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Heinäveden sataman investoinnit matkailupalvelujen kehitykseen hankkeelle uuden hileasemalle 
tarvittavan jääkoneen hankinta satamaan   
  

 Projektipäällikkö Virpi Pakarinen on pyytänyt tarjouksen 
hankesuunnitelmaan liittyvästä hileaseman jääkoneen hankinnasta.  
Tarjouksia saatiin kolme. Kaksi tarjotuista laitteista on italialaisia 
(Merkiltään IQ ja Scotsman), yksi saksalainen Ziegra.    
 
 Tarjouksista edullisin on italialainen IQ, mutta toiseksi edullisimmalla 
saksalaisella Ziegralla on merkittävästi parempi huoltovarmuus 15 
vuoden varaosatakuun myötä.  

 
Päätös Tilaan Ziegra ZBE 1200 -jääkoneen toimitettuna Heinävedelle Oy MG 

Trading AB:lta hintaan 17.700€ (Alv 0%). 
 
Toimivalta  Talousarvion täytäntöönpano-ohje, hankinnat, kunnanjohtajan 

ratkaisuvalta 50.000 euroon saakka.   
 
Nähtävilläolo Päätös asetetaan yleisesti nähtäväksi yleisessä tietoverkossa 

15.09.2022 
 
Tiedoksi                          Oy MG-Trading AB (Ben Johansson), khall, projektipäällikkö Virpi 

Pakarinen  
 
Päiväys ja allekirjoitus Heinävedellä 15.09.2022 
 
 
 

   
Kunnanjohtaja 

 
       
   
Lisätietoja     
 



Heinäveden kunta VIRANHALTIJAPÄÄTÖS 
 
 
Kunnanjohtaja 15.09.2022 § 4/2022 

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko 
tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta 
käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka tekemällä molemmat.  

 
1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI 
 

Oikaisuvaatimusoikeus 
 

Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut 
tarjoaja tai se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 
etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).  

 
Oikaisuvaatimusaika 

 
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on 
saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta. 
 
Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua. 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireille tulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. 
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle 
ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä 
tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, 
jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. 
 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä 
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

 Oikaisuvaatimusviranomainen 
 

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Heinäveden kunnanhallitus. 
 
Posti-/käyntiosoite: Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi  
Sähköpostiosoite: kunta@heinavesi.fi 
Puhelinnumero:  040 1844 000 

 Kirjaamon aukioloaika:   9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00 
  

 Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö 
 

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla: 
 

 hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon 
hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu 

 miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi 

 millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi. 
 
Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. 
 
Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen 
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laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku 
muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat 
yhteystiedot. 
 
Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija haluaa vedota 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Heinäveden kunnan 
kirjaamosta.  
 
Posti-/käyntiosoite: Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi  
Sähköpostiosoite: kunta@heinavesi.fi 
Puhelinnumero:  040 1844 000 

 Kirjaamon aukioloaika:   9.00 – 11.00 ja 12.00 – 15.00 
 
 
2 VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE 
 

Tarjoaja tai se, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
 

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei 
markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa. 
 
Lupa on myönnettävä, jos: 
 

 asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltaisissa 
asioissa tärkeää 

 siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdessä. 

 
 Muutoksenhakuaika   
 

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 kohdan nojalla 
noudattamatta odotusaikaa. 

 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle 
ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä 
tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän 
vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. 
 
Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, 
jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Jos muutoksenhakuajan 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa käsittelylupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 
 Muutoksenhakuviranomainen 
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Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle. Markkinaoikeuden 
asiointiosoite on: 

 
Osoite:  Radanrakentajantie 5,  

   00520 Helsinki 
 Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 Faksinumero:  029 564 3314 
 Puhelinnumero: 029 564 3300 

 
 

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö 
 

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja valituksen, on 
tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta 
muodosta. 

 
Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava: 
  

 päätös, johon haetaan muutosta 

 peruste, jolla käsittelylupaa haetaan 

 syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle on 
olemassa edellä mainittu peruste. 

 
Valituksessa on ilmoitettava: 

 

 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi 

 perusteet, joilla muutosta vaaditaan. 
 

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta. Jos 
muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä 
tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on 
ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. 

 
Muutoksenhakuasiakirjassa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin 
asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa. 

 
Muutoksenhakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. 
Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa 
on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä. 

 
Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä: 
 

 päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai 
jäljennöksenä 

 todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys 
muutoksenhakuajan alkamisen ajankohdasta 

 asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Oikeudenkäyntimaksu 
 
Markkinaoikeus voi periä käsittelylupahakemuksen ja valituksen käsittelystä 
oikeudenkäyntimaksun. Maksusta säädetään laissa tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista 26.7.1993/701. 
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