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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/823/00.02.02.00/2021

Vaasan seudun jätelautakunnan järjestäytyminen

Vaasan seudun jätelautakunta 30.11.2021 28

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 66 044 96, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Oheismateriaali 
Vaasan seudun jätelautakunnan johtosääntö, kaupunginvaltuusto 27.1.2014 § 3
Vaasan kaupungin hallintosääntö, kaupunginvaltuusto 26.7.2021 § 47

Lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti kaupunkiympäristön 
kokoushuoneessa, Kirkkopuistikko 26, tai vaihtoehtoisesti sähköisesti. 
Hybridikokouksia ei järjestetä. (viite: hallintosääntö § 140). Kokoukset pidetään 
pääsääntöisesti tiistaisin klo 16.30. Kokousajat vahvistetaan jätelautakunnan erikseen 
vahvistetun kokousaikataulun mukaisesti. 

Kokouksesta laadittava pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavan viikon 
tiistaina. Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti Twebportaalissa (vahva 
tunnistautuminen) ja paperiversioita ei enää allekirjoiteta (viite: hallintosääntö § 161 ja 
§ 162). Pöytäkirjan allekirjoittamisen ja tarkastamisen aikataulua on noudatettava. 
Pöytäkirja asetetaan julkisesti nähtäville kaupungin verkkosivuille (viite: hallintosääntö 
§ 140) yleensä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona.

Kokouskutsu ja esityslista liitteineen lähetetään sähköisesti valtuutetuille ja muille 
henkilöille, joilla on läsnäolo-oikeus viimeistään kokousta edeltävänä perjantaina ja 
tästä on ilmoitettava valtuutetuille tekstiviestillä.  (viite: hallintosääntö § 141). 
Kiireellisissä tapauksissa pöytäkirja voidaan tarkastaa heti. Toimielimen jäsenen on 
kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Myös puheenjohtaja, 
esittelijä tai pöytäkirjanpitäjä voivat toimittaa kutsun varajäsenelle (§ 145).

Jätelautakunta voi tarvittaessa tehdä muutoksia kokousaikatauluihin tai sopia 
ylimääräisistä kokouksista (viite: hallintosääntö § 140).  

Sen lisäksi mitä päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään kunnallislaissa ja 
hallintolaissa noudatetaan Vaasan seudun jätelautakunnan johtosäännön ja Vaasan 
kaupungin hallintosäännön määräyksiä. Hallintosäännön 14. luvussa säädetään 
lautakuntien kokousmenettelyn määräyksistä. 

Jätehuoltopäällikkö CE-L

Jätelautakunta:

1. valitsee jätehuoltokoordinaattori Susanna Paavola-Lehtisen lautakunnan 
pöytäkirjanpitäjäksi ja varalle toimistosihteeri Teija Vanhalan, 

2. myöntää lakimies Sebastian Rönnlundille ja Vaasan kaupungin tekniselle johtajalle 
Markku Järvelälle läsnäolo- ja puheoikeuden lautakunnan kokouksissa,  

3. merkitsee tiedoksi kokousmenettelyyn liittyvät määräykset.

28 §
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Päätös Hyväksyttiin.
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

Dno VAASA/11/00.01.02/2021

Vaasan seudun jätelautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat 
30.11.2021

Vaasan seudun jätelautakunta 30.11.2021 29

Vaasan seudun jätelautakunnalle on saapunut kuntalain 92 §:n mukaista ottomenettelyä 
varten seuraavien viranhaltijoiden päätökset:

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst

Oheismateriaali
Viranhaltijapäätösten otsikot nähtävillä luottamushenkilöiden extranetissä

Puheenjohtaja JH

Vaasan seudun jätelautakunta päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta 
Vaasan seudun jätelautakunnan käsiteltäviksi.

Päätös Hyväksyttiin.

