
 
 
 

 
 
TEKNINEN LAUTAKUNTA 7 / 2017 
 
Aika:  Torstai 3.8.2017 klo 18:00-18:57 
 
Paikka:  Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä:  Jyrki Koivumäki  puheenjohtaja 
 Joni Lentovaara jäsen 
 Jaakko Santahuhta jäsen 
 Kaija-Riitta Törmä jäsen 
 Jaana Vähäsavo jäsen 
 Paula Lamminmäki varajäsen 
 
Poissa:  Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja 
 Anne Aho  jäsen 
 Jori Louhisuo jäsen  
 Anne-Marie Viitala jäsen 
 
Muut läsnäolleet:   
  
 Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari 
 Marianne Ojala rakennustarkastaja 
 Veijo Kaskimäki kunnanhallituksen edustaja 
 Voitto Raita-aho kunnanhallituksen puheenjohtaja 
 
 
Asiat: § 56-61 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus:   
  
 Pöytäkirja on tarkastettu 16.8.2017 
 
Nähtävänä olo: 
   
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Teknltk § 56   
 

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 § 57   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija-Riitta Törmä ja Jaana Vähäsavo. 
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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 mukaisesti.  
 
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 asentaminen 
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 kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. 
 
PÄÄTÖS: 
Lautakunta päätti olla avaamatta tarjouksia, koska halusi tutustua tarkemmin tarjousaineistoon. 
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 järjestetään uusi tarjouspyyntö. 
 
Lautakunta päätti, että Sampolantien osalta suunnitelmat tullaan hylkäämään. Lautakunta alkaa 
valmistella uutta suunnitelmaa.  
 

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

Teknltk § 58 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta päättää, hyväksytäänkö kirjaston pihan suunnitelma. Mikäli hyväksytään, 
avataan tarjoukset ja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen anta-
nut urakoitsija. 

 

PÄÄTÖS: 

Kirjaston pihan osalta suunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin avata tarjouskirjeet.  

Tarjouksia on annettu kolme kappaletta, tarjoajina Ykkösinfra oy Kuopiosta sekä kar-
vialaiset Tmi Vesa Hietikko ja Veljekset Anttila ky. Tarjoushinnat taulukoituna: 

 Maanrakennus-
työt 

Asfaltointi Yhteensä 

Ykkösinfra oy 53 400€ 16 500€ 69 900€ 

Tmi Vesa Hietikko 27 600€  5 000€ 32 600€ 

Veljekset Anttila ky 16 180€ - - 

  

Lautakunta keskusteli tarjouksista. Veljekset Anttila ky ei ollut yksilöinyt asfaltoinnin 
hintaa, vaikka tarjouspyynnössä asia oli selvästi mainittu. Puheenjohtaja totesi, että 
koska Veljekset Anttila ky:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukaisesti laadittu, on se 
hylättävä puutteellisena. 

Jäljelle jääneistä tarjouksista Tmi Vesa Hietikon tarjous on selvästi Ykkösinfra oy:n 
tarjousta edullisempi, mutta se ylittää kuitenkin hankkeeseen budjetoidun investoin-
tisumman 20 000€ selkeästi. Mikäli tarjous hyväksytään kokonaisuutena, on hank-
keeseen anottava kunnanvaltuustolta lisämäärärahaa. 

Puheenjohtaja teki ehdotuksen, että Tmi Vesa Hietikon tarjous hyväksytään maanra-
kennustöiden osalta ja anotaan lisämäärärahaa asfaltointia varten. Mikäli lisämäärä-
rahaa ei myönnetä, jätetään piha asfaltoimatta.  

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen ja esittää kun-
nanhallituksen kautta kunnanvaltuustolle 15 000€ lisämäärärahan myöntämistä Kir-
jaston pihan asfaltointiin ja osittain pihan maanrakennustöihin. 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 3.8.2017 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

5 
 

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

PALVELUASUNNON PIHAN SANEERAUS 
 
Teknltk § 50 
 
Karvian kunta on pyytänyt tarjousta palveluasunnon (Syreeni) pihan saneerauksesta kokonaisurakkana 
Aluetaito Oy:n laatimien tarjouspyyntöasiakirjojen 13.4.2017 mukaisesti.  
 
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 kokonaistaloudellisesti 
edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan. 
 
