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Osallistujat 
 
 Nimi Tehtävä Lisätiedot 
Läsnä Palojärvi Martti puheenjohtaja  
 Jokela Hanna varapuheenjohtaja  
 Hukari Matti jäsen  
 Lydén Jari jäsen  
 Sainio Raimo 2. varajäsen  
 
Poissa Sallmén Ritva jäsen  
 Eurajoki Markku 1. varajäsen  
 Huhtilainen Kari 3. varajäsen  
 Örnberg Katja 4. varajäsen  
 Sume-Hänninen Heidi 5. varajäsen  
 Leino Teemu 6. varajäsen  
 Rinne Riitta 7. varajäsen  
 
Muu Luukkanen Antti pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
  Todettiin. 
 
Käsitellyt asiat 1 - 4 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 Martti Palojärvi Antti Luukkanen 
 puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus 29.1.2018 
 

   
 
Matti Hukari   Jari Lydén 
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja  

 
 
Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävillä 
 

Kunnan yleisessä tietoverkossa 1.2.2018 alkaen 
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Keskusvaalilautakunta § 1 26.01.2018 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 26.01.2018 § 1  
 

Vihdin kunnan hallintosäännön 47 § (Kokouksen koollekutsuminen) mukaan 
kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka 
sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan 
kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on 
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Vihdin kunnan hallintosäännön 49 § (Varajäsenen kutsuminen) mukaan 
toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava 
varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa 
kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi 
kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai 
esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 
Vihdin kunnan hallintosäännön 50 § (Kokouksen pitäminen) mukaan avattuaan 
kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei 
toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, 
jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 
 
Edellä mainitun perusteella kokous on laillisesti koolle kutsuttu kun kaikki paikalla 
olleet ovat saaneet esityslistan. 
 
Vaalilain 14 §:n mukaan keskusvaalilautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun 
paikalla on yhteensä 5 jäsentä tai varajäsentä. 
 
Vihdin kunnanvaltuusto on päätöksellään 5.6.2017 § 28 valinnut 
keskusvaalilautakunnan toimikaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021. Kunnan 
keskusvaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme 
muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava 
vähintään viisi. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat 
jäsenten sijaan.  
 
Koska keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen vain täysilukuisena 
(viisijäsenisenä), on ehdottoman välttämätöntä, että jäsen, joka ei voi osallistua 
kokoukseen ilmoittaa esteestä puheenjohtajalle tai sihteerille niin hyvissä ajoin, 
että seuraavana vuorossa oleva varajäsen ennätetään kutsua. Varajäsenistä 
ainakin järjestyksessä ensimmäisten tulee olla edellä mainitusta syystä 
hälytysvalmiudessa eli puhelimella tavoitettavissa. 

 
Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798 
 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
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Ehdotus Keskusvaalilautakunta toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi 

 
Päätös Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  
 
----------------------------------- 
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Keskusvaalilautakunta § 2 26.01.2018 
 
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 26.01.2018 § 2  
 

Vihdin kunnan hallintosäännön 58 §:n mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. Vakiintunut tapa on valita kaksi 
pöytäkirjantarkastajaa sekä sopia pöytäkirjan tarkastusajankohdasta. 

 
Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798 
 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja sopii 

tarkastusajankohdan. 
 
Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Hukari ja Jari Lydén. Pöytäkirjantarkastus 

suoritetaan 29.1.2018. 
 
----------------------------------- 
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Keskusvaalilautakunta § 3 26.01.2018 
 
Yhteenveto vuoden 2018 presidentinvaalin 1. kierroksen yleisestä ennakkoäänestyksestä sekä laitos- ja 
kotiäänestyksestä Vihdissä 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 26.01.2018 § 3  
 

Vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin 1. kierroksen ennakkoäänestys 
toimitettiin 17.-23.1.2018. Vihdin kunnassa yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja 
olivat Liikekeskus Pääkonttori Vihdin kirkonkylässä, pääkirjasto Nummelassa, 
Nummelan K-citymarket sekä Vihtijärven koulu sunnuntaina 21.1. klo 10-13 ja 
Vanjärven päiväkoti sunnuntaina 21.1. klo 14-16. 
 
