
 

 

 

 

 

 

RAKENNUSLAUTAKUNTA 1/2017   
 

 

Aika: Keskiviikko 25.1.2017 klo. 17.00 – 18.15 

 

Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone 

 

Läsnä: Pekka Niskala  puheenjohtaja 

 Jaana Vähäsavo  varapuheenjohtaja   

 Kari Aalto   jäsen 

Elina Kyyhkyharju  jäsen  

Olavi Visuri   jäsen 

  

Poissa: Jaakko Hietaluoma  kunnanhallituksen edustaja  

 

Muut läsnä olleet: 

  

 Marianne Ojala  rakennustarkastaja 

Jaakko Kallioniemi  kunnanrakennusmestari 

 

Asiat: § 1 - 10   

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu 30.1.2017 

 

Nähtävänä olo: 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalon ilmoitustaululla 1.2.2017  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Rakltk § 1    

 

 Kuntalain 58 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 

enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

         

 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

  

 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 

 

Rakltk § 2   

 

 Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kari Aalto ja Elina Kyyhkyharju 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2017 

 

Rakltk § 3 

 

Karvian kunnan hallintosäännön mukaan toimielin päättää kunkin vuoden ensimmäi- 

sessä kokouksessa varsinaisten kokousten ajan ja paikan. 

 

Kokoukset pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai 

enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 

 

Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on oikeus tai velvollisuus osallistua 

kokoukseen, toimielimen päättämällä tavalla. 

 

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Lautakunta päättää ohjeellisista kokousajoista vuodelle 2017. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Rakennuslautakunnan vuoden 2017 kokoukset pidetään kunnantalolla ja kokouksia 

pidetään aina tarpeen mukaan. Kokoukset pyritään yleensä pitämään keskiviikkoisin ja 

kokouksien alkamisajankohdaksi sovittiin klo 17.00. Kokouskutsut lähetetään postitse. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN 

VUONNA 2017 

 

Rakltk § 4 

 

Karvian kunnan hallintosäännön mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti 

nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten kuin vähintään yhtä päivää 

aikaisemmin on ilmoitettu. 

 

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta päättää, että lautakunnan pöytäkirja pidetään nähtävillä pöytä- 

kirjan tarkastamisen jälkeen kokousta seuraavana keskiviikkona, kunnantalon 

ilmoitustaululla. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNULAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2017 

 
Rakltk § 5  

 

 Perinteisen käytännön mukaan rakennuslautakunnan laskut hyväksyy puheenjohtaja tai 

sihteeri, kumpikin erikseen. 

 

 

RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunnan laskut hyväksyy lautakunnan puheenjohtaja, 

kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi ja rakennustarkastaja Marianne Ojala, 

jokainen erikseen. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 

Rakennuslautakunta 25.1.2017 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

6 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

HALLINTOSÄÄNTÖ 

 

Rakltl  § 6 

 

 

 Uuden kuntalain 90 §:n mukaan kunnassa tulee 1.6.2017 olla hallintosääntö, jossa 

annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämiseen 

liittyvistä asioista, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä asioista sekä 

valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Hallintosääntöön on tarkoitus koota kaikki 

johtosäännöllä määrättävät asiat, joten hallintosääntö voimaan tullessaan kumoaa 

myös teknisen toimen päävastuualuesäännön.  

 

Hallintosääntöä on lähdetty valmistelemaan kuntaliiton laatiman mallin pohjalta. 

Luonnosta on tehty viranhaltijoiden toimesta seutukunnallista yhteistyötä hyödyntäen. 

Sääntöä on alustavasti käsitelty myös valtuustoseminaarissa 7.10.2016. Seminaarissa 

sovittiin, että hallintosäännön valmistelua jatketaan lautakuntien kannanotoilla, minkä 

jälkeen hallintosääntö etenee hallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi ennen 

vuoden 2017 kuntavaaleja. 

 

Oheismateriaalina hallintosääntöluonnos sekä nykyinen teknisen toimen 

päävastuualuesääntö ja Karvian kunnan hallintosääntö  

 

 

 RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta keskustelee hallintosääntöluonnoksesta ja antaa evästystä  

hallintosäännön valmisteluun. 

 

 

 PÄÄTÖS:  

 

Lautakunta kävi kokouksessa läpi hallintosääntöluonnosta.  Lautakunta keskusteli 

hallintosääntöuudistuksista ja totesi, että luonnoksessa olevat uudistukset ovat hyviä.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSLUPAHAKEMUS MINNA HAUTALA 

 

Rakltl  § 7  

 

 Minna Hautala hakee rakennuslupaa pihasaunarakennuksen rakentamiseen 

omistamalleen tilalle LUOMA ( 230-417-6-51) Karvian Ämmälänkylässä osoitteessa 

Urhoperäntie 607.  

