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Oikaisuvaati-
mus-oikeus 

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvol-
lisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntayhtymän viranomai-
sen päätöksestä oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jä-
sen.  

Oikaisuvaati-
mus-viranomai-
nen 

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite  

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO/MAAKUNTAHALLITUS  
Hämeenkatu 9, PL 50 
15111  LAHTI 

Oikaisuvaati-
mus-aika ja sen 
alkaminen 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän ja kunnallisvalitus 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja 
on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaiselle lähetetään päätöksestä tieto erikseen 
pöytäkirjanotteella, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjaus tai valitusosoitus. Asianosaisen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua 
kirjeen lähettämisestä. SähkAsiointiL 19 §:n mukaan asiakirja voidaan antaa asianosaiselle 
tiedoksi sähköisenä viestinä hänen suostumuksellaan. Sähköisen viestin tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. 

Pöytäkirjan näh-
täväksi asetta-
minen 

Pvm 

Tiedoksianto 
asianosaiselle 1) ¦ Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)

Asianosainen 

x 

 Annettu postin kuljetettavaksi, pvm/tiedoksi- 
    antaja 
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 Luovutettu asianosaiselle 
 Paikka, pvm ja tiedoksiantajan allekirjoitus 

Asianosainen 

 Vastaanottajan allekirjoitus 

 Muulla tavoin, miten 

Oikaisuvaati-
muksen sisältö 
ja toimittaminen 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitet-
tava. 

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

Lisätietoja 

Liitetään päätökseen/otteeseen 
Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona tiedoksi kuntalain  137 §:ssä tarkoitetulle asianosaiselle. 
Kun tiedoksianto annetaan asianosaiselle, jää valitusosoituksesta kopio viranomaiselle.



HANKINTAOIKAISUOHJEET 

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua: 

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla 
hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain  25 §:n mukaisen kynnysarvon. 

I Oikaisuohje 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi 
vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. 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). 

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon 
hankintayksikön päätlöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. 

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä 
päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä 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 päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä 
todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tieoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimuksen perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat 
yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja 
sähköpostiosoite. Hankintaoikaisua vaativan, laillisen edistajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä. 

Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä: 
− päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
− asiakirjat, joihin vedotaan
− valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Toimitusosoite 
Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle. 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Päijät-Hämeen maakuntahallitus 
Postiosoite: PL 50 
Postinumero ja toimipaikka: 15111 LAHTI 
sähköposti: toimisto@paijat-hame.fi 

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


