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Aika:  Torstai 22.2.2018 klo 18:00-21:47 
 
Paikka:  Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
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 Marianne Ojala rakennustarkastaja 
 Veijo Kaskimäki kunnanhallituksen edustaja 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 1   
 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

PÄÄTÖS: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 2   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Lentovaara ja Jori Louhisuo. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSTYÖSKENTELY VUONNA 2018 
  
Tekn. ltk. § 3 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Kokouksia pidetään tarpeen mukaan ja kokouspäivä on ollut pääosin torstai ja aloitta-
misaika klo 18.00. 
 
Kokouspaikka on ollut pääosin kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuone tai jo-
kin muu kunnantalolla oleva kokoustila  

 
Esityslista lähetetään / laitetaan sähköisesti saataville teknisen lautakunnan jäsenille, 
kunnanjohtajalle, kunnanhallituksen puheenjohtajalle ja kunnanhallituksen edustajalle.  
 
Pöytäkirjan kopiot lähetetään / asetetaan sähköisesti saataville kunnanjohtajalle, kun-
nanhallituksen puheenjohtajalle ja tilintarkastajille. Tarkastettu ja allekirjoitettu pöytä-
kirja pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla mahdollisimman pian tarkas-
tamisen jälkeen.  
  

 

PÄÄTÖS: 

Päätösehdotus hyväksyttiin sillä lisäyksellä, että esityslista pyritään asettamaan julki-
sesti nähtäville samanaikaisesti kuin se lähetetään asianosaisille, eli seitsemän päivää 
ennen kokousta. Tarvittaessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin aikavälil-
lä jäsenten enemmistön suostumuksella.  
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PÖYTÄKIRJAN PITÄJÄN VALINTA TOIMINTAVUODELLE 2018 
  
Tekn. ltk. § 4 

 

Lautakunta valitsee tekniselle lautakunnalle pöytäkirjanpitäjän toimintavuodelle 2018. 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta päättää valita tekniselle lautakunnalle vuoden 2018 toimintakaudelle pöy-
täkirjanpitäjäksi rakennustarkastaja Marianne Ojalan.  
  

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN JA MAKSUJEN HYVÄKSYJÄT 
 

Tekn. ltk. § 5 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Teknisen lautakunnan vuoden 2018 laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja, ra-
kennustarkastaja ja kunnanrakennusmestari, kukin erikseen. 

PÄÄTÖS:   

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 22.2.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

6 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

TEKNISEN LAUTAKUNNAN JA VIRANHALTIJOIDEN HANKINTARJAT 
 
Tekn. ltk. § 6 

 
Hallintosäännön 65 §:n mukaan kukin toimielin vahvistaa viranhaltijoiden hankintara-
jat vuosittain. Hankintarajat tulee vahvistaa tilivelvollisille osastopäälliköille sekä 
toimintayksiköiden esimiehille.  

Lisäksi hallintosäännön 32§:n mukaan tekniselle lautakunnalle tulee määrittää hankin-
taraja.   

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta esittänee kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle 2018: 

Tekninen lautakunta 200 000 € 

Kunnanrakennusmestari   20 000 € 

Rakennustarkastaja   10 000 € 

 

PÄÄTÖS:   

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle hankintarajoiksi kaudelle 2018: 

Tekninen lautakunta 200 000 € 

Kunnanrakennusmestari   20 000 € 

Rakennustarkastaja   10 000 € 
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KUNNANRAKENNUSMESTARIN JA RAKENNUSTARKASTAJAN 
VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.2018-15.2.2018 
 
Tekn. ltk. § 7 

 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta merkitsee kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemen ja raken-
nustarkastaja Marianne Ojalan viranhaltijapäätökset tiedoksi ja päättää, ettei lautakun-
ta käytä kuntalain §51 mukaista otto-oikeutta. 

 

PÄÄTÖS:   

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti lisäyksellä, että jatkossa tuodaan lautakun-
nan tietoon kaikki viranhaltijapäätöksenä tehdyt yli 10 000€ arvoisten työsuoritusten 
tai muiden, tavanomaisista tavarahankinnoista poikkeavien hyödykkeiden hankkimi-
nen tai sopimuksien solmiminen. Viranhaltijapäätökset saatetaan lautakunnan tietoon 
hallintosäännön mukaisesti.   
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YKSITYISTEIDEN KUNNOSSAPITOAVUSTUKSET VUODELLE 2017 
 
Tekn. ltk. § 8 

 

Kunnan avustamien yksityisteiden vuoden 2017 kunnossapitotöiden kuittien tai kir-
janpidon tarkistus ja avustuksien maksatus. 