Vihdin kunnan vaalitoimikunnalle järjestettiin 16.1.2018 klo 18.00 alkaen 
koulutus tasavallan presidentinvaalin koti- ja laitosäänestyksen järjestelyistä. 
Lisäksi sovittiin, että jos tasavallan presidentinvaalissa käydään vain yksi kierros, 
pidetään 31.1.2018 klo 15 palautepalaveri vuoden 2018 tasavallan 
presidentinvaalin laitos- ja kotiäänestyksistä. 

 
Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798 
 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta merkitsee tiedokseen kokouksessa esiteltävän 

yhteenvedon vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin 1. kierroksen yleisestä 
ennakkoäänestyksestä sekä koti- ja laitosäänestyksistä Vihdin kunnassa. 

 
 Lisäksi keskusvaalilautakunta hyväksyy palkkioiden ja korvausten maksamisen 

vaalitoimikunnalle koulutuksesta 16.1.2018 ja mahdollisesti 31.1.2018 
pidettävästä palautepalaverista sekä koti- ja laitosäänestysten toimittamisesta 
kokouksessa tarkemmin kerrottavien työaikojen ja kunnan kokouspalkkiosäännön 
mukaisesti. 

 
Käsittely Keskusvaalilautakunta merkitsi tietoonsa saatetuksi perjantaina 26.1.2018 

saapuneen eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian pöytäkirjan Vihdin 
pääkirjastossa 22.1.2018 tapahtuneesta tarkastuksesta.  

 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
----------------------------------- 
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Keskusvaalilautakunta § 4 26.01.2018 
 
Ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen / vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin 1. kierros 
 
239/00.00.00/2017 
 
Keskvl 26.01.2018 § 4  
 

Vaalilain 63 § (ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen) kuuluu seuraavasti:  
 
"Kunnan keskusvaalilautakuntaan saapuneet ennakkoäänestysasiakirjat 
tarkastetaan vaalikuoria avaamatta kokouksissa, jotka on pidettävä siten, että 
vaalipäivää edeltävänä perjantaina ennen kello 19 saapuneet 
ennakkoäänestysasiakirjat ehditään niissä käsitellä. Määräajan jälkeen saapuneet 
lähetekuoret jätetään niitä avaamatta huomioon ottamatta.  
 
Äänestys on jätettävä huomioon ottamatta, jos:  
 
1) ennakkoon äänestänyttä henkilöä ei ole otettu äänioikeusrekisteriin;  
 
2) vaalikuoreen on tehty äänestäjää tai ehdokasta koskeva taikka muu asiaton 
merkintä; 
 
3) lähetekirje on niin puutteellinen tai epäselvä, ettei varmasti voida vakuuttua, 
onko äänestys tapahtunut laissa säädetyin tavoin, tai päätellä, kuka on 
äänestänyt; taikka  
 
4) kotiäänestyksen lähetekirjeestä puuttuu 54 §:ssä tarkoitetun eli äänestyksessä 
läsnä olleen 18 vuotta täyttäneen henkilön nimikirjoitus.  
 
Äänestyksen huomioon ottamatta jättämisestä on tehtävä merkintä kokouksessa 
pidettävään pöytäkirjaan, johon on liitettävä huomioon ottamatta jätetty 
vaalikuori lähetekirjeineen ja -kuorineen.  
 