29 §
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

DnoVAASA/1024/02.05.00/2021

Jätemaksujen vahvistaminen 1.1.2022 alkaen

Vaasan seudun jätelautakunta 19.10.2021 27
Vaasan seudun jätelautakunta 30.11.2021 30

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi 

Liite Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen 

Jätelain 78 § mukaan kunnan on perittävä jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän 
hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksun on vastattava kunnan tarjoamaa 
palvelutasoa ja mahdollisuuksien mukaan kannustettava jätteen määrän ja haitallisuuden
vähentämiseen sekä etusijajärjestyksen mukaiseen jätehuoltoon. 

Kuntien yhteinen jätehuoltoyhtiö Stormossen Ab Oy hoitaa toiminta-alueen jätehuollon 
palvelutehtävät. Stormossen Oy Ab:n hallitus on kokouksessaan 6.10.2021 esittänyt 
useampia muutoksia jätetaksaan vuoden 2021 negatiivisesta tuloskehityksestä johtuen, 
lisääntyneestä investointitarpeesta, tulovähennyksistä sekä tulevista jätelainsäädännön 
muutoksista. 

Suurin muutos koskee ekomaksujen suuruutta. Ekomaksuja korotettiin viimeksi 8 
vuotta sitten. Muutos koskee sekä kotitalouksien että vapaa-ajan asuntojen ekomaksuja. 
Osalle kotitalouksia muutos tarkoittaa kalliimpia ekomaksuja kuin se taas toisille 
kotitalouksille tarkoittaa pienempiä maksuja. Tällä hetkellä ekomaksun suuruus 
kiinteistöissä, joissa on 1-4 asuntoa, riippuu kotitalouden henkilömäärästä. 1.1.2022 
alkaen esitetään, että ekomaksu sen sijaan laskutettaisiin asuntokohtaisesti ja, että se 
olisi yhtä suuri kaikille asunnoille. Syy tähän muutokseen on ne monet korjaukset, jota 
tämä järjestelmä on aiheuttanut Stormossenin laskutukselle. Vuonna 2021 5000 laskua 
on korjattu ja 80 % korjauksista liittyivät väärään henkilömäärään laskutuksessa. 
Muutos tarkoittaa, että ekomaksut kolmen tai useamman henkilön kotitaloudessa 
pienenee 15 % kun ne sitä vastoin kasvavat 3,6 % kuukaudessa kahden henkilön 
kotitalouksissa ja 55 % yhden henkilön kotitalouksissa. Yhdestä henkilöstä koostuva 
kotitalous maksaa tällä hetkellä 3,06 € kuukaudessa ja tästä lähtien 4,74 €/kuukausi. 
Viiden tai useammasta asunnosta koostuvien kiinteistöjen ekomaksu sekä kiinteistöjen, 
joissa on monilokeroastioita, ekomaksua korotetaan nykyisestä 4,30 euroa kuukaudessa 
4,375 euroon kuukaudessa. Myös vapaa-ajan asuntojen ekomaksuun ehdotetaan 
korotusta, 11,31 eurosta/vuosi 17,52 euroon/vuosi. Vapaa-ajan asuntojen ekomaksu on 
vielä korotuksenkin jälkeen niitä pienempiä koko maassa. Esitettyjen muutosten 
johdosta ekomaksutuotot kasvavat 4,3 prosentilla.

Ekomaksut 1.1.2022 alkaen:

EKOMAKSU, kotitalous 
(euroa/kuukausi, alv sis.)

