Hankintakumppanit
Lapin Yrittäjät Hankinta-asiamies
Ohjeet hankintayksikölle muutoksenhakuasioihin

Kansalliset ja EU-hankinnat:
•

Hankintapäätöksen liitteeksi on laitettava asianmukainen hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus.
Muutoksenhakuaika alkaa kulua vasta asianmukaisesti perustellusta päätöksestä
muutoksenhakuohjeineen.
• Muutoksenhakuaika on 14 vrk päätöksen tiedoksisaannista.

•

Hankintapäätöksestä voi
• tehdä hankintaoikaisuvaatimuksen hankintayksikölle;
• tehdä valituksen markkinaoikeuteen, tai
• tehdä molemmat.

•

Muutoksenhakuun tarvitaan asianosaisasema.
1. Asianosaisasema on tarjoajalla, joka on jättänyt tarjouksen tarjouskilpailuun
2. Muutoksenhakijana voi myös olla sellainen alalla toimiva yritys, joka ei ole hankintayksikön
menettelyn vuoksi päässyt kiinnostuksestaan huolimatta osallistumaan tarjouskilpailuun,
koska hankintayksikkö on jättänyt hankinnan kokonaan kilpailuttamatta.
3. Muutoksenhakijana voi myös olla toimittaja, jonka hankintayksikkö on muutoin
lainvastaisesti jättänyt tarjousmenettelyn ulkopuolelle.
Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankintalain soveltamisalaan
kuuluvassa hankinta-asiassa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle tai esittää
hankintaoikaisupyyntöä hankintayksikölle kuntalain tai muun lain perusteella.

•

•

•

Kun lähetät päätöksen tiedoksi sähköpostilla, viestikenttään on vielä nimenomaisesti kirjoitettava
tiedoksiantopäivä selvästi näkyviin (eli pelkkä sähköpostista automaattisesti näkyvä lähetyspäivä ei
riitä), esimerkiksi: Tiedoksiantopäivä: 1.12.2020
Optiokauden käyttöönotosta ei tarvitse tehdä erillistä hankintapäätöstä, eikä siinä myöskään
tarvita hankintaoikaisuohjetta tai valitusosoitusta.

Pienhankinnat:
•
•
•
•

Pienhankinnoissa hankintapäätöksen liitteeksi laitetaan ainoastaan hankintaoikaisuohje.
Pienhankinnoista ei voi valittaa markkinaoikeuteen.
Hyvän hallinnon periaatteiden mukaista on lähettää pienhankinnasta päätös.
Mikäli pienhankinnassa ei saada lainkaan tarjouksia, oikaisuohjetta ei tarvitse lähettää kenellekään.
Hankintayksikön omat ohjeet voivat sisältää toimintaohjeet siihen, pitääkö asia kirjata johonkin.

Päätös hankintaoikaisuvaatimukseen:
•
•

Jos saat hankintaoikaisuvaatimuksen, siihen on vastattava.
Hankintaoikaisuvaatimukseen annettavalle päätökselle ei ole asetettu määräaikaa, jossa siihen on
vastattava, mutta päätös on annettava kohtuullisessa ajassa.

Hankintakumppanit
Lapin Yrittäjät Hankinta-asiamies

Muut muutoksenhakumahdollisuudet
Hankintoihin voi hakea muutosta myös alla esitetyillä tavoilla. Perusteena ei kuitenkaan voi olla
hankintalain mukainen asia, eikä tätä muutoksenhakua tarvitse ohjeistaa hankintapäätöksessä.

Muutoksenhaku kuntalain perusteella
•

•

Pienhankintaan voi hakea muutosta myös alla esitetyillä tavoilla:
• Kuntalain mukainen oikaisuvaatimus:
§ voi tehdä kuntien ja kaupunkien (ei siis oy-muotoisten hankintayksiköiden)
päätöksistä;
§ voi tehdä laillisuus- tai tarkoituksenmukaisuusperusteella;
§ voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
§ tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
• Kunnallisvalitus:
§ kunnan asukkaan keino valvoa kunnan toiminnan laillisuutta.
§ voi tehdä asianosainen sekä kunnan jäsen.
§ tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
§ saa tehdä sillä perusteella, että:
• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa, tai
• päätös on muuten lainvastainen.
Nämä eivät ole käytössä kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa.

Muutoksenhaku hallintolain perusteella
•

yleensä asioissa, joissa viranomaisen toimivalta perustuu erityislainsäädäntöön.