Jos lähetekirje, jossa ei ole lähetekirjeen kuittausmerkintää, ja siihen liitetty 
vaalikuori voidaan hyväksyä, äänioikeusrekisteriin merkitään, että lähetekirjeessä 
mainittu henkilö on käyttänyt äänioikeuttaan. Jos hyväksyminen tapahtuu 
myöhemmin kuin 4. päivänä ennen vaalipäivää kello 19, merkintä lähetekirjeessä 
mainitun henkilön äänestämisestä tehdään oikeusministeriön määräämällä 
tavalla lisäksi vaaliluetteloon. Jos kunnan keskusvaalilautakunnalle on 71 §:n 3 
momentin mukaisesti erityisestä syystä toimitettu äänioikeusrekisteristä heti sen 
tultua lainvoimaiseksi tulostetut vaaliluettelot, merkintä tehdään ainoastaan 
vaaliluetteloon.  
 
Sen jälkeen kun ennakkoäänestysasiakirjat on tarkastettu, kunnan 
keskusvaalilautakunnan on lajiteltava hyväksytyt vaalikuoret äänestysalueittain 
sekä laskettava vaalikuorten lukumäärä äänestysalueittain ja merkittävä 
lukumäärät pöytäkirjaan. Hyväksytyt vaalikuoret on äänestysalueittain lajiteltuina 
ja lähetekirjeistä erotettuina säilytettävä avaamattomina varmassa tallessa." 
 
Ennakkoäänten lukumäärä on vuoden 2018 tasavallan presidentinvaalin 1. 
kierroksen osalta merkittävä tuloslaskentajärjestelmään lauantaihin 27.1.2018 klo 
17 mennessä.  
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Hyväksyttyjen vaalikuorten lukumääriä vastaavat ennakkoon äänestäneiden 
lukumäärät on lisäksi merkittävä kunkin äänestysalueen vaaliluettelon 
kansilehden laskelmasivun asianomaisiin kohtiin. 
 

Valmistelija Antti Luukkanen, etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 767 4798 
 
Esittelijä Keskusvaalilautakunnan sihteeri 
 
Ehdotus Keskusvaalilautakunta 
 

1) tarkastaa ennakkoäänestysasiakirjat; 
 

2) lajittelee vaalikuoret äänestysalueittain; ja 
 

3) laskee vaalikuorten sekä äänioikeusrekisteriin tai vaaliluetteloon 
äänestäneiksi merkittyjen lukumäärän äänestysalueittain ja merkitsee 
lukumäärät pöytäkirjaan. 

 
Päätös Keskusvaalilautakunta suoritti ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastamisen. 
 

Kolme (3) äänestystä jätettiin huomioon ottamatta.  
 
Äänestysalueelle 001 (Kirkonkylän Pohjoinen) tulevista äänestysasiakirjoista 
puuttui kahdesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Ensimmäisessä vihtiläinen 
äänestäjä oli äänestänyt Nummelan K-citymarketissa ja toisessa Vihdin 
kirkonkylässä Liikekeskus Pääkonttorissa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja 
äänestysten kellonajan perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset 
hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 001 (Kirkonkylän Pohjoinen) tulevista äänestysasiakirjoista 
puuttui yhdestä vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt 
ulkomailla. Ulkoasiainministeriöltä pyydettiin sähköpostitse selvitystä asiasta ja 
selvityksenä saatiin äänestyspaikka, -aika ja toimitsija. Äänestys hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 001 (Kirkonkylän Pohjoinen) tulevista äänestysasiakirjoista 
puuttui kahdesta vaalitoimitsijan ja äänestäjän allekirjoitus. Vihtiläiset äänestäjät 
olivat äänestäneet Vihdin kirkonkylällä Liikekeskus Pääkonttorilla. Äänestäjien 
puhelinnumero löytyi numeropalvelusta ja äänestäjät muistivat äänestyspaikan ja 
-ajan. Vastaavasti äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestysten kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin. 
 
Äänestysalueelle 001tulevia vaalikuoria oli yksi enemmän kuin 
vaalitietojärjestelmässä äänestäneeksi merkittyjä. Luultavasti yksi 
rekisteröimätön ennakkoäänestys oli läpäissyt ennakkoäänestysasiakirjojen 
tarkastuksen ja jäänyt rekisteröimättä. Vaalikuori liitettiin äänestysalueen 001 
hyväksyttyihin vaalikuoriin.  
 