2021 2022 +/- € +/- %

Kiinteistöt, joissa on 1–4 asuntoa *
   1 henkilö/asunto 3,06

4,75
+1,69 +55,2%

   2 henkilöä/asunto 4,58 +0,17 +3,6%
   3 tai useampi henkilö/asunto 5,63 -0,88 -15,6%
Kiinteistöt ≥5 asuntoa, henkilöä/asunto 4,30 4,375 +0,08 +1,8%

30 §
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

* monilokeroastiat, joissa on bio-, lasi- ja 
metallikeräysastiat: tai monilokeroastiat, 
joissa on lasi- ja metalliastiat sekä 
biojätteen kompostointi 

4,30 4,375 -+0,08 +1,8%

Vapaa-ajan asunnot 0,94 1,46 0,52 +55,3%

Seuraavasta taulukosta näkyy muut esitetyt hintamuutokset: 

Jae (€/tonni, alv 0 %) 2021 2022 +/- € +/- %

Poltettava jäte 133,00 143,00 +10,00 +7,5%

Biojäte, pakattu (yritys/TSV) 99,00 101,00 +2,00 +2,2%

Biojäte (yritys/TSV) 93,00 95,00 +2,00 +2,0%

Puhdistuslaitoksien lietteet ja rasvat 58,00 65,00 +7,00 +12,1
%

Energiajäte 119,00 124,00 +5,00 +4,2%

Kipsilevyt 75,00 79,50 +4,50 +6,0%

Tiili 26,00 27,50 +1,50 +5,8%

Betoni <1 m3 29,00 30,50 +1,50 +5,2%

Betoni <1 m3 36,00 38,00 +2,00 +5,6%

Betoni täytteellä 49,25 52,00 +2,75 +5,6%

Hiekanerotuskaivojen hiekka 25,50 27,00 +1,50 +5,9%

Pilaantuneet maa-ainekset 0-999 
mg/kg

24,00 26,00 +2,00 +8,3%

Öljyllä pilaantuneet maa-ainekset 
1000-1999 mg/kg

36,00 39,00 +3,00 +8,3%

Öljyllä pilaantuneet maa-ainekset 
2000-4999 mg/kg

60,00 65,00 +5,00 +8,3%

Lievästi saastuneet maat 24,00 26,00 +2,00 +8,3%

Yritysten käyntimaksut 
hyötykäyttöasemilla (käyntiä sekä 2
m3 kohden)

34,00 36,29 +2,29 +6,7%

Myynnissä (€/tonni, alv 0 %)

Nurmikon kompostimultaa 14,52 15,73 +1,21 +8,3%

Puutarhan kompostimultaa 20,16 21,78 +1,62 +8,0%

Uusia jakeita (jätehuolto toissijaisesti (TSV):

Jae (€/tonni, alv 0 %) 2021 2022 +/-€ +/- %
Rakennusjätteen ym. mekaanisesta 92,00

30.11.2021Vaasan seudun jätelautakunta
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Vaasan kaupunki – Vasa stad

käsittelystä syntyvä poltettava jäte
Rakennusjätteen mekaanisesta 
käsittelystä syntyvä seulottu jäte mm. 
kaatopaikan peitemateriaaliksi. 

24,00

Rakennusjätteen mekaanisesta 
käsittelystä syntyvä jäte mm. 
kaatopaikalle (jäteverollinen) 

150,00

Liitteenä ehdotus uudeksi jätetaksaksi. Muutokset ja lisäykset on merkitty punaisella. 

Jätehuoltopäällikkö C E-Ö 

Jätelautakunta päättää asettaa jätetaksan nähtäville. Jätelautakunta antaa asukkaille, 
kunnille sekä muille mahdollisuuden esittää mielipiteensä asiassa. 

Asia on nähtävillä Vaasan kaupungin internetsivuilla 27.10.2021–17.11.2021 välisenä 
aikana. 

Päätös Jätelautakunta korjasi kohdan 3.1.1 ja päätti asettaa jätetaksan nähtäville. 

