
TEKNINEN LAUTAKUNTA 2 / 2018 
 
Aika:  Maanantai 19.3.2018 klo 19:18-21:37 
 
Paikka:  Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone 
 
Läsnä:  Jyrki Koivumäki  puheenjohtaja 
 Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja 
 Maija Ilmari  jäsen 
 Joni Lentovaara jäsen 
 Jori Louhisuo jäsen 
 Jaakko Santahuhta jäsen 
 Jaana Vähäsavo jäsen (poistui 20:20) 
 Kaija Ohrankämmen varajäsen 
 Johanna Välimäki varajäsen  
  
 
Poissa:  Anne Aho  jäsen 
 
Muut läsnäolleet:   
  
 Jaakko Kallioniemi kunnanrakennusmestari 
 Marianne Ojala rakennustarkastaja 
 Veijo Kaskimäki kunnanhallituksen edustaja 
 Voitto Raita-aho kunnanhallituksen puheenjohtaja 
  
 
Asiat: § 13-18 
 
 
Pöytäkirjan tarkastus:   
  
 Pöytäkirja on tarkastettu 26.3.2018  
 
Nähtävänä olo:  
   
 Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä kunnantalolla 26.3.2018 
 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 

Tekninen lautakunta 19.3.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

1 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

ESITYSLISTA 

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN 2 

SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 – LAUSUNTO EHDOTUSVAIHEEN 

AINEISTOISTA 3 

KIRKONKYLÄN ALAKOULUN KÄYTTÖ HARRASTETILOINA 5 

MUUT ASIAT 6 

OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 8 

 

 

   



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 

Tekninen lautakunta 19.3.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 

 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

2 

 

Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

Ennen kokouksen alkua Pohjois-Satakunnan aluearkkitehti Ilmari Mattila kertoi lautakunnalle 

kaavoituksen perusperiaatteista ja ajankohtaisista kaavoitukseen liittyvistä asioista.  

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Tekn. ltk. § 13   

 

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. § 14   

 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Ohrankämmen ja Jaakko Santahuhta. 
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SATAKUNNAN VAIHEMAAKUNTAKAAVA 2 – LAUSUNTO 

EHDOTUSVAIHEEN AINEISTOISTA 

 

Rakltk 15. 3. 2017 § 21  
 
Satakuntaliiton maakuntahallitus hyväksyi Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 
valmisteluvaiheen aineiston, päätti asettaa aineiston julkisesti nähtäville ja pyytää 
aineistosta lausunnot (MH 28.11.2016/§142 ja MH 15.12.2016/§157). 
 
Satakunnan vaihemaakuntakaavassa 2 teemana on energiantuotanto; turve, bioenergia ja 
mahdollisesti tuulivoimatuotanto ja aurinkoenergia. Muita teemoja ovat soiden 
moninaiskäyttö (kasvuturve, soiden suojelu ja virkistyskäyttö), kauppa, maisema-alueet ja 
rakennetut kulttuuriympäristöt. Suunnittelualueeseen kuuluvat kaikki Satakunnan kunnat. 
Aineisto on asetettu maankäyttö ja rakennuslain 62 §:n ja –asetuksen 30 §:n mukaisesti 
julkisesti nähtäville 1.2.-3.3.2017 väliseksi ajaksi. Kunnan tulee antaa lausunto Satakunnan 
vaihemaakuntakaavan 2 valmisteluaineistosta 7.4.2017 mennessä.   
 
Kaava- aineisto on nähtävissä kunnanvirastolla sekä osoitteessa: 
http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2  
 
RT:N PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Rakennuslautakunta hyväksyy rakennustarkastajan laatiman lausunnon (liitteenä) ja päättää 
esittää lausuntoa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarvittaessa 
kunnanhallitus voi täydentää lausuntoa.  

 
Lausunnossaan rakennuslautakunta mm. kritisoi maisema-alueiden lisäyksiä ja niiden 
kaavamerkintöjä, mitä rakennuslautakunta vaatii poistettavaksi maakuntakaavasta. Lisäksi 
kaava-aineistossa on esitetty liian vähän uusia turvetuotantoalueita.  

 
PÄÄTÖS: 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.  

________________________________________________________________ 
 
KH 27.3.2017 § 56 
 
Kunnanhallituksen kokouksessaan 6. 3. 2017 nimeämät henkilöt käyvät keskustelemassa 
Satakuntaliitossa vaihemaakuntakaavasta 30. 3. 2017. 

 
KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Kunnanhallitus hyväksyy rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon. 
 
PÄÄTÖS: 
Kunnanhallitus hyväksyi rakennuslautakunnan hyväksymän lausunnon kunnanhallituksen 
päättämin tarkistuksin. Kunnanhallitus antoi evästystä neuvottelijoille tapaamiseen 
Satakuntaliiton kanssa 30.3.2017. 

 

 

 

http://www.satakuntaliitto.fi/valmisteluvmk2
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Tekn. ltk. § 15 

 

Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen aineistosta oli keväällä 

2017 jätetty Satakuntaliittoon noin 250 erillistä sekä kaksi useamman sadan allekirjoit-

tajan mielipidettä, joista toinen koski Kokemäen Sääksjärveen kohdistuvia vesistövai-

kutuksia ja toinen Karvian maakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (250 allekir-

joittajaa).  

