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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Teknltk § 47   
 

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 
 
Teknltk § 48   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

 
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jori Louhisuo ja Jaakko Santahuhta 
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SAMPOLANTIEN SANEERAUS / KIRJASTON PIHAN PINNANTASAUS 
 
Teknltk § 49 
 

Karvian kunta on pyytänyt tarjousta Sampolantien ja kirjaston pihan saneerauksesta 
kokonaisurakkana Aluetaito Oy:n laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen 13.4.2017 mu-
kaisesti.  
 
Urakkaan sisältyy mm. seuraavia toimenpiteitä: 
 
Sampolantie (urakka-alue: Yhtenäiskoulun piha – Tyyni Tuulion kadun risteysalue): 

• Kadun vanhan asfaltin sekoitusjyrsintä + 100mm murske lisäys 
• KLV:lle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto   
• Nykyisten reunakivien purkaminen ja uudelleen asennus 
• Hulevesiviemäröinti kadun ja KLV:n väliin 
• Vanhojen katuvalojen purkaminen 
• Uusien katuvalojen kaapelointi ja pylväsjalustojen asennus 
• Asfaltointi (erillishinta) 

 
Kirjaston piha: 

• Parkkialueelle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto 
• Nykyisten reunakivien purkaminen ja uusien asentaminen 
• Piha-alueen eteläreunassa olevan kivityksen purkaminen ja uudelleen asen-

taminen 
• Asfaltointi (erillishinta) 

 
 
Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA -hankintakanavassa ja kunnan internet-sivuilla. 
Hankintamenettely on avoin menettely. Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 
26.7.2017 klo.15.00 mennessä.  
 
Liitteet: 

• Suunnitelmapiirustukset 
 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. 
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PÄÄTÖS: 

Lautakunta päätti olla avaamatta tarjouksia, koska halusi tutustua tarkemmin tar-
jousaineistoon. Päätettiin, että aineistoon on lautakunnalla viikko aikaa tutustua, ja 
mikäli lautakunta ei katso tarpeelliseksi tehdä muutoksia tarjouspyyntöaineistoon, 
avataan tarjoukset seuraavassa kokouksessa. Jos lautakunta haluaa tehdä muutoksia 
tarjouspyyntöaineistoon, niin siinä tapauksessa annetut tarjoukset hylätään ja järjes-
tetään uusi tarjouspyyntö. 
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PALVELUASUNNON PIHAN SANEERAUS 
 
Teknltk § 50 
 

Karvian kunta on pyytänyt tarjousta palveluasunnon (Syreeni) pihan saneerauksesta 
kokonaisurakkana Aluetaito Oy:n laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen 13.4.2017 mu-
kaisesti.  
 
Urakkaan sisältyy mm. seuraavia toimenpiteitä: 

• Parkkialueelle tehdään yhden metrin vahvuinen massanvaihto 
• Hulevesiviemäröinti piha-alueen idänpuoleiselle reunalle 
• Asfaltointi (erillishinta) 

 
Hankinnasta on tehty ilmoitus HILMA -hankintakanavassa ja kunnan internet-sivuilla. 
Hankintamenettely on avoin menettely. Urakkatarjoukset on pyydetty toimittamaan 
26.7.2017 klo 15.00 mennessä.  
 
Liitteet: 

• Suunnitelmapiirustukset 
 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta tekee päätöksen urakoitsijan valinnasta ja valitsee kokonaista-
loudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. 

 

PÄÄTÖS: 

Lautakunta päätti olla avaamatta tarjouksia, koska halusi tutustua tarkemmin tar-
jousaineistoon. Päätettiin, että aineistoon on lautakunnalla viikko aikaa tutustua, ja 
mikäli lautakunta ei katso tarpeelliseksi tehdä muutoksia tarjouspyyntöaineistoon, 
avataan tarjoukset seuraavassa kokouksessa. Jos lautakunta haluaa tehdä muutoksia 
tarjouspyyntöaineistoon, niin siinä tapauksessa annetut tarjoukset hylätään ja järjes-
tetään uusi tarjouspyyntö. 
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YHTENÄISKOULUN SIIVOOJAN VALINTA 
 
Teknltk § 51 
 

Karvian entisen yläkoulun siivoustyö hoidettiin ostopalveluna, siivoojan työtehtävien 
hoitamiseen tarvittiin yhden henkilön työpanosta. Yläkoulun laajennus- ja sanee-
raustyöt uudeksi yhtenäiskouluksi tulevat aiheuttamaan tarvetta suuremmalle henki-
lömäärälle siivoustyössä, kun siivottavien tilojen määrä on lisääntynyt ja kiinteistön 
käyttäjämäärä kasvanut merkittävästi. 

Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun aloittaessa siivoustyön henkilöstötarve on 1,5 hen-
kilötyövuotta. 0,5 henkilötyövuotta työtehtäviin on järjestettävissä keittiöhenkilö-
kunnan työtehtävien uudelleenjärjestelyllä, mutta lisäksi on tarve palkata yksi henki-
lö siivoojan työsuhteeseen.   

Uuden siivoojan työsuhde on määräaikainen (31.6.2018 saakka), koska vuoden 2017 
aikana tulee tapahtumaan muutoksia kunnan kiinteistökannassa (koulukiinteistöt), 
mistä ei ole vielä tarkkaa tietoa olemassa. Työpaikkailmoitus on julkaistu, ja 
hakuaikaa työtehtäviin on ollut 26.7. saakka.  
 
Siivoojan työnkuvaan kuuluu pääsääntöisesti Karvian yhtenäiskoulun ylläpitosiivous 
ja kesäaikaan perussiivoustyöt muissa kunnan kiinteistöissä. Työnhaussa arvostetaan 
siivoustyön koulutusta ja aiempaa kokemusta siivoustehtävistä, mutta varsinaista 
koulutusvaatimusta ei ole esitetty.  

 

Liitteet: 
• Työpaikkailmoitus 

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee työpaikkahakemukset ja valitsee niiden perusteella 
siivoojan määräaikaiseen työsuhteeseen. 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta tutustui hakemuksiin ja keskusteli siivoojan valinnasta.  

Siivoojan valinnan käsittelyssä tuli kaksi kannatettu ehdotusta Leena Sarviluoma (Jori 
Louhisuo ehdotti ja Joni Lentovaara kannatti) ja Ritva Matinlauri (Anne Aho ehdotti 
ja Kaija-Riita Törmä kannatti). Koska tuli kaksi kannatettua ehdotusta, päätettiin suo-
rittaa valinta vaalimenettelyllä (suljettu lippuäänestys). Päätettiin, että äänestysli-
pukkeeseen kirjoitetaan sen henkilön nimi, jonka haluaa tulla valituksi siivoojan teh-
tävään. Äänenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat. Vaaleissa annettiin kahdek-
san ääntä ja kaikki äänet oli hyväksyttäviä. Vaaleissa Ritva Matinlauri ja Leena Sarvi-



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 27.7.2017 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

7 
 

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

luoma saivat kumpikin neljä ääntä ja muut ehdokkaat eivät saaneet yhtään ääntä. 
Koska vaalitulos päättyi tasan Ritva Matinlaurin ja Leena Sarviluoman välillä päätet-
tiin heidän osalta vielä suorittaa arvonta. Päätettiin, että sen henkilön nimi joka nou-
see arvonnassa valitaan siivoojaksi ja hävinnyt henkilö valitaan varalla. Arvonnassa 
nousi Ritva Matinlaurin lipuke, joten arvonnan perusteella tekninen lautakunta päät-
ti valita yhtenäiskoulun siivoojaksi määräaikaiseen työsuhteeseen Ritva Matinlaurin 
ja varalle päätettiin valita Leena Sarviluoma 
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LISÄMÄÄRÄRAHAN ANOMINEN YHTENÄISKOULUN RAKENTAMISEEN 
 
Teknltk § 52 
 

Karvian entistä yläkoulua on vuoden aikana laajennettu ja saneerattu uuden yhte-
näiskoulun tarpeisiin. Yhtenäiskouluun siirtyvät esikoulun, kaikkien alakoulujen ja 
yläkoulun oppilaat. 

Vanhan ja uuden rakennuksen yhteensovittaminen aiheutti paljon muutoksia alku-
peräisiin suunnitelmiin, ja näistä muutoksista on aiheutunut rakentamisen aikaisia li-
sätöitä. Lisäksi osa edelliselle vuodelle budjetoiduista menoista toteutuu vasta tä-
män vuoden aikana. Näistä syistä vuodelle 2017 budjetoitu määräraha 2 420 000€ ei 
tule riittämään.  

 

Vuosi Määräraha Toteutuma Erotus
2015 150 000,00 € 27 220,22 € 122 779,78 €
2016 2 050 000,00 € 1 890 770,28 € 159 229,72 €
2017 2 420 000,00 € 2 540 000,00 € -120 000,00 €
Yhteensä 4 620 000,00 € 4 457 990,50 € 162 009,50 €

Yhtenäiskoulun rakentamisen  - ja suunnittelun määrärahat ja toteutuma (Arvio 27.7.2017)

 

Vuoden 2017 määrärahoista on tarkoitus myös hankkia leikki- ja liikuntavälineet joi-
den arvo on n. 220 000€, joten lisämäärärahan tarve on 120 000€ + 220 000€ = 
340 000€  