---------------------------------------------------
Vaasan seudun jätelautakunta 30.11.2021

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh. 040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi 

Liite Ehdotus jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen 

Oheismateriaali (nähtävänä vain Twebportaalissa)
Yksityishenkilön mielipide 22.10.2021
Vaasan Veden mielipide 17.11.2021 

Kaksi mielipidettä koskien 1.1.2022 voimaan tulevaa jätetaksaa on esitetty.
Yksi mielenpiteen esittäjistä on yksityishenkilö, joka on sitä mieltä, että vakituisten 
asuntojen ekomaksut tulee myös jatkossa olla sidottu kotitaloudessa asuvien 
henkilöiden lukumäärään sekä, että korotus on kohtuuton pieniä kotitalouksia ajatellen. 
Mielipide löytyy kokonaisuudessaan asian oheismateriaalista. Toinen mielipiteen 
esittäjä on Vaasan Vesi. Vaasan Vesi toivoo Stormossenin biokaasulaitoksen suurimpana
raakamateriaalitoimittajana, ettei jätepuhdistamon lietteen vastaanottohintaa koroteta 
nykyisestä 58 euroa/tonni (alv 0 %) 65 euroon /tonni tai vaihtoehtoisesti, että Vaasan 
Vedelle myönnettäisiin 15 % alennus taksojen hinnoista. Mielipide löytyy 
kokonaisuudessaan asian oheismateriaalista. 

Asian valmistaja toteaa, että ehdotettu jätetaksa muodostaa kokonaisuuden. Mikäli yhtä 
hintaa muutetaan, tulee käytännössä koko jätetaksa arvioida uudestaan. Valmistaja 
toteaa edelleen, että jätelautakuntaa jätetaksan harkinnassa ja hyväksymisessä sitoo 
jätelain 78-79 §§:ssä säädetyt perusperiaatteet sekä kunnallisen jätemaksun perusteet.  
Perusperiaate on, että jätemaksun tulee kattaa kunnan (kunnallisen jätehuoltoyhtiön) 
kyseisen tehtävän kustannukset. Jätelain 79 § ”mukaan kunnan jätemaksun perusteina 
voidaan huomioida jätteen laji, laatu, määrä ja noutokerrat. Perusteina voidaan lisäksi 
ottaa huomioon keräys- ja kuljetusolot kiinteistöllä ja noutoalueella, kunnan 
keräysvälineiden käyttö sekä kuljetusmatka kuljetettaessa jäte yksittäisenä kuljetuksena.

30.11.2021Vaasan seudun jätelautakunta
Kokouspäivämäärä Sivu 6



Vaasan kaupunki – Vasa stad

Jätemaksun perusteina voidaan käyttää myös kiinteistöllä asuvien henkilöiden määrää, 
kiinteistön käyttötarkoitusta tai muuta vastaavaa perustetta, jos jätteen määrää tai laatua 
on vaikea luotettavasti selvittää tai jos se on tarpeellista ympäristö- tai terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi tai jätehuollon järjestämiseksi.”

Stormossen perustelee korotusta sillä, että heidän jätepuhdistamosta tulleen 
lietteenkäsittelyn todelliset kustannukset ovat viime vuosina olleet noin 74-76 €/tonni. 
Alijäämän ovat jätetuottajat ja omistajakuntien kotitaloudet maksaneet. Stormossen 
laskee kattavansa kulut vuonna 2022 korottamalla hintaa 65 euroon/tonni.
Suuri osa kustannuksista tulee mädätysjäännösten käsittelystä, joka 81 prosenttisesti on 
peräisin mädätyslietteestä (biojätteen osuus on 19 % mädätysjäännösmäärästä). Vaasan 
Veden osuus vastaanotetusta lietteestä on 78 %. Biokaasun määrästä lietteen osuus on 
32 % (biojätteen 68 %). Jätelain 43 § mukaan kunnallisen jätehuoltoyhtiön 
perustehtäviin kuuluu hoitaa heille siirretty laissa säädetty jätteenkäsittely. Näihin 
tehtäviin sisältyy myös muuta kuin lietteen käsittely. Stormossen on myös etukäteen 
ilmoittanut Vaasan Vedelle, että hintaa tullaan tarkistamaan ylöspäin taas lähivuosina. 