    

 Tarkoitus on rakentaa 6m
2
:n elementtirakenteinen pihasaunarakennus, jossa on saunan 

lisäksi pukuhuone. Pääasiallisena rakennusmateriaalina on hirsi ja vesikatteena 

huopakatto. 

  

  Vaadittavat suunnitelmat ja selvitykset: Rakennepiirustukset 

 

 Vaadittavat työnjohtajat: Vastaava työnjohtaja 

 

 Vaadittavat katselmukset: rakennekatselmus, palotarkastus, käyttöönotto ja 

loppukatselmus. 

 

 Palo- ja pelastusviranomaisen antamia ohjeita tulee rakentamisessa noudattaa. 

 

 Naapureita on kuultu, ei huomauttamista. 

 

 Aloitusilmoitus on tehtävä rakennusvalvontatoimistoon. 

  

 

 RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Rakennuslautakunta päättää myöntää haetun luvan. 

 

 

 PÄÄTÖS:  

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

RAKENNUSTARKASTAJA MARIANNE OJALAN 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.2017 - 18.1.2017 

 

Rakltl  § 8 

 

 RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Lautakunta merkitsee viranhaltija Marianne Ojalan viranhaltijapäätökset tiedoksi ja 

päättää, ettei lautakunta käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta. 

 

 Viranhaltijapäätökset esitellään kokouksessa 

  

 PÄÄTÖS:  

 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

MUUT ASIAT 

 

Rakltk § 9 

 

 Marianne Ojala kertoi, että Pohjois-Satakunnassa on aloitettu uuden 

liikenneturvallisuussuunnitelman laadinta. Suunnitelman laatimista ohjaa Varsinais-

Suomen ELY-keskus yhdessä suunnittelualueen kuntien kanssa. Suunnitelman 

laatimisessa ovat mukana myös Liikenneturva sekä poliisi. Konsulttina työssä toimii 

Destia Oy. Liikenneturvallisuussuunnitelma sisältää liikenneympäristön 

parantamissuunnitelman sekä liikenneturvallisuustyön kehittämisen. Suunnitelma on 

tarkoitus saattaa valmiiksi tämän vuoden aikana. 

 Jaakko Kallioniemi kertoi, että jätevesilaki on uudistumassa ja uuteen jätevesilakiin 

on tulossa merkittäviä lievennyksiä.   

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Rakltk § 10 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

 

Karvian kunta 

Rakennuslautakunta 

Kokouspäivämäärä 

25.1.2017 

Pykälät 

1-10 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 

Pykälät: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Pykälät: 5, 8 

 HvalL 3 §:n 1 mom / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla 

(pykälät 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:  

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Karvian kunta, rakennuslautakunta 
Kylä-Karviantie 17 
39930 KARVIA 

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen 

päätöksestä tiedon, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.  

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen 

lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville: 1.2.2017            Pöytäkirjanotteet on postitettu  ____/____2017 

                                                                                                               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: -  

 

Hallintovalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen antopäivästä. 

Pykälät: 7 

 

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 

PL 32 

20101 TURKU  

Käyntiosoite: Yliopistonkatu 34,7.krs. Turku 

Hankintapäätös 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 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 
 

 
 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUS-/VALITUSKIRJELMÄN 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 

puolesta 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 

välityksellä. Postiin oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen 

oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON 

YLITTÄVISSÄ 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 
hankintalain 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. 
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).  
 
Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun 
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta 
hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.  
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että 
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, 
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, 
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

 

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö 
 
Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. 
Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 
hoitamiseksi. 
 
Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole 
hankintayksikön hallussa.  
 
1) Kansallisen kynnysarvon suuruus on:  
- 30.000 € tavarat –ja palvelut 
- 100.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat  
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Toimitusosoite Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.  

Hankintayksikön yhteystiedot: 
Karvian kunta, rakennuslautakunta  
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 
hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa 
käsittelylupaa. 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 
asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.  
 

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos 
hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 78 §: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. 
 
Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan 
saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä 
sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että 
viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, 
jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta 
tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut 
vastaanottajalle myöhemmin.  
 
Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan 
saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon 
näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, 
tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai 
erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.  

 

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

vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta 
valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää. 
 
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa 
käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku 
muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on 
ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 
voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä.  
 
Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan 
muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja 
vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, 
kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

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

viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse 
tiedoksisaantipäivää 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 
arkipäivänä. 

 

 

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 
ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. 
Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva 
valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön 
kohdassa I mainittuun osoitteeseen.  

 
 

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


