
 

 

 

 

 

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA 3/2017   
 

 

Aika: Torstai 11.5.2017 klo. 18.43 – 20.45 

 

Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone 

 

Läsnä: Veijo Kaskimäki  puheenjohtaja 

 Kari Tuuliniemi  varapuheenjohtaja  

Päivi Haapaniemi-Kokko  jäsen 

Marita Hietakoivisto  jäsen 

Harri Kontiainen  jäsen 

Timo Mustasilta  jäsen 

Jyrki Koivumäki  varajäsen  

 

Poissa: Sanna Pihala   jäsen 

 

 

  

Muut läsnä olleet: 

  

Jaakko Kallioniemi  kunnanrakennusmestari 

Tiina Järvinen kunnanhallituksen edustaja  

  

 

Pöytäkirjan tarkastus: 

 

 Pöytäkirja on tarkastettu 18.5.2017 

 

 

Nähtävänä olo: 

 

 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 18.5.2017 
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Tekninen lautakunta 11.5.2017   

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                       Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

Lautakunta  Hallitus     Valtuusto 
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Tekn. ltk § 23 

 

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. § 24 

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.  

 

 

 PÄÄTÖS: 

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Marita Hietakoivisto ja Jyrki Koivumäki 
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Otteeen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Karvia           .           .             __________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

KUNNAN AVUSTAMINEN YKSITYISTEIDEN V. 2016 KUNNOSSAPITO-

KUSTANNUKSIEN HYVÄKSYMINEN JA MAKSATUS 

 

Tekn. ltk. § 25 

 

 Lautakunnan asettama työryhmä on tarkistanut yksityisteiden kunnossapito-

 kustannukset vuodelta 2016 ja laatinut avustuksien maksatusluettelon teknisen 

 lautakunnan hyväksyttäväksi. 

 

Avustukset on laskettu valtuuston vahvistamien perusteiden mukaisesti. Yksityisteiltä 

on 31.3.2017 mennessä pyydetty lehti-ilmoituksella vuoden 2016 kunnossapitokuitit 

tai tilintarkastajien tarkistamien tilitietojen toimittamista tekniseen toimistoon 

käsittelyä varten. 31.3.2017 jälkeen palautetut yksityisteiden 

kunnossapitoavustushakemukset käsitellään, mutta myönnettävä avustus on 25% 

normaalia pienempi. 

 

 Liitteet: 

 Yksityisteiden kunnossapitoavustusluettelo 

 Yksityisteiden kunnossapitoavustusten ehdot 

 

 

 PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

 Lautakunta hyväksynee työryhmän laatiman yksityisteiden avustuksien maksuunpano-

 luettelon. 

 

 Lautakunta myöntänee valtuudet varapuheenjohtaja Kari Tuuliniemelle ja sihteerille 

 tarkistaa ja hyväksyä kunnossapitokustannukset, myöhästyneiden yksityisteiden osalta, 

 edellyttäen, että ne täyttävät avustusehdot. 

 

 

 PÄÄTÖS: 

  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

Kunnossapitoluetteloon tehtiin kokouksessa yksi korjaus: 

 Tuulen -/ Jokisivun yksityistie, avustussumma 2348€2430€ 
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 

YHTENÄISKOULUN PIHA-ALUIDEN LEIKKI- JA LIIKUNTAVÄLINEIDEN 

SEKÄ ALUSTOJEN HANKINTA 

 

(Tekn. ltk. § 17, 3.4.2017) 

 

Karvian kunta suorittaa erillishankintana yhtenäiskoulun piha-alueiden leikki- ja 

liikuntavälineet sekä alustat (hiekkatekonurmi + turva-alustat). Leikki- ja liikunta-

välineistä/-alueista on tehty alustavat suunnitelmat, mutta koska leikki- ja 

liikuntavälineissä on laaja valikoima toiminnallisuuden ja laadun suhteen on 

hankinnan kilpailutus tarkoitus suorittaa käänteisellä kilpailutuksella (ranskalainen 

urakka), jossa tilaaja määrittää hankinnan arvon ja hankinnan tavoitteet/laatukriteerit. 

Toisin sanoen käänteisessä kilpailutuksessa tarjoaja suunnittelee/hankkii/asentaa 

leikki- ja liikuntavälineet tilaajan antaman maksimibudjetin raameissa. Hankinnan 

valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous eli eniten laatupisteitä 

saanut tarjous.   

 

Leikki- ja liikuntavälineiden osuus yhtenäiskoulun rakentamisbudjetista on 

hankesuunnitelman mukaisesti 200 000€. Alustavassa tarjouspyynnössä on hankinnan 

maksimibudjetiksi määritetty 190 000€. Yhtenäiskoululle hankitaan vielä erikseen 

ässäkenttä-hankkeen kautta monitoimikenttä, jonka kustannus on n. 25 000€.  