Valmistelija toteaa esitetystä ekomaksun perusteen muutoksesta: Esityksen mukaan 
henkilölukuun/asunto perustavasta laskutuksesta luovuttaisiin ja kiinteistöjä, joissa on 
1-4 asuntoa siirryttäisiin laskuttamaan asunnon lukumäärän mukaan.  Prosentuaalisesti 
katsottuna muutos on suuri yhden hengen talouksille, mutta kokonaisuutena 
tarkasteluna korotus on ainoastaan 1,69 € enemmän kuukaudessa. Esityksen mukaan 
kotitalouksilta jatkossa laskutettava kuukausimaksu on 4,75 €/kuukaudessa (kiinteistöt 
joissa on 1-4 asuntoa).  Jätelain 79 § 2. momentin mukaan perusmaksun perusteita ovat 
kiinteistöllä asuvien henkilöiden lukumäärä tai kiinteistön käyttötarkoitus taikka muu 
vastaava peruste. Perusmaksu voidaan määrätä kiinteistö- tai kotitalouskohtaisesti. 
Valmistelija toteaa, että ehdotettu kotitalouskohtainen ekomaksu tukee niitä 
mahdollisuuksia, joita jätelaki mahdollistaa perusmaksujen perusteita määrätessä.

Esitetyt mielipiteet eivät aiheuta muutoksia ehdotettuun jätetaksaan. 

Jätehuoltopäällikkö C E-Ö 

Vaasan seudun jätelautakunta päättää vahvistaa jätemaksutaksat ehdotetun jätetaksan 
mukaisesti. Tarkistetut jätemaksut astuvat voimaan 1.1.2022. Samanaikaisesti 
aikaisemmin vahvistetut jätemaksutaksat kumotaan.

Päätöksestä tiedotetaan jätelain (646/2011) 79 § 3. mom. mukaisesti.

Päätös Jätelautakunta päätti yksimielisesti palauttaa asian uuteen valmisteluun ohjeella, että 
niiden kiinteistöjen, joissa on 1-4 asuntoa, ekomaksu tulee jakaa kahteen luokkaan siten, 
että 1 henkilön asunnoilla on pienempi ekomaksu kuin 2, 3 tai useamman henkilön 
asunnoilla välttäen, että ekomaksujen korotukset kohdistuisivat prosentuaalisesti niin 
merkittävästi 1 henkilön asuntoihin.

Palautuspäätöksensä ohella jätelautakunta päätti todeta, että Vaasan Veden 
muistutuksessa esille nostettu asia tulee ratkaista Vaasan Veden ja Stormossenin välisenä,
jätetaksa-asian ulkopuolisena asiana. 

30.11.2021Vaasan seudun jätelautakunta
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DnoVAASA/1229/00.02.02.00/2021

Vaasan seudun jätelautakunnan kokousaikataulu vuodelle 2022

Vaasan seudun jätelautakunta 30.11.2021 31

Jätehuoltopäällikkö Camilla Enell-Öst, puh.  040 660 4496, camilla.enell-ost(at)vaasa.fi

Jätelautakunnan kokousaikataulu 2022:

Tiistai 18.01.2022 klo 16.30
Tiistai 01.02.2022 klo 16.30
Tiistai 08.03.2022 klo 16.30
Tiistai 12.04 2022 klo 16.30
Tiistai 03.05.2022 klo 16.30
Tiistai 14.06.2022 klo 16.30
Tiistai 13.09.2022 klo 16.30
Tiistai 18.10.2022 klo 16.30
Tiistai 29.11.2022 klo 16.30
Tiistai 13.12.2022 klo 16.30

Jätehuoltopäällikkö CE-Ö

Jätelautakunta hyväksyy yllä olevan kokousaikataulun.

Päätös Hyväksyttiin.