Karvian kunnan edustajia on käynyt Satakuntaliitossa neuvottelemassa Satakunnan 

toisen vaihemaakuntakaavan laatimiseen liittyen 30.3.2017 ja 19.9.2017, ja Satakunta-

liiton vt. maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä vieraili Karviassa 18.4.2017. Lisäksi vai-

hemaakuntakaava, erityisesti sen maisema-aluemerkinnät ovat puhuttaneet laajasti eri-

laisissa tilaisuuksissa ja saaneet paljon kritiikkiä. Neuvotteluja Satakuntaliitossa on 

käyty myös muiden Satakunnan kuntien kanssa, sekä viranomaisneuvotteluja ympäris-

töministeriön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Museoviraston ja Satakunnan Mu-

seon edustajien kesken.   

Valmisteluvaiheen lausuntojen ja neuvottelujen jälkeen Satakuntaliiton maakuntahalli-

tus on 22.1.2018 §13 hyväksynyt Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 ehdotusvaiheen 

1 aineiston, ja pyytänyt siitä lausuntoa Karvian kunnalta. Ehdotusvaiheen materiaali 

on kokonaisuudessaan julkaistu Satakuntaliiton kotisivuilta. 

Teknisen lautakunnan kokoukseen on kutsuttu aluearkkitehti Ilmari Mattila, joka ker-

too lautakunnalle vaihemaakuntakaavoituksen vaiheista. Viranhaltijatyönä on laadittu 

lausunto Satakunnan toisen vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta. Lau-

sunnossa todetaan mm. että Karvian kunta hyväksyy vaihemaakuntakaavaehdotukseen 

muutetun maisema-aluemerkinnän, mutta pitää turpeentuotannolle kaavoitettuja aluei-

ta edelleen liian vähäisinä.  

Oheismateriaalina lautakunnalle lausunto liitteineen.  

RAKENNUSTARKASTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta hyväksyy viranhaltijatyönä laaditun lausunnon Satakunnan toisen 

vaihemaakuntakaavan ehdotusvaiheen aineistosta (liitteenä) ja päättää esittää lausun-

toa kunnanhallitukselle käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Tarvittaessa kunnanhallitus 

voi täydentää lausuntoa. 

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle lausunnon hyväksymistä pää-

tösehdotuksen mukaisesti. 
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KIRKONKYLÄN ALAKOULUN KÄYTTÖ HARRASTETILOINA 

 

Tekn. ltk. § 16 

 

Kirkonkylän entistä alakoulua on koulutoiminnan loppumisen jälkeen suunniteltu käy-

tettävän erilaisten harrastustoimintojen kokoontumistiloina. Useampia luokkatiloja on 

kaavailtu Petäjä-opiston kurssitoiminnan käyttöön, ja toimintojen sijoittelua on pohdit-

tu viranhaltijatyönä kuunnellen niin Petäjä-opiston henkilökuntaa kuin harrastustoi-

mintaan osallistuvia kuntalaisiakin. Petäjä-opiston kurssitoimintaa on tähän asti järjes-

tetty Meijeri-Willelän vanhassa rivitalossa, jossa on kuitenkin mm. ahtaista tiloista ja 

käyttövuoroista johtuvia ongelmia.  

Lisäksi koulurakennuksen tiloihin on kaavailtu niin nuorisotiloja kuin Olohuonetta, 

jolla tarkoitetaan kaikkien kuntalaisten matalan kynnyksen kokoontumispaikkaa. Kou-

lun monipuoliset tilat ja erilaiset luokkahuoneet on pyritty jakamaan tasapuolisesti si-

ten, että eri toimintoihin liittyvät tilavaatimukset täytetään mahdollisuuksien mukaan.  

Viranhaltijatyönä on arvioitu tilamuutosten aiheuttamia kustannuksia. Kustannusar-

viot ja tilasuunnitelmat lähetetään lautakunnalle oheismateriaalina ennen kokousta.    

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta keskustelee suunnitelmista ja niiden aiheuttamista kustannuksis-

ta. 

 

PÄÄTÖS:   

Lautakunta keskusteli rakennuksen tulevasta käytöstä ja kertoi näkemyksiään suunni-

telmista. Päätettiin, että suunnitelmia jatketaan esitellyn mukaisesti korjaten vain tar-

vittavat kohteet ja hyödyntäen mahdollisimman hyvin kunnan omistamaa irtaimistoa. 

Vanhojen vesijohtojen uusimista tulevien pintaremonttien aikana pidettiin järkevänä. 

Suunnitelmia viedään eteenpäin viranhaltijatyönä ja seuraavaan kokoukseen tuodaan 

tarkennettuja suunnitelmia ja laskelmia.  
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MUUT ASIAT 

 

Teknltk § 17 

  

1. Hyvinvointikartoitus, teknisen toimen osuus 

 Kunnanrakennusmestari toi lautakunnalle tiedoksi vakuutusyhtiön tekemän 

hyvinvointikartoituksen tuloksia. 

