


Liite 2: muutoksenhakuohje hankinnoista 

Muutoksenhakuohje 

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTAOIKAISUSTA 

Päätökseen voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti hankintaoikaisua tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja 

tai osallistumishakemuksen tehnyt  

ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Oikaisuvaatimusviranomainen: Kannonkosken kunnan tekninen lautakunta 

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 

hankintayksikön päätöksestä. Hankintaoikai suvaatimus on toimitettava Kannonkosken kunnan kirjaamoon 

viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päätty mistä. Tiedoksisaantipäivää 

ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 

vapun päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei 

asianosainen näytä tiedoksiannon  

tapahtuneen myöhemmin. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen asianosaisen hankintayksikölle 

ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katso taan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, 

jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolait teessa siten, että viestiä 

voidaan käsitellä. 

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  

Hankintayksikön yhteystiedot: 

Kannonkosken kunta  

Järvitie 1 

43300 Kannonkoski 

kunta@kannonkoski.fi 

 

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUTEEN 

Päätökseen voi tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, jota asia koskee, saattaa 

markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 

Valitusviranomainen: Markkinaoikeus 

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava 

valitusviranomaiselle viimeistään vali tusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan 

päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 

itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä 

arki päivänä sen jälkeen. 



Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 

kirjeen lähettämisestä. Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen asianosaisen hankintayksikölle 

ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, 

jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä 

voidaan käsitellä. 

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muod on liitettävä: 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä todistus siitä, minä päivänä 

päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

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

viranomaiselle. 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 

puh. 029 56 43300 

fax 029 56 43314 

markkinaoikeus@oikeus.fi 

Päätöksiä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää Kannonkosken kunnan kirjaamosta. 

 