31 §
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MUUTOKSENHAKUOHJEET

1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Päätöksiin 28, 29, 30, 31 ei saa hakea muutosta, koska päätökset ovat luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai 
täytäntöönpanoa (kuntalain (410/2015) 136 §) tai kyse on hallinnon sisäisestä määräyksestä tehtävän tai muun toimenpiteen
suorittamisesta (hallintoprosessilain (808/2019) 6 §:n 2 momentti).

Muun lain perusteella seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: [pykälät ja muutoksenhakukieltojen 
perusteet].

2. OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätöksiin [pykälät] haetaan muutosta kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaisella oikaisuvaatimuksella. Koska päätöksistä 
voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, niihin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Oikaisuvaatimuksen johdosta antamiin päätöksiin voi tehdä kunnallisvalituksen kohdasta 3. ilmenevällä tavalla.

Oikaisuvaatimusoikeus 
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 
kohdistettu taikka jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusviranomainen 
Vaasan seudun jätelautakunta
Vaasan kaupungin kirjaamo
PL 3/Vaasanpuistikko 10
65101 Vaasa
kirjaamo(at)vaasa.fi
06 325 1066

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa 
tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa. Päätös asetetaan nähtäville [päivämäärä].

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun 
oikaisuvaatimuksen alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi. Käytettäessä tavallista sähköistä 
tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Päätös on 
lähetetty asianosaiselle tiedoksi [sähköpostitse/kirjeellä] [päivämäärä].

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman 
päätöksen luovutuspäivänä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan kaupungin kirjaamon aukioloajan
päättymistä klo 15.45. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto taikka arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan 
kaupungin kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15.45. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköisen 
asiakirjan (sähköposti) tulee olla määräaikana Vaasan kaupungin käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan 
käsitellä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää sähköisellä allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä 
asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. Oikaisuvaatimusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- 
tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi sähköpostitse tai sen liitteenä. Oikaisuvaatimus lähetetään aina 
oikaisuvaatimuksen tekijän omalla vastuulla.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.  
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Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu 
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi 
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi 
- oikaisuvaatimuksen tekijä ja hänen yhteystietonsa 
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen.

Muutoksenhakukielto virka- ja työehtosopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevista päätöksistä
Viranhaltija, joka on jäsenenä yhdistyksessä, joka voi panna vireille virka- ja työehtosopimuksen soveltamista ja tulkintaa 
koskevaa päätöstä koskevan asian työtuomioistuimessa, tai jäsenenä edellä mainitun yhdistyksen alayhdistyksessä, ei saa 
hakea virka- ja työehtosopimuksen soveltamista ja tulkintaa koskevaan päätökseen muutosta oikaisuvaatimuksella eikä 
valituksella eikä saattaa asiaa hallintoriita-asiana ratkaistavaksi (laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 50 §:n 2 
momentti).

3. VALITUSOSOITUS (kunnallisvalitus)

Päätöksiin [pykälät] haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu taikka jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

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:

1) se, johon päätös on kohdistettu taikka jonka oikeusteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa 
(asianosainen); sekä

2) kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Vaasan hallinto-oikeus
PL 204/Korsholmanpuistikko 43
65101 Vaasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puh. 029 56 42780
Fax 029 56 42760

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta 
määräaikaan.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä 
yleisessä tietoverkossa. Päätös asetetaan nähtäville [päivämäärä].

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun valituksen 
alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Päätös on lähetetty 
asianosaiselle tiedoksi [sähköpostitse/kirjeellä] [päivämäärä].

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman 
päätöksen luovutuspäivänä.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloajan 
päättymistä klo 16.15. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
taikka arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16.15. Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen asiakirjan 
(telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana Vaasan hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää sähköisellä 
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allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi 
sähköpostitse tai sen liitteenä. Valitus lähetetään aina valittajan omalla vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perustella, että:

1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä;
2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet Vaasan hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusasiakirjojen sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituskirjelmässä on mainittava myös tämän nimi ja kotikunta
- valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 

valittajalle voidaan toimittaa
- jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valitukseen on liitettävä:
- valituksenalainen päätös 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 aikaisemin toimitettu viranomaiselle.

