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Tarjouksen hyväksyminen/Mipro Oy   
 
Selostus Salajärven vedenottamon sähkökeskuksen uusintaan on varauduttu 

vuoden 2021 investoinneissa. Tekninen lautakunta on päättänyt 
kokouksessaan 26.5.2021 §14 että sähkökeskuksen hankinta 
voidaan tehdä suorahankintana. Perusteena suorahankinnalle on 
yhteensopivuus olemassa olevan automaation kanssa. 

 
Päätöksen perustelut Hallintosääntö 23 § 
 
Päätös Päätän, että sähkökeskus tilataan Mipro Oy:ltä tarjouksen 

mukaisesti hintaan 21.790 euroa (alv 0%)   
 
 
Jakelu Mipro Oy 
 Järvi-Saimaan Palvelut Oy 
 Taloussuunnittelija 
 
 
Päiväys ja allekirjoitus 29.06.2021 
 
 

Vesa Kankkunen 
Tekninen johtaja 
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HANKINTAOIKAISUOHJE JA OIKAISUVAATIMUSOHJE 

I Hankintaoikaisuohje 

(hankintalain mukainen hankintaoikaisu) 

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä 
hankintalaki) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun 
hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta 
hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä 
hankintaoikaisu). 

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia 
koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde 

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia 
hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai 
osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

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. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-
ajan päättymistä. 

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

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 
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Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

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

Hankintaoikaisuvaatimuksessa on käytävä ilmi 

- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin), jolle oikaisuvaatimus 
osoitetaan, sekä päätöksen päivämäärä ja pykälä tai diaarinumero 

- päätös, johon haetaan oikaisua 
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite 
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 

asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot 

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole 
hankintayksikön hallussa. 

Toimitusosoite 

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintapäätöksen tehneelle hankintayksikölle. 

Hankintayksikön yhteystiedot: 
Juvan kunta 
Juvantie 13 
51900 Juva 
juva.kunt (at)juva.fi 
puh. 040 7551 100 (vaihde) 
 

Hankintaoikaisun käsittelyn maksullisuus 

Hankintaoikaisun käsittelystä ei peritä maksua. 
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Hankintaoikaisun johdosta annettuun päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen. Jos hankintapäätöstä koskevasta asiasta halutaan valittaa kunnallis-
valituksella hallinto-oikeuteen, on hankintapäätöksestä tehtävä ennen tätä kuntalain mukai-
nen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. Alla löytyvät tiedot kuntalain mukaisen 
oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Hankintapäätöksestä on siten mahdollista tehdä saman-
aikaisesti hankintaoikaisu hankintapäätöksen tehneelle viranomaiselle ja kuntalain mukai-
nen oikaisuvaatimus asianomaiselle toimielimelle. 

II Oikaisuvaatimusohje  

(kuntalain mukainen oikaisuvaatimus) 
 
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kuntalain (410/2015) 134 §:n mukaan kirjallisen 
oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. 
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvolli-
suuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. 

Oikaisuvaatimusviranomainen 

Oikaisuvaatimus tehdään asianomaiselle toimielimelle. 

Oikaisuvaatimusaika 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen 
suostumuksella katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä 
viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä. 

Käytettäessä todisteellista tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi 
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä 
aikana. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua 
siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei oteta lukuun 
oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäi-
syyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, oikaisuvaatimuksen saa 
tehdä ensimmäisenä arkipäivänä tämän jälkeen. 
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Oikaisuvaatimuksen sisältö 

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

Oikaisuvaatimuksessa, joka on asianomaiselle toimielimelle, on ilmoitettava 

- asianomainen toimielin, jolle oikaisuvaatimus osoitetaan 
- päätöksen tehnyt viranomainen (viranhaltija tai toimielin) sekä päätöksen päivämäärä ja 

pykälä tai diaarinumero 
- päätös, johon haetaan oikaisua 
- miltä kohdin päätökseen haetaan oikaisua ja millaista oikaisua siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- perusteet, joilla oikaisua vaaditaan 
- oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 
- jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona 

pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite 
- jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai 

asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava laatijan yhteystiedot 

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen 

Oikaisuvaatimus on toimitettava jäljempänä olevaan osoitteeseen virka-aikana ennen 
oikaisuvaatimusajan päättymistä 

Postiin oikaisuvaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille kunnan kirjaamoon 
oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon virka-ajan päättymistä. 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös 
sähköpostilla tai telekopiona lähettäjän omalla vastuulla. 

Yhteystiedot: 
Juvan kunta 
Juvantie 13 
51900 Juva 
juva.kunta(at)juva.fi 
Puh. 040 755 1100 

Oikaisuvaatimuksen käsittelyn maksullisuus 

Oikaisuvaatimuksen käsittelystä ei peritä maksua. 
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_________________________________ 
 
Kansallisen kynnysarvon suuruus on: 
-   60.000 € tavarat ja palvelut 
- 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut 
- 150.000 € rakennusurakat 
- 500.000 € käyttöoikeusurakat 

 

 