Äänestysalueelle 002 (Kirkonkylän Eteläinen) tulevista äänestysasiakirjoista 
puuttui kahdesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Ensimmäisessä vihtiläinen 
äänestäjä oli äänestänyt Nummelan Pääkirjastossa ja toisessa Vihdin kirkonkylän 
Liikekeskus Pääkonttorissa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen 
kellonajan perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset hyväksyttiin.  
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Äänestysalueelle 002 (Kirkonkylän Eteläinen) tulevista äänestysasiakirjoista 
puuttui yhdestä äänestäjän allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt 
Vihdin kirkonkylässä Liikekeskus Pääkonttorissa. Äänestäjän puhelinnumeroa ei 
löytynyt numeropalvelusta. Äänestys jätettiin huomioon ottamatta. Avaamaton 
vaalikuori lähetekirjeineen on tämän pöytäkirjan liitteenä.  
 
Äänestysalueelle 003 (Vanha-Nummela) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
kahdesta vaalitoimitsijan allekirjoitus. Kaksi äänestäjää oli äänestänyt Vihdin 
kirkonkylän Liikekeskus Pääkonttorissa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja 
äänestysten kellonajan perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsijat. Äänestykset 
hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 004 (Hiidenvesi) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui yhdestä 
vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt Nummelan 
Pääkirjastossa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsija. Äänestys hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 004 (Hiidenvesi) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui yhdestä 
äänestäjän allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt Nummelan K-
citymarketissa. Äänestäjän puhelinnumero löytyi numeropalvelusta ja äänestäjä 
muisti äänestyspaikan ja -ajan. Äänestys hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 005 (Härköilä) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui kolmesta 
vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläiset äänestäjät olivat äänestäneet Nummelan 
Pääkirjastossa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestysten kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsija. Äänestykset hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 007 (Ojakkala) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui kahdesta 
vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläiset äänestäjät olivat äänestäneet Nummelan 
Pääkirjastossa. Äänestyspaikan, äänestyspäivän ja äänestysten kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsija. Äänestykset hyväksyttiin.  
 
Äänestysalueelle 007 (Ojakkala) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui yhdestä 
toimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt luultavimmin jossain 
laitoksessa Vihdin kunnan ulkopuolella. Koska ei voitu todentaa äänestyspaikkaa 
eikä toimitsijaa, äänestys jätettiin huomioon ottamatta. Avaamaton vaalikuori 
lähetekirjeineen on tämän pöytäkirjan liitteenä.  
 
Äänestysalueelle 008 (Pohjois-Vihti) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui 
yhdestä vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt 
Helsingissä. Koska ei voitu todentaa toimitsijaa, äänestys jätettiin huomioon 
ottamatta. Avaamaton vaalikuori lähetekirjeineen on tämän pöytäkirjan liitteenä.  
Äänestysalueelle 010 (Etelä-Vihti) tulevista äänestysasiakirjoista puuttui yhdestä 
vaalitoimitsijan allekirjoitus. Vihtiläinen äänestäjä oli äänestänyt Nummelan 
Pääkirjastossa. Äänestystavan, äänestyspäivän ja äänestyksen kellonajan 
perusteella pystyttiin jäljittämään toimitsija. Äänestys hyväksyttiin. 
 
Tarkastuksen jälkeen keskusvaalilautakunta vahvisti hyväksyttyjen vaalikuorten 
sekä äänioikeusrekisteriin tai äänestysalueittaisiin vaaliluetteloihin äänestäneiksi 
merkittyjen lukumäärän äänestysalueittain ja sai seuraavan tuloksen:  
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Ennakkoääniä saapui Vihdin kuntaan yhteensä 8.691 kpl, joista hyväksyttyjä 
ennakkoääniä saapui Vihdin kuntaan yhteensä 8.688 kpl. Hyväksytyt 
ennakkoäänet jakaantuivat äänestysalueittain seuraavasti:  
 