Yksityistieavustuksiin käytettävissä oleva määräraha vuodelle 2018 on 46 000€, joka 
jaetaan liitteessä olevien yksityistieavustuksien kriteerien mukaan.  

Liitteet:  

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 

Yksityisteiden perusparannusavustukset 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee yksityistieavustuksien kriteereitä. 

Tekninen lautakunta pyytää avustettavilta yksityisteiltä vuoden 2017 kunnossapitotöis-
tä kuitit tai kirjanpitotiedot tekniseen toimistoon 15.4.2018 mennessä. Yksityistieavus-
tuksista tiedotetaan Ylä-Satakunta -lehdessä ja kunnan internetsivuilla. 15.4.2018 jäl-
keen palautetut yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset käsitellään, mutta 
myönnettävä avustus on 25% normaalia pienempi. 

Tieasioita vuoden 2018 aikana valmistelevaan työryhmään lautakunta nimeää tarpeel-
lisen määrän lautakunnan jäseniä. 

  

 PÄÄTÖS: 
 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

Tieasioita valmistelevaan työryhmään valittiin Anne Aho, Joni Lentovaara, Jori Lou-
hisuo ja Kari Tuuliniemi. 
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ANOMUS / TIEDUSTELU JÄTEVESIMAKSUN VAPAUTUKSESTA, 
KARVIAN SEURAKUNTA 
 
Tekn. ltk. § 9 
 
 

Karvian seurakunta tiedustelee maksuvapautuksen mahdollisuutta hautausmaiden kas-
teluvesien jätevesimaksuista. Seurakunta perustelee anomusta sillä, että kasteluvedet 
imeytyvät maahan ja siten ei kuormita jätevesiverkostoa. Seurakunta on valmis asen-
tamaan erilliset vesimittarit kasteluvesiverkostoille, joiden avulla voidaan mitata kas-
teluvesien määrä 

 

Liitteet: 

Karvian seurakunnan kirje tekniselle lautakunnalle 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee asiasta. 

 

PÄÄTÖS:  

Tekninen lautakunta keskusteli asiasta. Lähtökohtaisesti lautakunta on yksimielinen 
siitä, että vesi- ja jätevesimaksujen perimisessä on kuntalaisia kohdeltava tasapuolises-
ti, eikä erivapauksia tulisi sallia. Hautausmaan kasteluvesien osalta todettiin kuitenkin, 
että asia vaatii lisäselvityksiä, eikä lautakunta pysty olemassa olevilla tiedoilla teke-
mään asiassa päätöstä. Käsittelyä päätettiin jatkaa lisätietojen selvittämisen jälkeen.  

 

Pöytäkirjamerkintä: Anne Aho poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi.  
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PÄIVÄKODIN PIHA-ALUEEN UUDISTAMINEN 
 
Tekn.ltk. § 10 

 

Kunnantalolla sijaitsevan päiväkoti Kissankimalluksen piha-alue on tarkoitus saneera-
ta kesän 2018 aikana. Tavoitteena on turvallinen, toiminnallinen ja viihtyisä piha-alue. 
Nykyisellään piha-alueen ongelmia ovat mm. huonokuntoinen aita, lasten leikkien 
kannalta huonosti sijoittuvat puut, huonosti hyödynnettävissä oleva mäki, varastotilan 
puute sekä piha-alueen hiekka, joka kulkeutuu sisätiloihin. Pihalta löytyvät leikkiväli-
neet sen sijaan ovat toimivia. 

Päiväkodin henkilökunta on kertonut toiveita piha-alueen suhteen, ja pihan eri toimin-
tojen sijoittelua ja muita uudistuksia on luonnosteltu viranhaltijatyönä.  

Luonnos pihasuunnitelmista ja sen kustannusarvio lähetetään lautakunnalle etukäteen 
arvioitavaksi. 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta keskustelee piha-alueen suunnitelmista ja jatkotoimenpiteistä. 

 

PÄÄTÖS: 

Lautakunta keskusteli asiasta ja arvioi hanketta, suunnittelutyötä päätettiin jatkaa esi-
tettyjen luonnosten pohjalta eteenpäin.  

Hankkeen budjetin laatimisen jälkeen on todettu, että päiväkodin piha-aluetta ympä-
röivä aita on uusittava koko alueen osalta, mikä on nostanut hankkeen kustannusarvio-
ta huomattavasti alkuperäistä budjettia suuremmaksi. Lautakunta totesi, että suunnitte-
lutyön edetessä ja kustannusarvion tarkentuessa tehdään päätös siitä, esitetäänkö kun-
nanvaltuustolle lisämäärärahan myöntämistä. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 11 

  

1. Palloilusalin liikuntavälinevarasto ja ilmanvaihto sekä keittiölaitteiden mahdolli-
nen tuleva tarve Karviatalolla / urheilutalolla 

• Viranhaltijatyönä on luonnosteltu ratkaisuja urheilutalon palloilusalin lii-
kuntavälineiden varastotilojen järjestämiseksi. Samanaikaisesti on selvitet-
tävä, miten salin ilmanvaihtoa voitaisiin parantaa. Luonnokset kahdesta 
vaihtoehtoisesta ratkaisusta esiteltiin lautakunnalle, joka antoi evästystä 
suunnittelun jatkamista varten.  

