purokatu 1   
Käyntiosoite:  Purokatu 1 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@raseko.fi   
Puhelinnumero: 02 437 7500  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin klo 9 - 13. 

 

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava: 

• päätös, johon haetaan oikaisua 

• miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella oikaisua vaaditaan. 

 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.  

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään 
ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. 

 
Päätös on lähetetty 21.12.2022. 

 

Hankintaoikaisuohje 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla Julkisista hankinnoista ja 
käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) eli hankintalain mukaista hankintaoikaisua.  

 
Pykälät: 5 - 11 

 

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). 

 

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut 
tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan 
päättymistä. 
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Rakennustoimikunta 20.12.2022 
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille 
tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea 
muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen 
tehdä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Tiedoksianto sähköisesti § 11 (pienhankinta) 

 
Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisen asiointilain (laki sähköisestä asioinnista 
viranomaistoiminnassa, 13/2003) 19 §:n mukaisesti, ja asianosainen on antanut suostumuksensa 
siihen, että päätös voidaan lähettää hänelle sähköisesti tiedoksi. Asianosainen on saanut 
päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Päätös on lähetetty 21.12.2022. 

 

Tiedoksianto sähköisesti § 5-10 (hankintalain kynnysarvon ylittävä) 

 

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien 
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin 

Päätös on lähetetty 21.12.2022. 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 
 

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: 

• hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisu kohdistuu 

• miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

• millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

 

Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 
hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi 
sekä tarvittavat yhteystiedot. 

 

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei 
niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.  
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Rakennustoimikunta 20.12.2022 
 
Viranomainen, jolle hankintaoikaisuvaatimus tehdään, on Raision seudun koulutuskuntayhtymän 
yhtymähallitus 
Postiosoite: Purokatu 1   
Käyntiosoite:  Purokatu 1 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@raseko.fi   
Puhelinnumero: 02 437 7500  
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin klo 9 - 13. 

 

Valitusosoitus markkinaoikeuteen 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea päätökseen muutosta tekemällä valituksen markkinaoikeuteen 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) eli hankintalain mukaisesti. 

 

Pykälät: 5 - 10 

 

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

 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  

 

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että 
asianosainen on saanut hankintapäätöksen tiedoksi ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti 
puutteellinen. 

 

Tiedoksianto sähköisesti  

Hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti. Asianosainen on saanut tiedon hankintapäätöksestä 
oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä 
lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien 
toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
asianosaiselle myöhemmin. 

Päätös on lähetetty 21.12.2022 

 

Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan.  

Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden aukioloajan päättymistä. 

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
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Rakennustoimikunta 20.12.2022 
Valituksessa on ilmoitettava 

 

• päätös, johon haetaan muutosta 

• miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi  

• vaatimuksen perustelut 

• mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan 

 

Valituksella ei kuitenkaan voida hankintalain 146 §:n mukaisesti saada käsiteltäväksi hankintayksilön 
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 

• yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 

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

• sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään 
yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia. 

 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen 
edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen 
vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle. 

 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenäyntiin liittyvät 
asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden 
prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin 
liittyvät asiakirjat. 

 

Valitukseen on liitettävä: 

• valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 

• selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta; 

• asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu 
viranomaiselle 

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
(808/2019) 32 §:ssä säädetään. 

 

Valitusviranomainen 

Valitus tehdään markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, 
asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä 
asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Valituksen voi tehdä myös 
hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
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Rakennustoimikunta 20.12.2022 
Markkinaoikeuden osoite: 

Markkinaoikeus 
Sörnäistenkatu 1 
00580 Helsinki  
puh. 029 564 3300 
fax 029 564 3314 
markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Oikeusministeriön turvaposti (https://turvaviesti.om.fi/) on markkinaoikeuden asiakkaille suositeltu tapa 
toimittaa markkinaoikeudelle salassa pidettävät ja arkaluontoiset asiakirjat. Palvelun käyttäminen on 
ilmaista, helppoa ja turvallista. 
Kun turvapostia lähetetään viraston virastopostiin, viestin otsikkoon, sisältöön sekä liitteisiin tulee laittaa 
tarvittavat tunnistetiedot (nimi, mihin liittyy jne.), että viraston henkilöstö osaa välittää viestin asiaa 
käsittelevälle henkilölle, tietää mihin asiaan sähköposti liittyy sekä keneltä se on. 
 

Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle 
Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta 
markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus 
toimitetaan markkinaoikeudelle. 

 

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen: 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
Postiosoite: Purokatu 1   
Käyntiosoite:  Purokatu 1 
Sähköpostiosoite: kirjaamo@raseko.fi  
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista torstaihin klo 9-14 ja perjantaisin klo 9-13. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 
Markkinaoikeus voi periä valituksen käsittelystä oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään 
tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) sekä sen nojalla annetuissa asetuksissa. 

 

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea 
muutosta kuntalain (410/2015) eikä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain nojalla. 

 

Pöytäkirja 
 
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Raision seudun koulutuskuntayhtymän 
kirjaamosta. 

 

Pöytäkirja on 21.12.2022 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon. 

https://turvaviesti.om.fi/
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