PÄÄTÖS: 
Lautakunta päätti olla avaamatta tarjouksia, koska halusi tutustua tarkemmin tarjousaineistoon. 
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 järjestetään uusi tarjouspyyntö. 
 
Pöytäkirja vielä tarkastamatta tämän päätöksen osalta 27.7.2017. 

_____________________________________________________________ 

Teknltk § 59 
 

PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Lautakunta päättää, hyväksytäänkö palveluasunnon pihan suunnitelma. Mikäli hy-
väksytään, avataan tarjoukset ja valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjo-
uksen antanut urakoitsija. 

 

PÄÄTÖS: 

Palveluasunnon pihan osalta suunnitelma hyväksyttiin ja päätettiin avata tarjouskir-
jeet. 
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Karvia    .   .       ________________ 
Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Tarjouksia on annettu kolme kappaletta, tarjoajina Ykkösinfra oy Kuopiosta sekä kar-
vialaiset Tmi Vesa Hietikko ja Veljekset Anttila ky. Tarjoushinnat taulukoituna: 

 Maanrakennus-
työt 

Asfaltointi Yhteensä 

Veljekset Anttila ky 21 900€ - - 

Ykkösinfra oy 122 800€ 13 000€ 135 800€ 

Tmi Vesa Hietikko 34 000€ 8 000€ 42 000€ 

  

Lautakunta keskusteli tarjouksista. Veljekset Anttila ky ei ollut yksilöinyt asfaltoinnin 
hintaa, vaikka tarjouspyynnössä asia oli selvästi mainittu. Puheenjohtaja totesi, että 
koska Veljekset Anttila ky:n tarjous ei ole tarjouspyynnön mukaisesti laadittu, on se 
hylättävä puutteellisena. 

Jäljelle jääneistä tarjouksista Tmi Vesa Hietikon tarjous on selvästi Ykkösinfra oy:n 
tarjousta edullisempi, mutta se ylittää kuitenkin hankkeeseen budjetoidun investoin-
tisumman 20 000€ selvästi. Puheenjohtaja ehdotti, että kaikki tarjoukset hylätään, 
koska investointiin varattu raha ei tule riittämään. Lautakunta päätti yksimielisesti 
hyväksyä puheenjohtajan ehdotuksen.  
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 60 
 

1. Veijo Kaskimäki kertoi, että tulevan yhtenäiskoulun keittäjä Liisa Hiitti oli ottanut 
yhteyttä koskien yhtenäiskoulun siivouksen järjestelyjä. On päätetty, että yhte-
näiskoululle palkatun siivoojan apuna toimii yksi keittiöhenkilökunnan jäsen, jol-
loin siivouksen henkilömitoitus on 1,5 henkilöä. Hiitti on kuitenkin sitä mieltä, et-
tä koulun kolmen keittäjän työaika ei tule riittämään siivouksessa avustamiseen. 

o Puheenjohtaja Jyrki Koivumäki kertoi keskustelleensa samasta asiasta Lii-
sa Hiitin kanssa. Puheenjohtaja ja kunnanrakennusmestari kertoivat, että 
kun siivoojan palkkaamisesta päätettiin, ei ollut tiedossa tuntikehystä, ei-
kä voitu riittävän tarkasti arvioida, minkälainen siivouksen todellinen tar-
ve tulee olemaan. Tilanteessa on poikkeuksellisen paljon epävarmuusteki-
jöitä, ja tarkoituksena onkin, että koulutyö lähtee käyntiin tällä henkilö-
määrällä, mutta kun käytäntö osoittaa siivoustyön todellisen mitoituksen, 
on mahdollista hankkia siivoukseen lisäapua. Voitto Raita-aho toi esille 
oman näkemyksensä, että siivouksen henkilömitoituksen tarve tulee to-
dennäköisesti olemaan 1,5-2 henkilöä.  

2. Ehdotettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 21.8.   
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Teknltk § 61 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja va-
litusosoitus. 
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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 
Karvia    .   .       ________________ 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
 
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
3.8.2017 

Pykälät 
56-61 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 56, 57, 60, 61 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 58, 59 

 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: 58, 59 

 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 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: 42,  
 

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 

 

 
 

mailto: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 
- 400.000 € terveydenhoito –ja sosiaalipalvelut 
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Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

- 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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