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

Pöytäkirja
Vaasan kaupungin kirjaamo
PL 3/Vaasanpuistikko 10
65101 Vaasa
kirjaamo(at)vaasa.fi
06 325 1066

Vaasan kaupungin kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 15.45.

4. VALITUSOSOITUS (hallintovalitus)

Päätöksiin [pykälät] haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu taikka jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusviranomainen
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Vaasan hallinto-oikeus
PL 204/Korsholmanpuistikko 43
65101 Vaasa
vaasa.hao(at)oikeus.fi
Puh. 029 56 42780
Fax 029 56 42760

Valitusaika ja sen alkaminen
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta 
määräaikaan.

Tiedoksisaanti
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä (7) päivänä siitä, kun valituksen 
alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa 
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Päätös on lähetetty 
asianosaiselle tiedoksi [sähköpostitse/kirjeellä] [päivämäärä].

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedoksi viranomaisen edustajan tai muun asianosaiselle henkilökohtaisesti luovuttaman 
päätöksen luovutuspäivänä.

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloajan 
päättymistä klo 16.15. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto
taikka arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Postiin valitus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan hallinto-oikeuden 
kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 16.15. Valituksen voi toimittaa myös faksina tai sähköpostitse. Sähköisen asiakirjan 
(telekopio tai sähköposti) tulee olla määräaikana Vaasan hallinto-oikeuden käytettävissä vastaanottolaitteessa tai 
tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää sähköisellä 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
Valitusasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi 
sähköpostitse tai sen liitteenä. Valitus lähetetään aina valittajan omalla vastuulla.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valitusasiakirjojen sisältö ja liitteet
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan
- valittajan nimi ja kotikunta
- jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on 

joku muu henkilö, valituskirjelmässä on mainittava myös tämän nimi ja kotikunta
- valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 

valittajalle voidaan toimittaa
- jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan 

myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus.

Valitukseen on liitettävä:
- valituksenalainen päätös 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 aikaisemin toimitettu viranomaiselle.

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

Pöytäkirja
Vaasan kaupungin kirjaamo
PL 3/Vaasanpuistikko 10
65101 Vaasa
kirjaamo(at)vaasa.fi
06 325 1066

Vaasan kaupungin kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 8.30 - 15.45.

5. HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (kansallisen kynnysarvon1 ylittävät 
hankinnat)

Päätöksiin [pykälät] voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) (1397/2016) mukaan hakea muutosta 
vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi, jos hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n tai vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain (erityisalojen hankintalaki) (1398/2016) 13 §:n mukaisen kynnysarvon. 

5.1. HANKINTAOIKAISUOHJE

Hankintaoikaisuoikeus
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 taikka jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). 

Määräaika hankintaoikaisua koskevien vaatimusten tekemiselle
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä 
ennen Vaasan kaupungin kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15.45.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta hankintaoikaisuaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, 
vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto taikka arkilauantai, saa hankintaoikaisun tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Tiedoksisaanti
Tavallista 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 (7) päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä 
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi [sähköpostitse/kirjeellä] [päivämäärä].

1 Kansalliset kynnysarvot hankintalain mukaan ovat:
- 60 000 € tavarat, palvelut ja suunnittelukilpailut
- 150 000 € rakennusurakat
- 400 000 € sosiaali- ja terveyspalvelut (E-liite 1-4 kohdat)
- 300 000 € muut erityiset palveluhankinnat (E-liite 5-15 kohdat)
- 500 000 € käyttöoikeussopimukset ja –urakat.