• Lakkautetuilta kouluilta ylimääräisiksi jääneiden keittiölaitteiden myynnin 
valmistelua on hoidettu viranhaltijatyönä. Lautakunta on linjannut, että lait-
teet voidaan myydä, kunhan ensin on selvitetty, mitä laitteista tarvitaan 
kunnan omassa käytössä. Urheilutalon kahvilan ja keittiön osalta laitteiden 
mahdollista tulevaa tarvetta on selvitetty samanaikaisesti palloilusalin va-
rastotilojen suunnittelun rinnalla, samalla on kartoitettu myös harrasteti-
loiksi muutettavan Kirkonkylän alakoulun keittiölaitteiden tarvetta. Lauta-
kunta totesi, että mahdollisia keittiöremontteja odottamaan voidaan jättää 
esimerkiksi pöytiä ja tasoja, mutta koska keittiötilojen remontille ei ole 
asetettu aikataulua tai rahoitusta, ei niihin mahdollisesti tarvittavia sähkö-
laitteita ole järkevää jättää varastoon, vaan myymällä etsiä niille suoraa 
käyttöä. Laitteiden julkinen myynti käynnistetäänkin  mahdollisimman 
pian. 

• Jaana Vähäsavo poistui tämän asian käsittelyn aikana. 

2. Härkämäen teollisuuskaava 

• Härkämäen alueelle suunniteltava teollisuuskaava on luonnosvaiheessa. 
Aluearkkitehdin tekemä luonnos on ollut arvioitavana kunnassa, ja sille on 
virkamiestyönä luonnosteltu vaihtoehtoa tonttijaon suhteen. Lautakunnalle 
esiteltiin luonnoksia, joiden mahdollisuuksista keskusteltiin. Luonnostelu-
työ jatkuu yhteistyössä aluearkkitehdin kanssa. 

3. Potkukelkkailevien kuntalaisen anomus teiden hiekoittamatta jättämisestä 

• Keskusteltiin potkukelkkaa käyttävien kuntalaisen jättämästä aloitteesta, 
joka koskee kevyen liikenteen väylien osittaista hiekoittamatta jättämistä. 
Lautakunta pohti, että paikalliset väylät ovat kapeita, mikä estää väylien ja-
kamisen hiekoitettuun ja hiekoittamattomaan osaan. Väylät on lisäksi sijoi-
teltu niin, ettei niistä voida valita yksittäisiä väyliä, jotka jätetään kokonaan 
hiekoittamatta, koska tällöin estetään turvallinen siirtyminen niiltä, jotka 
eivät käytä potkukelkkaa tai muuta vastaavaa apuvälinettä. Hiekoittamatta 
jättämisestä tulisi myös ilmoittaa kattavasti. Lautakunta päätti yksimielises-
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ti, että yksittäisiä väyliä tai väylien osia ei jätetä hiekoittamatta, syynä ylei-
sestä turvallisuudesta huolehtiminen ja liukastumisten estäminen. 

4. Karvian kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma päivitettiin vuonna 2017. Päivi-
tystyön yhteydessä kuntaan perustettiin liikenneturvallisuusryhmä, jonka toimin-
nan on tarkoitus jatkua keskustelevana foorumina, johon osallistuu laajasti eri toi-
mijoiden edustajia. Rakennustarkastaja kutsuu ryhmän jäseniä koolle, alustavasti 
sovittiin päiväksi 7.3. klo 17. 

5. Tekniselle lautakunnalle tuotiin tiedoksi muistio Teknisen toimen ja Posan edusta-
jien yhteistyöpalaverista, joka koski vanhuspalveluiden järjestelyjä nyt ja tulevai-
suudessa. 

6. Puheenjohtaja kävi läpi edellisen vuoden aikana tehtyjä päätöksiä, jotka ovat vielä 
kesken tai kokonaan toteuttamatta. Keskusteltiin keskeneräisistä asioista ja pohdit-
tiin niiden toteuttamisen aikataulutusta.  