Menot:
Rakentaminen ja suunnittelu 4 460 000,00 €
Leikki- ja liikuntavälineet 220 000,00 €
Irtokalusteet 200 000,00 €
ICT-laitteet 120 000,00 €
Yhteensä 5 000 000,00 €
Tulot (avustukset):
Tietoverkkojen rakentaminen (Opetushallitus) 18 400,00 €
Lähiliikuntapaikan rakentaminen (AVI) 122 000,00 €
Ässä-kenttä (S-ryhmä) 10 000,00 €
Yhteensä 150 400,00 €
Yhteensä:
Menot 5 000 000,00 €
Tulot 150 400,00 €
Netto 4 849 600,00 €

Yhtenäiskoulun kokonaiskustannukset: (Arvio 27.7.2017)
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Kunnanvaltuuston hyväksymä (KV 28§, 13.6.2016) kustannusarvio oli 4 740 000€, jo-
ten hankkeen menomäärärahojen ylitys on n. 260 000€ ja netto toteutuman ylitys 
on 110 000€.   

 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanvaltuustolta 340 000€ lisämäärärahaa yh-
tenäiskoulun rakennustöihin.  

 

PÄÄTÖS: 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
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VAPAA-AJAN ASUNTOJEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS 
PYSYVÄÄN ASUMISEEN 
 
Teknltk § 43 
 
  

Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin 1.5.2017 mm. poikkeamislupakäsittelyn osalta 
siten, että vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muutos pysyvään asuinkäyttöön 
soveltuvaksi ratkaistaan tästä lähtien sen kunnan päätöksellä, jossa kyseinen kiinteistö 
sijaitsee.  
Karviassa vapaa-ajanasuntoja on hyvin monen tasoisia ja niiden sijainti vaihtelee suuresti. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä rakennusjärjestys asettavat omat reunaehtonsa 
käyttötarkoituksen muuttamisen perusteiksi, mutta on myös syytä pohtia, mitä 
ominaisuuksia vapaa-ajanasunnoilta on vaadittava, että käyttötarkoituksen muuttaminen on 
järkevää Karvian kunnan kannalta.  
Rakennustarkastaja tuo kokoukseen oheismateriaalia keskustelun pohjaksi. 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Lautakunta keskustelee aiheesta ja antaa ohjeistusta rakennustarkastajalle. 

 
PÄÄTÖS: 
Asian käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 
 
_____________________________________________________________ 
 
Teknltk § 53 

 

PÄÄTÖS: 

Lautakunta kävi monipuolista keskustelua aiheesta. Rakennustarkastajalle annettiin 
ohjeistusta lupa-asioiden käsittelyyn.  
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 54 
 

1. Karvian 4H:n anomus heinäkuun vuokran perumisesta Nelis-Cafen osalta 
o Karviatalo on heinäkuun suljettuna, ja näin ollen 4H:n ylläpitämä Nelis-

Cafe, jonka tilat yhdistys on kunnalta vuokrannut, on kannattamaton-
ta pitää avoinna. 4H on anonut, että heinäkuun vuokra jätettäisiin pe-
rimättä. Lautakunta totesi, että tekninen lautakunta ei voi tasapuoli-
suuden nimissä antaa yhdelle vuokralaiselle erioikeutta vuokratto-
maan kuukauteen.  

2. Tuotiin tiedoksi lautakunnalle, että Karvian yhtenäiskoulu Opinpolun kaikille 
avoimet avajaiset pidetään 2.9. Lisäksi tekninen lautakunta kutsutaan myös 
tätä aiemmin pidettävään harjakaistilaisuuteen.  

3. Lautakunnassa keskusteltiin Muistontielle rakennettavista taloista, joiden ra-
kennustyöt ovat pitkään olleet kesken ja rakenteet osittain säiden armoilla. 
Nyt rakennustyöt jatkuvat, ja lautakunta on saanut kuntalaisilta huolestunei-
ta yhteydenottoja koskien talojen rakenteiden kuntoa. Lautakunta kehotti ra-
kennustarkastajaa selvittämään tilannetta. 

4. Puheenjohtaja muistutti kokouskäytännöistä. Kokoukseen liittyvien materiaa-
lien käsittelyyn on lautakunnalle varattava seitsemän päivää aikaa. Keskustel-
tiin myös muista sovituista käytännösitä.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Teknltk § 55 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja va-
litusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
 
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
27.7.2017 

Pykälät 
47- 55 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 47, 48, 52, 53, 54.2,  54.3, 54.4, 55 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 
§:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 49, 50, 51, 54.1 

 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: 49, 50, 51, 54.1 

 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:     8.8 .2017          
Pöytäkirjanotteet on postitettu __8___/__8____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: - 
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: - 
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  
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- 300.000 € erityiset palveluhankinnat 
- 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 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 27.7.2017 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

16 
 

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

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. 
 

 
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 
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