MARKKINAOIKEUS
MARKNADSDOMSTOLEN

OHJE MARKKINAOIKEUDELLE TOIMITETTAVIEN ASIAKIRJOJEN
TOIMITTAMISESTA JA NIMEÄMISESTÄ

Asiointikanavat aineiston toimittamiseksi markkinaoikeudelle
Oikeudenkäyntiasiakirjoja voidaan toimittaa markkinaoikeudelle sähköpostina tai
telekopiona, lähettää postitse tai tuoda markkinaoikeuden kirjaamoon tai käyttäen hallintoja erityistuomioistuinten asiointipalvelua.
Asianosaisen tai hänen asiamiehensä suositellaan käyttävän sähköistä asiointikanavaa
asiakirjojen toimittamiseen.

Toimitettavan aineiston jaottelu tiedostoihin
Aineisto tulee jaotella erillisiksi tiedostoiksi siten, että varsinainen kirjelmä (esim.
hakemus, haastehakemus, valitus, vastaus) sekä sen liitteet ovat kukin erillisinä
tiedostoina.
-

Asiointipalvelu tukee yleisimpiä tiedostomuotoja. Huom! Ei zip-tiedostoja.
Yhden tiedoston enimmäiskoko on 10 MB.

Tiedostojen nimeäminen
-

-

Nimeä kukin tiedosto selkeästi ja siten, että tiedoston nimi kuvaa mahdollisimman
hyvin tiedoston sisältöä (katso esimerkit).
Kirjelmään on suositeltavaa laatia liiteluettelo ja mahdollinen luettelo todisteista.
Kirjelmän liitteiden tiedostonimen alkuun kirjataan ”liite 1, liite 2 jne.” ja tämän
jälkeen yksilöivä kuvaus tiedoston sisällöstä (katso esimerkit). Vastaavasti kirjallisista
todisteista kirjataan ”todiste 1, todiste 2 jne.” ja tämän jälkeen yksilöivä kuvaus
todisteen sisällöstä. Tarvittaessa kuvauksen yhteydessä suositellaan esitettäväksi myös
jokin asiakirjaa koskeva tarkentava tieto, kuten sen päivämäärä.
Tiedoston nimen suositeltava enimmäispituus on 60 merkkiä.

Markkinaoikeus

Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki

Puhelin 029 564 3300
Faksi 029 564 3314

markkinaoikeus@oikeus.fi
www.markkinaoikeus.fi

Marknadsdomstolen

Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors

Telefon 029 564 3300
Fax 029 564 3314

markkinaoikeus@oikeus.fi
www.marknadsdomstolen.fi

Sähköinen asiointipalvelu / e-tjänst:

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla osoitteesta www.markkinaoikeus.fi
En beskrivning av behandlingen av personuppgifter och information om dataskydd finns på webbplatsen www.marknadsdomstolen.fi
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Esimerkkejä tiedostonnimistä
Hankinta-asiat

Kilpailu- ja valvonta-asiat

Markkinaoikeudelliset asiat

- Valitus, vastine,
lausunto, vastaselitys
- Liite 1 Valituksenalainen
päätös ja selvitys
tiedoksiannosta
- Liite 2 Hankintailmoitus
- Liite 3 Tarjouspyyntö
- Liite 4 X Oy:n Tarjous
jne.

- Valitus
- Liite 1 Valituksenalainen
päätös / esitys
seuraamusmaksun
määräämiseksi ja selvitys
tiedoksiannosta
- Liite 2 + kuvaus jne.
- Todiste 1 + kuvaus
- Todiste 2 + kuvaus jne.

-

Hakemus, vastaus, lausuma
Liite 1 + kuvaus
Liite 2 + kuvaus jne.
Todiste 1 + kuvaus
Todiste 2 + kuvaus jne.

Teollis- ja tek.oik.asiat
(esim. riita)
- Haastehakemus, vastaus,
lausuma
- Liite 1 + kuvaus
- Liite 2 + kuvaus jne.
- Todiste 1 + kuvaus
- Todiste 2 + kuvaus jne.

Teollis- ja tek.oik.asiat
(esim. valitus)
- Valitus, vastaus,
lausuma
- Liite 1
Valituksenalainen
päätös ja selvitys
tiedoksiannosta
- Liite 2 Valtakirja
- Liite 3
Rekisteröintitodistus
- Liite 4
Tutkimusraportti
- Liite 5 + kuvaus jne.

