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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Tekn. ltk. § 63   
 

Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun 
enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. 

 

PÄÄTÖS: 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
 
 
 
 

PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 
Tekn. ltk. § 64   
 

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 

PÄÄTÖS: 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Santahuhta ja Kari Tuuliniemi. 
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SIIVOUSTYÖNTEKIJÖIDEN VALINTA 
  

Tekn. ltk. § 47 
 
Teknisen toimeen siivoustyöntekijä  on jättänyt 23.5.2018 irtisanomisilmoituksen, jossa 
ilmoittaa irtisanoutuvansa Karvian kunnan työsuhteesta 1.12.2018 eläkkeelle siirtymisen 
vuoksi. Siivoustyöntekijän toimenkuvaan on kuulunut Karviatalon, urheilutalon ja 
paloaseman, urheilukentän huoltorakennuksen, kirjaston, vanhan kunnantalon sekä 
jätevedenpuhdistamon valvomon siivoustyöt. Työtä on tehty parityönä toisen 
siivoustyöntekijän kanssa. 
Liitteet: 
Siivoustyöntekijän irtisanomisilmoitus 23.5.2018 
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Tekninen lautakunta päättää anoa kunnanhallitukselta täyttölupaa siivoustyöntekijän 
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  
Siivoojan työtehtäviin kuuluu pääsääntöisesti siivoustyöt Karviatalolla, urheilutalolla ja 
paloasemalla, urheilukentän huoltorakennuksella, kirjastossa, vanhalla kunnantalolla sekä 
jätevedenpuhdistamon valvomossa. Siivoustyö suoritetaan parityönä toisen 
siivoustyöntekijän kanssa. 
Myönteisen täyttöluvan myötä siivoustyöntekijän työpaikka laitetaan avoimeen hakuun. 
 
PÄÄTÖS: 
 
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 
 

 Tekn. ltk. § 58 
 

Kunnanhallitus on päätöksenään §105 myöntänyt täyttöluvan kahden siivoustyöntekijän 
palkkaamiseen vakituiseen työsuhteeseen.  
Siivoustyöntekijöiden työpaikasta on ilmoitettu paikallisessa sanomalehdessä ja Karvian 
kunnan ja työvoimatoimiston internet-sivuilla. Kirjalliset hakemukset on pyydetty 
toimittamaan tekniselle lautakunnalle 1.8.2018 klo 15 mennessä. 
Siivoustyöntekijöitä valitaan kaksi. Ensimmäisen tehtäväalueeseen kuuluu pääsääntöisesti 
Karvian kunnantalon ylläpitosiivous, toisen tehtäväalue käsittää ylläpitosiivouksen kunnan 
seuraavissa kiinteistöissä: Karviatalo, Urheilutalo, Paloasema, Kirjasto, urheilukentän 
huoltorakennus sekä jätevedenpuhdistamon valvomo. Lisäksi molempien 
siivoustyöntekijöiden tehtävänkuvaan kuuluu kesäaikaan perussiivoustyöt muissa kunnan 
kiinteistöissä sekä tarvittaessa tuuraaminen loma-aikoina. Molemmat työpaikat ovat 
täysipäiväisiä, työaika on arkisin tehtävää päivätyötä. 
 
Liitteet: 
Työpaikkailmoitus 
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KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Tekninen lautakunta valitsee hakijoiden joukosta tarvittavan määrän soveltuvia henkilöitä 
haastateltavaksi. Molempien työpaikkojen haastattelut hoidetaan samalla kerralla. 
Työpaikkailmoituksessa on pyydetty ilmoittamaan, mikäli hakemus koskee vain toista 
työpaikkaa.  
 
PÄÄTÖS: 
Siivoustyöntekijöiden paikkaa oli hakenut yhteensä 21 henkilöä, joiden hakemuksia käsiteltiin 
kokouksessa. Tekninen lautakunta päätti hakemuksien käsittelyn jälkeen pyytää viittä (5) 
hakijaa haastatteluun. Haastattelut pidetään torstaina 9.8.2018 klo 17 alkaen. 
 
Lautakunta tutustui haastateltavien hakemuksiin ja keskusteli haastateltaviksi kutsuttavien 
valinnasta.   
 
Pöytäkirjan liitteenä on luettelo työpaikan hakijoista ja haastatteluun valituista henkilöistä.  
 

 
Pöytäkirjamerkintä 1: Maija Ilmari ja Joni Lentovaara poistuvat esteellisyyssyistä pykälän 
käsittelyn ajaksi. 18:13-19:30, koska he olivat esteellisiä käsittelemään asiaa (työnhakijoina 
oli lähisukua olevia henkilöitä). 
 

 
Tekn. ltk. § 65 

 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta valitsee haastateltujen joukosta kaksi siivoustyöntekijää, josta 
toisen päätoimialueena on kunnantalon siivoustyöt ja toisen päätoimialueena on Kar-
viatalo, urheilutalo, paloasema, kirjasto, urheilukentän huoltorakennus sekä jäteve-
denpuhdistamon valvomo.   

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta haastatteli ennen kokouksen alkua viisi (5) työnhakijaa.  

Lautakunta päätti suorittaa suljetun lippuäänestyksen, jossa valitaan työntekijä mo-
lempiin työpaikkoihin sekä molempiin yksi varahenkilö. Vaalissa olivat mukana kaik-
ki työpaikkoja hakeneet henkilöt.  

Kunnantalon siivoustyöntekijän vaalissa Armi Anttila sai viisi (5) ääntä. Karviatalon 
ja muiden mainittujen kiinteistöjen siivoustyöntekijän vaalissa Heidi Pihlajaniemi sai 
neljä (4) ääntä ja Anja Nivus yhden (1) äänen.  