- Äänestysalue 001 (Kirkonkylän pohjoinen) 953 kpl 
 
- Äänestysalue 002 (Kirkonkylän eteläinen) 860 kpl 
 
- Äänestysalue 003 (Vanha-Nummela) 1.193 kpl 
 
- Äänestysalue 004 (Hiidenvesi) 861 kpl 
 
- Äänestysalue 005 (Härköilä) 1.532 kpl 
 
- Äänestysalue 006 (Nummelanharju) 687 kpl 
 
- Äänestysalue 007 (Ojakkala) 941 kpl 
 
- Äänestysalue 008 (Pohjois-Vihti) 659 kpl 
 
- Äänestysalue 009 (Otalampi) 510 kpl 
 
- Äänestysalue 010 (Etelä-Vihti) 492 kpl. 
 
Äänestysalueittaisiin vaaliluetteloihin lisättiin torstaina 25.1. ja perjantaina 26.1. 
saapuneet äänioikeusrekisteriin kirjaamatta olevat ennakkoäänet, joita oli 
yhteensä 33 kpl. 
 
Lopuksi keskusvaalilautakunta paketoi vaalikuoret postituspusseihin 
äänestysalueittain, liimasi pussien päälle vaalipiirilautakunnan tarran 
(vastaanottaja, kunta, äänestysalue ja vaalikuorien lukumäärä) sekä sinetöi 
paketit odottamaan lauantaina 27.1.2018 tapahtuvaa vaalipiirilautakunnan 
järjestämää kuljetusta. 
 
 

----------------------------------- 
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Pöytäkirjan muutoksenhakuohje 
 
Muutoksenhakukiellot 
 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain 
valmistelua tai täytäntöönpanoa: 1-4 §:t 
 
Alempana kohdassa oikaisuvaatimusohjeet mainituista päätöksistä ei saa tehdä valitusta, koska niistä voidaan tehdä oikaisuvaatimus. 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 §:n 1 mom./ muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta:  
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa 
hankintalain 146 §:n mukaisesti. 
 
Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus 
 
Oikaisuvaatimusohjeet: 
 
Päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen      os. PL 13, 03101 Nummela, käyntiosoite: Asemantie 30, sähköposti: 
kunnanvirasto@vihti.fi, faksi (09) 4258 3169, seuraavista pykälistä:   
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 
Jos viranhaltijalla, työntekijällä tai viranhaltija- tai työntekijäyhdistyksellä on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa, viranhaltija 
tai työntekijä ei voi saattaa sitä oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. 
 
Valitusosoitus: Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli  päätös on oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 
 
Kunnallisvalitus, pykälät   , valitusaika 30 päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle  
os. Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 079. 
 
Hallintovalitus, pykälät   , valitusaika  30  päivää, osoitetaan Helsingin hallinto-oikeudelle  
os. Radanrakentajantie 5,  00520 Helsinki, sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 079. 
 
Hallintovalitus, pykälät  , osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle os. PL 204, 65101 Vaasa,  
käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi, faksi: 029 5642 760. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Muutoksenhaku hankinta-asioissa: 
 
Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun 
lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Hankintalain mukaisen kynnysarvon 
alittavissa hankinnoissa (ns. pienhankinnat) voi kunnan jäsen hakea kuntalaissa mainitun mukaista oikaisua (oikaisuvaatimus). 
 
Oikaisuohje:  
 
Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun, pykälä   , 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 tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen hankintalain mukaisen kynnysarvon alittavissa 
hankinnoissa (ns. pienhankinta) voi lisäksi tehdä kunnan jäsen. 
 
Asianosaisen tai kunnan jäsenen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon hankintayksikön 
päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. 
 
Valitusosoitus markkinaoikeuteen: 
 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian, pykälä  , markkinaoikeuden 
käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Markkinaoikeuden yhteystiedot: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, faksi: 029 564 3314, 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi. 
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Ptk tark. 

 
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 147 
§:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa. 
 
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. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus / hakemusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
 
 