7. Kari Tuuliniemi kertoi lautakunnalle huomauttaneensa jo aiemmin, että yhtenäis-
koulun energiatodistusta ei löydy energiatodistusrekisteristä, eikä todistuksen laati-
jaa löydy energiatodistuksen laatijoiden tietokannasta. Kunnanrakennusmestari 
kertoi kehottaneensa laatijaa hoitamaan asia kuntoon, mutta ei ole vielä saanut vas-
tausta.  

8. Kunnanrakennusmestari toi lautakunnalle tiedoksi, että yhtenäiskoulun ilmanvaih-
don automaation ongelmat on tarkoitus korjata kuntoon viikolla 9, kun on koulun 
hiihtoloma.   

9. Kunnanrakennusmestari kertoi, että urheilutalolla esiintyneiden järjestyshäiriöiden 
vuoksi on päädytty kokeiluun, jossa nuorisotiloihin järjestetään aikuiset valvojat 
perjantai-illoiksi. Valvojien järjestäminen hoituu eri yhdistysten aktiivien avulla. 

10. Jori Louhisuo kysyi eräistä kokouspalkkiosta, jotka on jäänyt tilittämättä viime 
syksynä. Todettiin, että on tapahtunut jonkinlainen erehdys, ja asia selvitetään ja 
hoidetaan kuntoon mahdollisimman nopeasti. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 12 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
 
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
22.2.2018 

Pykälät 
1-12 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11.1, 11.2, 11.4 - 11.10, 12 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 7, 8, 11.3 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla (pykä-
lät ja valituskieltojen perusteet) KvesL 26 § 
Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen viranhaltija tai työntekijä voi saada asian käsiteltäväksi työnantajan ja 
ammattiyhdistyksen välisessä paikallisneuvottelussa kunnallisen pääsopimuksen 8, 10 ja 11 §:n mukaisesti. 
Pykälät:  

 
 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET 
 Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on 

kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan 
jäsen 
Pykälät:  7, 8, 11.3 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 
päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähet-
tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:        .2017          
Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____ 
 

                                                                                                      Tiedoksiantaja: 
 
 

VALITUSOSOITUS 
 Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt 

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 
valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät:  
Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 
PL 32 
20101 TURKU  
Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
Pykälät:  
 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 
hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinta-
oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 
hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 
Pykälät: - 
Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
puh. 010 364 3300 
Faksi 010 364 3314 
Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 
OIKAISUVAATIMUS-/VALTUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA TOIMITTAMINEN 
 
Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
-oikaisuvaatimuksen/valitusosoituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
-päätös, johon haetaan muutosta 
-miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
-muutosvaatimuksen perusteet 
Oikaisuvaatimukseen/valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puo-
lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-
/valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-
/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-
tyksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaa-
timus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLIT-
TÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn 
ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea 
muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös 
saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää han-
kintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon 1) 
 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi vaatia hankintaoikaisua ja tehdä valituksen: 
 

I  Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 
tyytymätön voi vaatia hankintalain 80-83 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoi-
kaisua 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).  
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosai-
nen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä 
tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies-
tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
tajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tie-
doksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 
Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 

 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimukses-
ta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamisek-
si. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:  
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat  
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat 
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- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset 
 

Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  
 
Hankintayksikön yhteystiedot: 
Karvian kunta, tekninen lautakunta  
postiosoite: Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 
käyntiosoite: Kylä-Karviantie 17, Karvia 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, 
jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla 
markkinaoikeuteen. 

 
II Valitusosoitus markkinaoikeuteen  

 
Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi 
saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. 
 
Julkisista hankinnoista annetun lain 86 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan han-
kintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa kä-
sittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:  
1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; 
tai 
2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy. 
 
Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asian-
osainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksik-
kö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §:n 1 nojalla noudattamatta odotus-
aikaa. 
 
Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä 
tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä vali-
tusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen. 
 
 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköi-
nen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että vies-
tiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei 
asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai 
vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanot-
tajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tie-
doksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen 
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  
 

 
Valituksen sisältö Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaati-

mukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjel-
mässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyt-
tää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu 
henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitet-
tava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjel-
mä.  
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Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muu-
tosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys vali-
tusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja ve-
toaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten 
hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
 

 
Valituksen toimittaminen Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan vii-

meisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaanti-
päivää ei lasketa mukaan.  
 
Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä 
käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa 
sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon 
viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäi-
vänä. 

 
 
Valituskielto Hankintalain 102 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa 

hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.  
 
Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei 
markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti. 

 
 
Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle 

 
Hankintalain 88 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitetta-
va hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on 
toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimite-
taan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainit-
tuun osoitteeseen.  

 
Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 
 

Markkinaoikeus  
Radanrakentajantie 5 
00520 Helsinki 
puh.  010 364 3300 
faksi 010 364 3314 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
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