 

Piha-alueiden leikki- ja liikuntavälineiden sekä alustojen hankintaan on haettu 

avustusta AVI:lta.  AVI:n avustus voi parhaimmillaan olla jopa 80 000 - 100 000€, 

mutta avustuksen suuruudesta ei ole vielä tässä vaiheessa tietoa, koska AVI tekee 

avustuspäätökset toukokuussa.  

 

Liitteet: 

 Alustava tarjouspyyntö leikki- ja liikuntavälineistä  

 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta keskustelee leikki- ja liikuntavälineiden hankintamenettelystä ja 

esitetystä budjettisummasta ja päättää hankinnan jatkomenettelystä. 

 

 

PÄÄTÖS: 

 

Tekninen lautakunta päätti, että leikki- ja liikuntavälineiden sekä alustojen hankinta 

voidaan suorittaa kunnanrakennusmestarin esittämällä kilpailutusmenettelyllä ja 

budjettiraameilla.  

 

Kari Tuuliniemi halusi jättää päätöksestä eriävän mielipiteen, koska hänen mielestään 

kilpailutus olisi ollut parempi suorittaa normaalilla kilpailutusmenetelmällä.   

________________________________________________________________________________ 
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Tekn. ltk. § 26 

 

Hankinnasta on ilmoitettu HILMA -hankintakanavassa ja kunnan internet-sivuilla. 

Hankintamenettely on avoin menettely ja kilpailutusmenettely on käänteinen 

kilpailutus. Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 10.5.2017 klo.15.00 mennessä.  

 

Ennen teknisen lautakunnan kokousta oppilaista, opettajista, viranhaltijoista ja 

liikuntapuolen toimijoista muodostuva työryhmä avaa ja käsittelee tarjoukset sekä 

antaa oman ehdotuksen urakoitsijan valinnasta tekniselle lautakunnalle. 

 

Liitteet: 

 Tarjouspyyntömateriaali 

 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

 

Tekninen lautakunta voi joko hyväksyä työryhmän esityksen tai sitten tarvittaessa 

suorittaa kokouksessa oman tarjousvertailun ja tehdä hankintapäätöksen lautakunnan 

tarjousvertailun perusteella. Lopullisen päätöksen hankinnasta kuitenkin tekee 

tekninen lautakunta 

  

 

PÄÄTÖS: 

 

Työryhmä oli avannut ja käsitellyt tarjoukset ennen teknisen lautakunnan kokousta. 

Työryhmän pitämässä tarjoustenavaustilaisuudessa eniten valintapisteitä sai Kompan 

Suomi Oy, joten työryhmä oli esittänyt tekniselle lautakunnalle Kompan Suomi Oy:n 

valitsemista Karvian yhtenäiskoulun leikki- ja liikuntavälineiden sekä alustojen 

toimittajaksi. 

 

Tekninen lautakunta tutustui myös annettuihin tarjouksiin kokouksessa ja lopuksi 

keskustelun jälkeen tekninen lautakunta päätti työryhmän ehdotuksen mukaisesti 

valita Kompan Suomi Oy:n Karvian yhtenäiskoulun leikki- ja liikuntavälineiden sekä 

alustojen toimittajaksi. 

 

Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy, kun tilaaja ja tarjoaja ovat 

sopimusneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja hankintasopimus on 

allekirjoitettu. 

 

Liitteet: 

 Tarjousten avauspöytäkirja 

 

Pöytäkirjamerkintä 1: Kari Tuuliniemi poistui tämän pykälän ajaksi, koska oli 

esteellinen käsittelemään asiaa, koska Tuuliniemi työskentelee yhden tarjouksen 

tehneen yrityksen mahdollisella aliurakoitsijalla.  
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MUUT ASIAT 

 

Tekn. ltk. § 27 

 

1. Teknisen lautakunnan viime vuoden tilinpäätöstietoja käsiteltäessä kaivattiin tarkempia 

tilinpäätöstietoja vesi- ja viemärilaitoksesta. Liitteinä ovat vesilaitoksen tarkemmat 

tilinpäätöstiedot. 

o Lautakunta käsitteli vesilaitoksen tarkempia tilinpäätöstietoja ja merkitsi asian 

tiedoksi. 

 

2. Kärkelä- ja Haapakeitaan tiekunta on päättänyt asettaa Köykkäperäntielle 

painorajoitusmerkit (tiellä on jokisilta). Tiekunta tiedustelee, että onko teknisellä 

lautakunnalla huomautettavaa painorajoitusasiaan. Liitteenä on tiekunnan lähettämä 

sähköposti asiasta.  

o Lautakunnalla ei ole huomauttamista asiaan. 

 

3. Katsaus yhtenäiskoulun tilanteeseen 

o Ennen kokousta lautakunta kävi tutustumassa Yhtenäiskoulun rakennustyömaahan. 

Kunnanrakennusmestari esitteli kokouksessa hankkeen taloudellisen tilanteen ja 

selosti rakennustyömaan tilanteen. Tällä hetkellä rakennustyömaalla tehdään 

pinnoitus-, päällystys- ja kalustustöitä sekä ulkopuolella maanrakennustöitä. 

