
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
   

OIKAISUVAATIMUS 
 

Ohjeet kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen Hausjärven kunnalle. 
Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: 

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

 kunnan jäsen. 
 

Oikaisuvaatimusaika 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Hausjärven kunnan 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.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

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

Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hausjärven kunnanhallitus. 
 
Postiosoite:  Hausjärven kunnanhallitus 

Keskustie 2-4  
  12100 OITTI  
   

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. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hausjärven kunnan 
kirjaamosta. 
 
Postiosoite:   Keskustie 2-4  
  12100 OITTI    
Sähköpostiosoite: hausjarvi@hausjarvi.fi 
Puhelinnumero:  019 758 6500 (vaihde)  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi myös yleiseen tietoverkkoon Hausjärven kunnan 
sivustolle: Kunta ja päätöksenteko - Hausjärven kunta (hausjarvi.fi). 

 

 

KUNNALLISVALITUS 
 

 
Ohjeet kunnallisvalituksen tekemisestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
 

Valitusoikeus 
 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan 
oikaisuvaatimuksen.  

 
Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös: 

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

 kunnan jäsen. 
 

Valitusaika 
 

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 

https://www.hausjarvi.fi/kunta-ja-paatoksenteko/


sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

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

Valitusperusteet 
 

  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 

 päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

 päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

 päätös on muuten lainvastainen. 
 

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. 
 

Valitusviranomainen 
 

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite:  Raatihuoneenkatu 1 
Käyntiosoite:  13100 HÄMEENLINNA 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Faksinumero:  029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2200 (vaihde) 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

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

Valituksessa on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi (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. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


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

Valitukseen on liitettävä: 

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hausjärven kunnan 
kirjaamosta.  

 
Postiosoite:   Keskustie 2-4  
  12100 OITTI    
Sähköpostiosoite: hausjarvi@hausjarvi.fi 
Puhelinnumero:  019 758 6500 (vaihde)  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 

 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi myös yleiseen tietoverkkoon Hausjärven kunnan 
sivustolle: Kunta ja päätöksenteko - Hausjärven kunta (hausjarvi.fi). 

 
 

HALLINTOVALITUS 
   

 
Ohjeet hallintovalituksen tekemisestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. 
 

Valitusoikeus 
 

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai 
jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa ja se, 
jonka valitusoikeudesta laissa erikseen säädetään.  
 
Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on 
tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi. 
 

Valitusaika 
 

https://www.hausjarvi.fi/kunta-ja-paatoksenteko/


Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.  
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 
 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Päätöksen katsotaan tulleen 
viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä. 
 
Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan 
saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä.  
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle. 
 
Postiosoite:  Raatihuoneenkatu 1 
Käyntiosoite:  13100 HÄMEENLINNA 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao@oikeus.fi 
Faksinumero:  029 564 2269 
Puhelinnumero: 029 564 2200 (vaihde)  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

Valituksen muoto ja sisältö 
 

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

Valituksessa on ilmoitettava: 

1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi (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. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

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

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 
1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen; 
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta; 
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hausjärven kunnan 
kirjaamosta.  
 
Postiosoite:   Keskustie 2-4  
  12100 OITTI    
Sähköpostiosoite: hausjarvi@hausjarvi.fi 
Puhelinnumero:  019 758 6500 (vaihde)  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi myös yleiseen tietoverkkoon Hausjärven kunnan 
sivustolle: Kunta ja päätöksenteko - Hausjärven kunta (hausjarvi.fi). 
 

 
VALITUSOIKEUS MARKKINAOIKEUTEEN 
 

Ohjeet valitusoikeudesta markkinaoikeuteen. 
 
Valitusoikeus 
 

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia 
koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön 
päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on 
vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. 
 
Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön 
sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee: 
1. yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua; 
2. sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai 
3. sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden 

perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia 
 

https://www.hausjarvi.fi/kunta-ja-paatoksenteko/


Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, 
jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n 
mukaisesti.  
 
Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön 
ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä 
asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.  
 
Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan 
ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla. 

 
Valitusaika 
 

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. 
Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla 
perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan 
päättymistä.  
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai 
käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta 
odotusaikaa.  
 
Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn 
perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen 
hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.  
 
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. 
 

Valitusviranomainen 
 

Valitus tehdään kirjallisena markkinaoikeudelle. 
 
 
Postiosoite:  Radanrakentajantie 5 

00520 Helsinki 
Puhelinnumero: 029 564 3300 
Fax:  029 564 3314 
Sähköposti:  markkinaoikeus@oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa Neuvonta ja ohjaus (oikeus.fi) . 
 
Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa 
mukaan. Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan 
henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/


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 seuraavana mahdollisena arkipäivänä. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 
 

Valituksessa on ilmoitettava yksilöidysti hankinta-asia, jota valitus koskee. 
Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään 
hyväksymistä koskevan ratkaisun 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. Valittajan tulee esittää perustelut 
esittämilleen vaatimuksille eli selvittää, millä tavoin hankintamenettely on 
valittajan käsityksen mukaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden 
vastaista. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi. Mikäli valittaja vaatii hyvitysmaksua, valittajan tulee 
ilmoittaa vaatimansa hyvitysmaksun määrä. 
 
Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten 
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 

 
Oikeudenkäyntimaksu 
 

Riita-asian, muutoksenhakuasian ja muun lainkäyttöasian käsittelystä peritään 
markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2120 euroa. Jos 
markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa 
hankinnan arvo on vähintään miljoona euroa, käsittelymaksu on 4240 euroa. 
Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6350 
euroa. 
 
Hankinta-asioissa peritään 500 euron oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan 
käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 
Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi. 
Maksuvelvollinen on asian vireillepanija tai hänen sijaansa tullut. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hausjärven kunnan 
kirjaamosta.  
 



Postiosoite:   Keskustie 2-4  
  12100 OITTI    
Sähköpostiosoite: hausjarvi@hausjarvi.fi 
Puhelinnumero:  019 758 6500 (vaihde)  
 
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9 - 15. 
 
Pöytäkirja on viety nähtäväksi myös yleiseen tietoverkkoon Hausjärven kunnan 
sivustolle: Kunta ja päätöksenteko - Hausjärven kunta (hausjarvi.fi). 

 

https://www.hausjarvi.fi/kunta-ja-paatoksenteko/