2. Sampolantien linjaus 

 Keskusteltiin Sampolantien liikennejärjestelyjen uudistamiseksi tehdystä 

suunnitelmasta. Päätettiin palata suunnitelman muokkaukseen seuraavassa 

kokouksessa. 

3. Ylä-Satakunnantien KLV 

 Keskusteltiin aiemmin laaditusta kevyen liikenteen väylän suunnitelmasta. 

Päätettiin jatkaa laaditun alustavan suunnitelman kehittämistä, johon lisä-

tään tarvittaviin kohtiin suojatiet. Luonnoksen avulla kuullaan asukkaita, 

jotka asuvat suunnitellun kevyen liikenteen väylän välittömässä läheisyy-

dessä. 

4. Mattilantien liittymä 

 Keskusteltiin Mattilantien liittymän uudistamiseksi tehdystä suunnitelmas-

ta. Todettiin suunnitelmassa esitetyn suojatieyhteyden lisäämisen Karvian-

tien yli olevan liikenneturvallisuutta parantava ja suositeltava, mutta liitty-

män läheisyydessä sijaitsevan keskisaarekkeellisen sivuttaissiirtymän ole-

van kuntalaisten keskuudessa jo lähtökohtaisesti huonoksi ratkaisuksi koet-

tu, ja ajan kuluessa tien painuminen toisesta reunastaan on lisännyt ratkai-

sun moitittavuutta. Lautakunta päätti lähteä esittämään sivuttaissiirtymän 

poistamista ja uuden suojatieyhteyden rakentamista. 

5. Uunimäen hallista puretusta vanhasta nosto-ovesta on tehty tarjous, jonka hyväk-

symisestä kunnanrakennusmestari kysyi lautakunnalta. Lautakunta hyväksyi esite-

tyn tarjouksen. 

6. Kunnanrakennusmestari on palkannut kahdeksi viikoksi rakennustyöntekijän esit-

tävien taiteiden katsomon rakennustyömaalle talkooväen avuksi. Tekniselle lauta-

kunnalle tuotiin tiedoksi, että kunnanrakennusmestari on päättänyt jatkaa työsopi-

musta kahdella viikolla. Lautakunta piti työsopimuksen solmimista hyvänä asiana 

ja välitti katsomotyömaan talkooväelle kiitoksia tähän asti tehdystä hyvästä työstä. 

7. Kari Tuuliniemi kysyi yhtenäiskoulun ilmanvaihtoon liittyneiden ongelmien korja-

uksesta, josta suunnittelijoiden ja asentajien edustajat olivat kertomassa kunnan-

hallituksen kokouksessa 12.2.2018. Kunnanrakennusmestari kertoi, että korjaukset 

on tehty hiihtolomaviikolla ja koneet ovat nyt toiminnassa.  
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8. Sovittiin seuraavan kokouksen päivämääräksi keskiviikko 28.3.2018 klo 18. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 

 

Tekn. ltk. § 18 

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-

tusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 

 
 
 

 

Karvian kunta 

Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 

19.3.2018 

Pykälät 

13-18 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

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

Pykälät: 13, 14, 15, 16, 17.1, 17.2, 17.3, 17.7, 17.8, 18 

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

mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 

Pykälät: 17.4, 17.5, 17.6 

 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:  17.4, 17.5, 17.6 

 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: 

Karvian kunta, tekninen lautakunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 KARVIA 

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

päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.  

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

tämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäville:        .2017          

Pöytäkirjanotteet on postitettu _____/______20_____ 
 

                                                                                                      Tiedoksiantaja: 
 
 

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

oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 

kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen ja 

valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 

Kunnallisvalitus (valitusaika 30 päivää), valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Pykälät:  

Valitusviranomainen, jolle valitus tehdään  

Turun hallinto-oikeus 

PL 32 

20101 TURKU  

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, Turku 

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

Pykälät:  

 

Hankintapäätös Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista 

hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankinta-

oikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää 

hankintalain 15 §:n mukaisen kynnysarvon. 

Pykälät: - 

Valitus markkinaoikeuteen (valitusaika 14 päivää), pykälät 

Markkinaoikeus 

Radanrakentajantie 5 

00520 HELSINKI 

puh. 010 364 3300 

Faksi 010 364 3314 

Sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 
 

 

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 puo-

lesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta oikaisuvaatimus-/valitusaika on luettava. 

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 

Oikaisuvaatimus-

/valitusasiakirjojen 

toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimus-

/valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin väli-

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

timus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 

OIKAISUVAATIMUSOHJE HANKINTALAIN 15 §:N MUKAISISSA KANSALLISEN KYNNYSARVON YLIT-

TÄVISSÄ HANKINNOISSA 
 

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

 

I  Oikaisuohje Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun 

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

 

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

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 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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Otteen pöytäkirjasta todistaa oikeaksi. 

Karvia    .   .       ________________ 

Pöytäkirjanpitäjä/Arkistonhoitaja 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