Kunnantalon siivoustyöntekijän varahenkilön vaalissa ääniä saivat Anja Nivus neljä 
(4) ja Sarita Niemenmaa yhden (1). Karviatalon siivoustyöntekijän varahenkilön vaa-
lissa ääniä saivat Anja Nivus neljä (4) ja Kerttu Leppänen yhden (1).  
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Lautakunta päätti valita kunnantalon siivoustyöntekijäksi Armi Anttilan, varahenki-
löksi valittiin Anja Nivus. Karviatalon sekä muiden mainittujen kiinteistöjen siivous-
työntekijäksi lautakunta päätti valita Heidi Pihlajaniemen, varahenkilöksi valittiin An-
ja Nivus. 

Mikäli valitut henkilöt eivät ota työtä vastaan, kokoontuu lautakunta tekemään uuden 
päätöksen. 

   

 

 

Pöytäkirjamerkintä: Joni Lentovaara oli esteellisenä poissa tämän pykälän käsittelyn 
ajan, koska työnhakijoiden joukossa oli hänelle läheistä sukua oleva henkilö.  

 

 

 

 

Ote pöytäkirjasta: 
Työpaikkoja hakeneet henkilöt 
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KATSELMUKSEN TULOKSET 
 
Tekn. ltk. § 48 

 
Tekninen lautakunta suoritti keskiviikkona 9.5.2018 Karvian kunnan alueella katselmuksen, 
jossa tarkasteltiin kuntakuvaa ja kartoitettiin ensisijaisesti romahtamisvaarassa olevia tai 
muuten terveydelle ja turvallisuudelle haitallisia rakennuksia ja rakennelmia. Lisäksi tehtiin 
muita huomioita.  
 
KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 
Tekninen lautakunta käsittelee viranhaltijatyönä kerätyn koosteen katselmuspäivän 
havainnoista ja päättää, minkä kiinteistöjen omistajia on syytä kehottaa korjaamaan tai 
purkamaan turvallisuudelle tai terveydelle vaarallisia rakennuksia tai suorittamaan muita 
kiireellisiä toimenpiteitä kiinteistönsä alueella.  

 
 PÄÄTÖS: 
 Tämän pykälän käsittely päätettiin siirtää seuraavaan kokoukseen. 

 

Tekn. ltk. § 66 
 

KUNNANRAKENNUSMESTARIN PÄÄTÖSEHDOTUS: 

Tekninen lautakunta käsittelee viranhaltijatyönä kerätyn koosteen katselmuspäivän 
havainnoista ja päättää, minkä kiinteistöjen omistajia on syytä kehottaa korjaamaan tai 
purkamaan turvallisuudelle tai terveydelle vaarallisia rakennuksia tai suorittamaan 
muita kiireellisiä toimenpiteitä kiinteistönsä alueella.  

 

PÄÄTÖS: 

Tekninen lautakunta käsitteli katselmuksen tuloksia. Lautakunta päätti lähestyä kir-
jeellä niitä kiinteistönomistajia, joiden kiinteistöt ovat purkukuntoisia ja voivat aiheut-
taa vaaraa asukkaiden ja ympäristön turvallisuudelle.  
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TEKNISEN LAUTAKUNNAN VUODEN 2018 TALOUSARVION 
TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2018 
 
Tekn. ltk. § 67  
 

Karvian kunnan sisäisen valvonnan ohjeen mukaan talousarvion toteutumista 
seurataan ja raportoidaan. Talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 
voidaan todeta, että käyttötalouteen myönnetyistä määrärahoista 30.6.2018 mennessä 
on käytetty 51 % (797 658 €) ja tuloja on kertynyt 43 % (407 487 €). Investointeihin 
myönnetyistä määrärahoista 30.6.2018 mennessä on käytetty 13 % (91 219 €). 
 
Liitteet: 

• Käyttötalouden ja investointien toteutuminen ajalla 1.1. – 30.6.2018. 
 
 
PÄÄTÖSEHDOTUS: 
 
Tekninen lautakunta merkitsee tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalta 
1.1. – 30.6.2018. 

 
 
PÄÄTÖS: 
 
Tekninen lautakunta merkitsi tiedoksi selvityksen talousarvion toteutumisesta ajalla 
1.1. - 30.6.2018. 
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MUUT ASIAT 
 
Teknltk § 68 

  

1. Keskusteltiin kunnantalon alakertaan suunnitellusta ryhmäperhepäiväkodista. 
Kunnanrakennusmestari selvitti, että uusi järjestely ei nykyisen tiedon mukaan ai-
heuta tekniselle toimelle muita toimenpiteitä kuin pienehköjä kalusteasennuksia.  
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OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 
 
Tekn. ltk. § 69  

  

Pöytäkirjaan ja pöytäkirjasta annettaviin otteisiin liitetään oikaisuvaatimusohje ja vali-
tusosoitus. 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Liite pöytäkirjaan 
 
 
 

 

Karvian kunta 
Tekninen lautakunta 

Kokouspäivämäärä 
9.8.2018 

Pykälät 
63-69 

 
 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat 

-yksinomaan valmistelua, täytäntöönpanoa tai kokouksen järjestäytymistä (KuntaL 136 §) 
Pykälät: 63, 64, 67, 68, 69 

 Seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla, koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 
mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus. 
Pykälät: 65, 66  

 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: 65, 66 

 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:        .2018          
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.  
 



KARVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä                        Sivu 
Tekninen lautakunta 9.8.2018 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  Pöytäkirjanpitäjän nimikirjaimet 
 Lautakunta Hallitus Valtuusto 

13 

 

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 
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