Erityisalojen hankintalain kynnysarvot ovat:
- 443 000 euroa tavaroita ja palveluja koskevissa hankinnoissa sekä suunnittelukilpailuissa
- 1 000 000 euroa liitteessä C tarkoitetuissa sosiaali- ja terveyspalveluhankinnoissa sekä muissa erityisissä palveluhankinnoissa
- 5 548 000 euroa rakennusurakoita koskevissa hankinnoissa
- 5 548 000 euroa käyttöoikeussopimuksissa.
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Hankintaoikaisun toimittaminen
Hankintaoikaisu on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan kaupungin kirjaamon aukioloajan 
päättymistä klo 15.45. Jos hankintaoikaisu lähetetään postitse, on kirje jätettävä postiin niin aikaisin, että se ehtii perille 
viimeistään hankintaoikaisuajan viimeisenä päivänä ennen Vaasan kaupungin kirjaamon aukioloajan päättymistä klo 15.45. 
Hankintaoikaisuasiakirjat voi toimittaa myös sähköpostitse. Sähköisen asiakirjan tulee olla määräaikana kirjaamon 
käytettävissä tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää sähköisellä 
allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 
Hankintaoikaisuasiakirjoja, jotka sisältävät arkaluonteisia henkilö- tai salassa pidettäviä tietoja, ei suositella lähetettäväksi 
sähköpostitse tai sen liitteenä. Hankintaoikaisu lähetetään aina hankintaoikaisun tekijän omalla vastuulla.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö
Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi hankintaoikaisua 
vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin 
hankintaoikaisun tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. 

Toimitusosoite
Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Vaasan seudun jätelautakunta
Vaasan kaupungin kirjaamo
PL 3/Vaasanpuistikko 10
65101 Vaasa
kirjaamo(at)vaasa.fi
06 325 1066

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

5.2. VALITUSOSOITUS (markkinaoikeuteen)

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

Hankintalain 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.

Määräaika valituksen tekemiselle
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 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai 
tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti 
puutteellinen.

Suorahankinta:
- Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suorahankintaa koskevan 

ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen 
julkaisemisesta.

- Hankintayksikkö on julkaissut suorahankinnasta jälki-ilmoituksen, mutta ei suorahankintaa koskevaa ilmoitusta. 
Suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-
ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

- Hankintayksikkö ei ole julkaissut suorahankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta. Suorahankintaa koskeva valitus 
on tehtävä kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutos:
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- Hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun 
sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Valitus on tehtävä 14 päivän 
kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Tiedoksisaanti
Tavallista 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 (7) päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä 
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi [sähköpostitse/kirjeellä] [päivämäärä].

Valituksen toimittaminen
Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen 
markkinaoikeuden kirjaamon aukioloajan klo 16.15 päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan. 
Hakemuksen 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 taikka arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
markkinaoikeus(at)oikeus.fi
puh. 029 564 3300
fax 029 564 3314

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

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 taikka 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 
(586/1996) 21 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksu julkisia hankintoja koskevissa asioissa on 2 050 euroa. Jos hankinnan arvo on 
vähintään 1 miljoona euroa, oikeudenkäyntimaksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
oikeudenkäyntimaksu on 6 140 euroa.2 Hankinta-asioissa peritään 2 050, 4 100 tai 6 140 euron sijasta 500 euron 
oikeudenkäyntimaksu, jos asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 
Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

2 Edellä säädettyjen maksujen suuruus tarkistetaan kolmivuotiskausittain oikeusministeriön asetuksella rahan arvon muutosta vastaavasti 
(tuomioistuinmaksulaki (1455/2015) 2 §). 
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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 1. mainittuun
osoitteeseen. 

Muutoksenhakukielto
Hankintalain 163 §: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 hankintalain 146 §:n mukaisesti.

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 hankintalain 75 §:n nojalla; tai
3) sitä, että hankintalain 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta
hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai 51 §:ssä tarkoitettua dynaamiseen 
hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa.

PÖYTÄKIRJA
Vaasan seudun jätelautakunta

Nro 7/2021 Sivu 16