Rakennustyömaalla vietetään tällä hetkellä kiireisintä vaihetta ja työmaan 

kokonaisvahvuus on n.30hlö. Hankeen valmiusaste on taloudellisesti ja 

rakennustöiden osalta n. 70%.  Rakennustyöt ovat edelleen aikataulussa, mutta 

aikataulullisesti projekti etenee äärirajoilla, eikä työmaa enää kestä suurempia 

vastaiskuja jos halutaan pysyä aikataulussa. Suunnitelmissa on ollut edelleen paljon 

pieniä puutteita/ristiriitoja, jotka ovat aiheuttaneet työmaalla paljon lisäsuunnittelua/-

töitä, mikä on taloudellisesti ja aikataulullisesti rasittanut hanketta.  

 

4. Yhtenäiskoulun yli 20 000€:n lisätyötarjouksien käsittely. 

o Tekninen lautakunta käsitteli yhtenäiskoulun yli 20 000€:n lisätyötarjoukset, joiden 

hyväksymiseen ei kunnanrakennusmestarin päätäntävalta riitä. 

 LMT 41, Lukitusmuutokset 20 234,7€ 

 Lautakunta hyväksyi lisätyötarjouksen 

 LMT 121, Maanrakennustöiden muutokset 54 267,92 € 

 Lautakunta keskusteli lisätyötarjouksesta ja päätti jättää tarjouksen 

pöydälle, koska lisätyötarjous oli annettu tässä vaiheessa luonnoksena 

ja eikä tarjouksen yksikkömääristä ja yksikköhinnoista ollut vielä 

täyttä varmuutta. 

 

5. Pelimannintien sillan huonokuntoisuus/vaarallisuus 

o Lautakunta keskusteli Pelimannintien sillan huonosta kunnosta. Lautakunta yritti 

viime vuonna perustaa yksityistiekuntaa Pelimannintielle, jotta silta saataisiin 

yksityistiekunnan toimesta kunnostettu, mutta yksityistiekunnan perustaminen kaatui 

osakkaiden vähäisyyteen. Lautakunta antoi yksityistietoimituksessa kehotuksen 

korjata sillan välittömästi, mutta asialle ei ole tehty mitään. Lautakunta on edelleen 
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huolissaan sillan vaarallisuudesta, mutta lautakunnalle ei valtuuksia/keinoja puuttua 

sillan kunnostamiseen. Lautakunta päätti, että selvitetään pystyisikö 

rakennusvalvonta/rakennuslautakunta puuttumaan asiaan.  

 

6. Harri Kontiainen pyysi kunnanrakennusmestaria kertomaan/esittelemään lautatakunnalle 

Karvian esittävän taiteen katsomon tilanteesta. 

o Kunnanrakennusmestari kertoi, että katsomon suunnitelmat ovat valmiina ja 

seuraavaksi olisi tarkoitus mahdollisimman nopeasti kilpailuttaa 

katsomorakennuksien ja näyttämön perustuksien, runkorakenteiden ja vesikaton 

rakentaminen, minkä osuus hankkeesta on arviolta n.200 000€. Loput työt on 

tarkoitus suorittaa talkootöinä. Talkootöitä on suoritettu jo siltä osin, että 

rakennuksien julkisivuverhoilupuut on kuorittu ja sahattu. Seuraavaksi on tarkoitus 

alkaa tekemään maansiirtotöitä.  Rakennusurakka on tarkoitus toteuttaa elo-syyskuun 

aikana ja loput työt siten, että rakennushanke olisi valmiina vuoden 2018 aikana.    

  

7. Tiina Järvinen toi lautakunnalle tiedoksi, että kunnanhallitus on päättänyt, että jatkossa 

aletaan kuukausittain jakaa kuntalaisille postitse kuntatiedotetta, jossa tiedotetaan kunnan 

ajankohtaisista asioista.    

 

8. Lautakunta päätti, että seuraava lautakunnan kokous pidetään keskiviikkona 24.5. klo.16.00 

kunnantalolla.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Tekn. ltk. § 28 

 

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja 

valitusosoitus 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 

 

Karvian kunta 

Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 

11.5.2017 

Pykälät 

23 - 28 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

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

Pykälät: 23, 24, 28, 27.1 - 27.3, 27.5 - 27.8 

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

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Pykälät: 25, 27.4 

 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: 25, 27.4 

 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, 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: 18.5.2017          

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 

(hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo 

ylittää hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 

Pykälät: 26 

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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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 

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:  
- 60.000 € tavarat –ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut 
- 150.000 € rakennus –ja käyttöoikeusurakat  
- 300.000 € erityiset palveluhankinnat 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                       Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

Lautakunta  Hallitus     Valtuusto 

 
Otteeen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Karvia           .           .             __________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

- 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 
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.  



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 11 

Tekninen lautakunta 11.5.2017   

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet                       Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

Lautakunta  Hallitus     Valtuusto 

 
Otteeen pöytäkirjasta oikeaksi todistaa: 

Karvia           .           .             __________________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 
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. 
 

 

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 

 


